
B asm ulB asm ulB asm ulB asm ul    
    

B asm ul este o creaŃie populară în  proză de m ari d im ensiuni în  care se povestesc 

întâm plări cu  caracter fantastic la  care iau  parte personaje cu  însuşiri supranaturale 

reprezentând forŃele binelu i şi a le răului. 

C reaŃia  ... este un basm  şi are trăsături prin  care se deosebeşte de alte specii 

literare. 

1 . B asm ul are o structură tradiŃională: întotdeauna se povestesc anum ite 

întâm plări la  care iau  parte aceleaşi tipuri de personaje. 

2 . Întâm plările se petrec întotdeauna dem ult, într-o îm părăŃie. 

3 . O rice basm  are o form ulă tip ică, de început, „a  fost odată ca n iciodată...”, ce 

m archează intrarea într-o lum e fabuloasă în  care totul este posibil. 

4 . O rice basm  începe cu  o lipsă: ... 

5 . A pariŃia  eroului este precedată întotdeauna de alte încercări nereuşite: ... 

6 . Personajul principal al basm ului este întotdeauna un tânăr cu  însuşiri deosebite 

pe care nu le dezvălu ie de la  început. E l pleacă într-o călătorie in iŃiatică, pe 

parcursul căreia întâlneşte n işte obstacole pe care le depăşeşte rând pe rând. 

7 . A cŃiunea basm ului se petrece întotdeauna pe două tărâm uri: în  lum ea noastră şi 

pe tărâm ul celălalt unde totul este posibil. 

8 .  F orŃele binelu i se înfruntă întotdeauna cu  forŃele răului, aparent m ai puternice 

şi m ai num eroase, pe care le învinge, dem onstrându-se astfel încrederea om ului din  

popor în  victoria binelu i. 

9 . Personajul de basm  are n işte ajutoare: unele aparŃin  lum ii reale, altele aparŃin  

lum ii fantastice. E l are întotdeauna de îndeplin it o m isiune. Îm plin irea ei nu 

înseam nă sfârşitu l întâm plărilor. 

10. Trăsătura defin itorie basm ului constă în  prezenŃa elem entelor fantastice. 

A par astfel întâm plări fantastice, personaje fantastice, personaje um ane cu  însuşiri 

supranaturale şi obiecte fantastice. 

11. În orice basm  apare falsul erou sau im postorul: ... 

12. A devăru l iese întotdeauna la iv ială, v inovaŃii sunt pedepsiŃi şi totul se 

term ină cu  o nuntă. 

În  ceea ce priveşte constructia basm ului, trebuie m enŃionată gradarea acŃiunii care 

creşte treptat în  intensitate. 

B asm ul povesteşte n işte peripeŃii fantastice din  care se desprinde concepŃia  de 

viaŃă a  poporului. B asm ul este în  acelaşi tim p poezia dorinŃelor îm plin ite pentru  că 

tot ce nu este posibil în  lum ea reală devine realizabil în  basm . 



Stilu l se caracterizează prin  oralitate, realizată prin  m ai m ulte m ijloace artistice: 

cuvinte şi expresii populare(...), regionalism e(...), propoziŃii interogative şi 

exlam ative(...) şi d ialoguri(între ... şi ...). 

B asm ul se încheie cu  o form ulă tip ică, ..., ce m archează ieşirea din  lum ea 

fantastică. 

E ste utilizat lim bajul popular în  variant lu i solem nă. L im ba basm ului se 

caracterzează prin  energia şi sim plitatea expresivităŃii.  
 


