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Semne utilizate pentru lectura activă:  

[√ ]- „ştiam aceste noţiuni” 

 [+] - „informaţii noi”         

[- ] „contrazice ceea ce ştiam” 

[?] – „vreau să aflu mai multe / nu îmi este clar” 

 
 

 

BASMUL 

 

Definiţia: Cuvântul basm provine din vechiul cuvânt slav basni, care înseamnă „născocire", „scornire". Este o specie a 

epicii populare sau culte (de regulă in proză), cu răspândire universală. În basm se povestesc întâmplările fantastice ale 

unor personaje imaginare aflate în conflict cu forţe malefice (reale sau fabuloase), pe care, în cele din urmă, le înving. 

Basmul are şi multe elemente reale. Potrivit lui G. Călinescu, basmul este „o oglindire a vieţii în moduri fabuloase". 

Indiferent de tip, basmul diferă de restul scrierilor fantastice, precum nuvela, prin aceea că prezintă evenimente şi 

personaje ce posedă caracteristici supranaturale, fără a pretinde că acestea sunt reale sau seamănă cu realitatea, 

miraculosul din basme purtând, astfel, numele de fabulos şi reprezentând, de fapt, un fantastic convenţional, previzibil, 

ce vine în contrast cu fantasticul autentic modern, unde desfăşurarea epică şi fenomenele prezentate sunt imprevizibile, 

insolite şi se manifestă în realitatea cotidiană, drept o continuare a ei. 

Clasificare: 

După caracteristicile personajelor, specificul şi tematica acţiunii, predominanţa elementelor miraculoase sau a aspectelor 

concrete de viaţă, basmele se clasifică în 

 fantastice, cele mai semnificative şi mai răspândite, desprinse de regulă din mit, cu o pregnanţă a fenomenelor 

miraculoase,  

 animaliere, provenite din dezvoltarea narativă a legendelor totemice despre animale, chiar despre plante sau 

unele obiecte simbolice,  

 nuvelistice, având ca punct de pornire snoava, în naraţiune semnalându-se o puternică inserţie a aspectelor 

reale, concrete de viaţă.  

După autor, basmele pot fi 

 populare, creaţie a colectivităţii anonime,  

 culte, creaţie a unui autor cunoscut.  

Basmul fantastic 

Verosimilitatea basmului fantastic trimite spre o vreme îndepărtată, in illo tempore, când a umblat Dumnăzău cu Sfântu 

Pătru pă Pământ, când erau viteji cu urieşi, adică într-un timp mitic. Despre veridicitatea faptelor petrecute într-un timp 

atât de îndepărtat şi insondabil chiar cu percepţia omului modern, există accepţiunea: "nu credea nimenea, toată lumea 

vede că-s bazme de pierdut vremea, poate copiii ăştia mai mici cred c-aşa o fost. Nu, ce să crezi în minciuni? Niciodată 

n-o existat oameni care să creadă, chiar dacă n-o ştiut carte." Inserţa în timpul mitic este dată de formule iniţiale şi 

finale, care fixează timpul narativ în care se proiectează acţiunea, iar la sfârşit închide această buclă temporală, prin 

revenirea în timpul real. 

Formulele pot fi diversificate, uneori foarte expresive şi dezvoltate, precizând şi atitudinea naratorului faţă de faptele 

povestite şi caracterul lor miraculos, aproape paradoxal, dar toate au ca nucleu precizarea de ordin temporal: "A fost 

odată ca niciodată; că, de n-ar fi, nu s-ar mai povesti; de când făcea plopşorul pere şi răchita micşunele; de când se 

băteau urşii în coade; de când se luau de gât lupii cu mieii de se sărutau înfrăţindu-se; de când se potcovea puricele la un 

picior cu nouăzeci şi nouă de oca de fier şi s-arunca în slava cerului de ne aducea poveşti: De când scria musca pe 

perete,/ Mai mincionos cine nu crede." Sau o formulă de final: "Iar eu, isprăvind povestea, încălecai p-o şea şi vă spusei 
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dumneavoastră aşa; încălecai p-un fus, să fie de minciună cui a spus; încălecai p-o lingură scurtă, să nu mai aştepte 

nimica de la mine cine-ascultă; iar descălecând de după şea, aştept un bacşiş de la cine mi-o da: Basm băsmuit,/Gura i-a 

trosnit,/Şi cu lucruri bune i s-a umplut". Formulele mediane menţin discursul narativ în acelaşi timp al fabulei, făcând 

conexiunea între secvenţele narative, arătând durata, continuitatea, deplasarea fără sfârşit: "Şi se luptară,/ Şi se luptară,/ 

Zi de vară până seară" sau "Zi de vară/ Până seară,/ Cale lungă,/ Să-i ajungă." 

