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IZVOARE 
ALE ÎNŢELEPCIUNII 

POPULARE

Dr. Svetlana PROCOP 
Dr. Tatiana ZAICOVSCHI 

Poate că povestea este partea cea mai frumoasă 
a vieţii omeneşti…cu poveşti ne leagănă lumea, cu 
poveşti ne adoarme... Ne trezim şi murim cu ele.

 M. Eminescu

Din anul 2011, în cadrul unui proiect internaţio-
nal realizat de cercetătorii Institutului Patrimoniului 
Cultural al AŞM cu susţinerea Fondului internaţi-
onal de colaborare umanitară a ţărilor-membre ale 
CSI, au demarat lucrările de culegere, selectare, 
traducere şi pregătire pentru tipar a şase volume 
de basme din seria Basme ale popoarelor din CSI: 
basme româneşti, găgăuze, ale romilor, bulgăreşti 
(Republica Moldova); basme ucrainene (Ucraina); 
basme armeneşti (Armenia).

Scopul proiectului constă în familiarizarea citi-
torului cu basmele etniilor şi grupurilor etnice din 
Ucraina, Armenia şi Republica Moldova. Rolul 
primordial în realizarea acestui proiect aparţine cer-
cetătorilor din republica noastră, care coordonează 
activitatea de colectare, selectare şi traducere a po-
veştilor şi defi nitivează volumele. 

De menţionat că alcătuirea volumelor se reali-
zează în mare măsură pe seama materialului folclo-
ric inedit cules în teren. Ne referim în primul rând 
la basmele bulgăreşti colectate în sudul ţării, la cele 
ale romilor, adunate cu migală în locurile de aşezare 
compactă a populaţiei rome (în raioanele Hânceşti, 
Soroca, Ungheni etc.). În plus, o parte din basmele 
selectate pentru cele şase volume, deveniseră o ra-
ritate  bibliografi că. Cu toate că fuseseră publicate, 
acest lucru producându-se cu mulţi ani în urmă, edi-
ţiile respective aproape că dispăruseră din uz. Edi-
tarea în serie a basmelor etniilor şi grupurilor etnice 
din Republica Moldova, Ucraina şi Armenia va per-
mite reactualizarea basmelor popoarelor din spaţiul 
postsovietic, traducerile anterioare ale cărora conţi-
neau nu rareori un subtext ideologic, de asemenea 
va servi drept bază benefi că pentru specialiştii-cer-
cetători, în cercurile cărora astfel de ediţii continuă 
să fi e solicitate.

În epoca globalizării şi pierderii valorilor spiri-

tuale, reîntoarcerea la izvoarele morale stocate din 
adâncul veacurilor în basmele unor sau altor popoa-
re, continuă să rămână una dintre sarcinile actuale 
ale societăţii. Ediţia, bogat ilustrată, conţinând ade-
vărate nestemate ale înţelepciunii populare, va păt-
runde în fi ecare casă, în fi ecare familie unde cresc 
copii. Anume de acest deziderat s-au călăuzit auto-
rii proiectului, preconizându-se pentru fi ecare vo-
lum câte aproximativ 25 de desene color, realizate 
special în acest scop de câţiva tineri pictori talentaţi 
din republica noastră. Ilustraţia conţine o informaţie 
etnografi că complexă referitoare la portul popular, 
locuinţă, unelte, ustensile, peisaj... O asemenea pu-
blicaţie va contribui la apropierea culturilor aparţi-
nând popoarelor. 

Pornind de la  faptul că în Republica Moldo-
va locuiesc compact reprezentanţi ai diferitor etnii 
şi grupuri etnice ar fi  logică editarea în viitor şi a 
basmelor altor grupuri etnice, profi lându-se astfel 
perspectiva extinderii proiectului în ideea publicării 
unor basmenoi. Cum genul basmelor, înţeles nu nu-
mai de maturi, ci şi de copii, este una dintre formele 
cele mai accesibile de cunoaştere a altei culturi şi al-
tor tradiţii, acesta este în stare să transmită neinsis-
tent şi lejer generaţiei în creştere valorile spirituale 
eterne ale poporului. Proiectul propus poate să rege-
nereze activitatea de culegere a folclorului, inclusiv 
în ţările Europei de Est. Este bine cunoscut faptul că 
celebra carte a fraţilor Grimm „Poveşti pentru copii 
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Armeanskie narodnâie skazki. Seria Basme ale popoare-
lor din CSI. Chişinău, Editura ARC, 2012, 185 p.
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şi de familie”, ieşită de sub tipar în perioada ani-
lor 1812-1915, nu numai că a revigorat acumulările 
de folclor în teren în diferite ţări, dar şi a dezvăluit 
publicului larg faptul cunoscut până atunci doar de 
specialişti: subiectele basmelor din lumea întreagă 
sunt uimitor de asemănătoare. Astfel, în Europa şi în 
Africa, Asia şi America circulă poveşti similare, as-
tăzi vorbindu-se despre o coincidenţă de 75 la sută a 
subiectelor. Anume din acea perioadă au început să 
apară studii ştiinţifi ce ce explicau  fenomenul dat, 
precum şi lucrări în care se încerca crearea unei cla-
sifi cări generale a basmelor. În acest context trebuie 
de menţionat că şi în cazul coincidenţei subiectelor 
chiar, componenta etnică permite acestor poveşti 
să-şi păstreze originalitatea şi să intre în tezaurul 
mondial al creaţiei poetice orale.

În folclorul european genul basmelor întruneş-
te mai multe specii (fantastică, nuvelistică, despre 
animale ş.a.). Prin intermediul basmului copiii mici, 
care nu au experienţă de viaţă, nu le este dezvoltată 
gândirea abstractă şi logică, cunosc lumea înconju-
rătoare. Anume prin poveste copilul, imitând eroii, 
înţelege bazele educaţiei morale, montate în basm 
prin lupta continuă dintre bine şi rău. Copilul, la 
care încă nu este formată noţiunea de timp şi spaţiu 
ca rezultat al abstractizării, are capacitatea să per-
ceapă basmul drept unul din procedeele de prezen-
tare a informaţiei. Basmul serveşte pentru copil ca 
un fel de „rezervă de aur” a structurilor de gândire, 
a valorilor spirituale. El este pentru copil o formă 
simplifi cată de gândire a omului contemporan, o 
formă adaptată de prezentare a informaţiei.

 Basmele ne transmit tipurile vechi de gândi-
re, oferindu-ne reprezentări despre modul în care 
s-a format vorbirea logică. Cu ajutorul repetărilor 
de acelaşi tip,  basmul îmbogăţeşte volumul lexical 
al vorbirii copilului. Prin basme copiii mici învaţă 
limba maternă, memorând nu numai cuvinte sepa-
rate, ci şi structuri lexicale. Se cunoaşte, că basmele 
abundă de rime, fragmente întregi din ele se rostesc 
prin incantaţie, deoarece un cântecel cu rimă se re-
ţine în minte mult mai simplu în comparaţie cu un 
text de aceeaşi mărime nerimat. Basmele populare 
au un limbaj poetic deosebit, iar conţinutul lor este 
iraţional. Şi această iraţionalitate le este clară copii-
lor şi le este foarte necesară. Basmele sunt imposibil 
de modelat ca urmare a apropierii lor de sublima-
rea spirituală şi fi ind de o expresivitate deosebită. 

Basmele sunt necesare poporului, şi în primul rând 
copiilor pentru formarea conştiinţei naţionale, pen-
tru păstrarea specifi cului etnic. Povestite înainte de 
somn, ele pun în subconştientul copilului bazele 
valorilor general-umane şi etnoculturale, formând 
identitatea lui etnică, păstrându-se în memorie pen-
tru întreaga viaţă şi educându-l prin exemplul eroi-
lor, a biruinţei binelui asupra răului. În basme găsim 
acea înţelepciune, care din copilărie ajută reprezen-
tantului oricărui popor să se orienteze în viaţă. 

În timpurile noastre, de dominaţie a televiziunii 
şi internetului cu presiunea lor asupra psihicului co-
pilului, numai basmul popular cu ritmul său domol, 
prin subiect, prin conţinutul moral linişteşte şi stabi-
leşte obiective corecte, verifi cate de veacuri. Piciul, 
care de mic a ascultat povesti, creşte un om sănătos 
sufl eteşte. Basmul întotdeauna a creat o atmosferă 
deosebită, de sărbătoare. În condiţiile social-eco-
nomice când lipsea radioul, televiziunea, presa ş.a., 
rolul povestitorului în mediul familial a fost unul 
aparte. 

Cercetătorii au descoperit reminiscenţe ale 
credinţelor arhaice despre destinaţia apotropaică a 
basmelor. Se considera, că povestirea cu voce tare 
poate să alunge şi duhurile rele, dăunătoare casei 
şi membrilor familiei. Basmele se mai povesteau şi 
la nunţi, şi în procesul muncilor colective, pentru a 
înfrunta oboseala. În trecut basmul deseori era po-
vestit la şezători. Caracterul basmului se constituia 
după caracterul muncii în colectiv. Procesul de lu-
cru era însoţit de glume, jocuri, cântece, ghicitori, 
povestirea unor istorioare şi, desigur că, a basmelor. 
Până în zilele noastre în localităţile rurale la astfel de 
şezători se deapănă fără grabă fi rul basmului şi oa-
menii ascultă fascinaţi vocea misterioasă ce răzbate 
din vremuri demult apuse. Împreună cu cântecele 
vechi, baladele, proverbele şi zicătorile, basmele 
constituie patrimoniul spiritual al poporului, deoa-
rece în ele sunt întruchipate percepţia lumii înconju-
rătoare, înţelegerea binelui şi frumosului, caracterul 
lui şi visurile sublime, se refl ectă valorile lui. 

În cadrul proiectului realizat la IPC al AŞM, 
actualmente a ieşit de sub tipar volumul „Basme 
populare armeneşti”. Sunt pregătite intens pentru 
publicare şi celelalte volume preconizate. Apariţia 
primului volum a suscitat un interes mare în diaspo-
rele din Republica Moldova, iar propunerile de co-
laborare parvenite între timp ne confi rmă faptul că 
urmăm o cale corectă.
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