Basmul nuvelistic 

Basmul nuvelistic este o naraţiune cu caracter general, în care eroul este urmărit din copilărie până la o vârstă a împlinirii 

în viaţă. Din om simplu, el ajunge împărat sau dobândeşte alte măriri. Eroul combină, în acest tip de basm, inteligenţa cu 

viclenia, reuşind, în cele din urmă, să depăşească orice întâmplare potrivnică. Din punct de vedere al vechimii, basmul 

nuvelistic este mai recent decât basmul fantastic, marcând şi o anume demitizare a personajului, care este ales din 

lumea comună. În literatura română, basme nuvelistice populare sunt cele cu Păcală, iar, de exemplu, basm cult este 

Dănilă Prepeleac, de Ion Creangă. 

Basmul cult 

Paralel cu eforturile de fixare în scris a basmului popular, apare basmul cult, care preia motivele şi tehnicile narative ale 

acestuia. Chiar culegătorii de folclor devin povestitori, ca în cazul lui Petre Ispirescu, care actualizează şi recreează 

basmul, păstrând funcţiile principale, formule fixe, oralitatea, anumite expresii, dar adăugând o tentă uşor moralizatoare 

sau aluzii mitologice de sorginte livrescă. Scriitorii devin ei înşişi autori de basme, cunoscuţi fiind Nicolae Filimon, 

Alexandru Odobescu, Ion Creangă, Mihai Eminescu, I. L. Caragiale, Ioan Slavici, Barbu Ştefănescu-Delavrancea, Mihail 

Sadoveanu. 

Basmul cult, împlinit printr-o inserţie expresivă specifică stilului marilor scriitori, îşi armonizează structurile narative, 

dobândind unitate şi fluenţă discursivă, preluând viziunea scriitorului şi integrînd teme şi motive caracteristice ale operei 

acestuia. Scriitorul respectă de regulă structura şi tipologia basmului popular, dar poate aduce modificări ale viziunii 

naratorului, alternând persoana a treia cu persoana întâi şi a doua, creând o comunicare mai directă cu cititorul şi dând 

uneori o nuanţă subiectivă expunerii faptelor. În acelaşi timp, se pot identifica particularităţi ale stilului, modalităţi 

portretistice şi motive proprii autorului în scenariul basmului, care ăi conferă originalitate şi atractivitate. 

Basmul cult estompează de cele mai multe ori miraculosul şi fantasticul, dându-le o mai mare verosimilitate, şi în acelaşi 

timp reduce caracterul convenţional al unor secvenţe narative, adăugându-le semnificaţii şi efecte specifice literaturii 

culte. 

 

Trăsăturile basmului: 

 formule stereotipe: 

o iniţiale: A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar povesti…” (menită să transpună pe 

ascultători în lumea miraculosului) 

o mediene: "Să mergem cu viteazul din poveste, că-nainte mult mai este.." (cele care au rolul de a 

amâna şi a crea popasuri în naraţie) 

o finale: "Am încălecat pe-o şa şi v-am spus povestea aşa.." (prin care ascultătorii sunt readuşi la 

realitate) 

 metafore şi simboluri specifice 

 Personajele imaginare ale basmului sunt la aproape toate popoarele zâne, căpcăuni, zmei, pitici, animale 

vorbitoare, obiecte cu puteri miraculoase, dar şi regi şi împăraţi etc. Basmul conţine şi nenumărate personaje 

reale.  

 eroii pot avea puteri supranaturale sau pot fi ajutaţi de personaje sau obiecte cu puteri supranaturale  

 numere magice: numărul trei (trei feciori de împărat, trei zmei cu trei palate, trei  încercări de luptă etc.), 

numerele şapte, nouă, doisprezece etc.  

 lupta binelui şi a răului 

 binele învinge răul întotdeauna 

 locul şi timpul sunt nedeterminate: „undeva, într-o împărăţie”, „ odată ca niciodată” 

 limba basmelor este simplă, aşa cum o vorbeşte poporul; apar multe formule populare: „amu”(acum), 

„istuilalt”(celuilalt), sau dezacorduri între subiect şi predicat: „Mulţi ani trecuse la mijloc…” 

 trecerea unor probe, obstacole 
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