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Fiecare popor este caracterizat de identitatea culturală.

Aceasta, la rândul său, este 

reflectată de basmele, 

legendele și miturile care au 

însoțit poporul pe tot parcursul 

dezvoltării lui.



DAR POVESTEA?

RECUNOAȘTEȚI PERSONAJELE? 



basni (limba slavă) – născocire, scornire



Basmul este o narațiune în proză, mai amplă, în care se povestesc întâmplări fantastice. În 

basm întâlnim atât personaje reale, cât si personaje imaginare, cu puteri supranaturale, care 

reprezintă forțele binelui și forțele răului, din a căror confruntare binele iese întotdeauna 

învingător.



PERSONAJE 
NEGATIVE 
ÎNTÂLNITE 
ÎN BASM



Există formule narative specifice basmuluiꓽ

 La început – A fost odată ca niciodată

 La sfârșit – Și-am încălecat pe-o șa și v-am spus povestea așa.



LEGENDA

Povestire în proză sau în versuri care 

conține elemente fantastice sau 

miraculoase, prin care se explică geneza 

unui lucru, a unei ființe etc., caracterul 

aparte al unui eveniment (istoric), al unui 

erou (mitic) sau al unui fenomen.



DAR LEGENDA?

RECUNOAȘTEȚI PERSONAJELE? 



EXEMPLE DE 
LEGENDE



Mitologice – regăsim personaje fantastice, din basme;

 Istorice – exprimă atitudini admirative față de personaje istorice
sau diverse evenimente, sau față de eroi populari (haiducii).

 LEGENDA ROMÂNEASCĂ

• Țara Mureșului și a Oltului
(https://www.youtube.com/watch?v=2w7OC_B6nZE)

• Legenda Mărțișorului (pg. 32-33)

 LEGENDA RROMĂ

• Legenda Sfintei Sara/ Legenda împărăției romilor (pg. 34-35)

 Discuții în urma lecturării

https://www.youtube.com/watch?v=2w7OC_B6nZE


MITUL
Mitul este o povestire fabuloasă care 

cuprinde credințele popoarelor (antice) 

despre originea universului (cosmogeneză) 

și a fenomenelor naturii, despre zei și eroi 

legendari. Mitul implică ființe spirituale, 

precum Dumnezeu, îngeri, demoni, dar 

și personaje fantastice.

.



MITUL

MIORIȚA
Trei ciobani coboară cu oile la vale. Doi dintre

aceștia (cel vrâncean și cel ungurean) se sfătuiesc să îl

omoare pe al treilea (cel moldovean) pentru a-și însuși

averea acestuia. Oaia năzdrăvană îi dezvăluie ciobănașului

intențiile celor doi tovarăși, sfătuindu-l totodată să își ia

măsuri de precauție.

Însă ciobanul îi cere mioarei năzdrăvane să le

ascundă celor dragi faptul că a fost ucis, ci să le ofere drept

pretext al dispariției sale, căsătoria sa cu o fată de crai.

(https://www.youtube.com/watch?v=JX7saPO0kZc)

https://www.youtube.com/watch?v=JX7saPO0kZc


MITUL
MEȘTERUL MANOLE

Citind mitul vei afla despre apariția unui monument de

arhitectură: biserica mănăstirii de la Curtea de Argeș, zidită sub

domnia lui Neagoe Basarab, între anii 1512 și 1517.

Munca meșterilor este în zadar, pentru că tot ce zideau ziua,

noaptea se surpa. Într-o noapte, lui Manole i se dezvăluie, în vis,

necesitatea de a o sacrifica pe prima femeie care va veni să

aducă bucate. Cea care sosește prima este Ana, soția Meșterului

Manole.

Însă ciobanul îi cere mioarei năzdrăvane să le ascundă

celor dragi faptul că a fost ucis, ci să le ofere drept pretext al

dispariției sale, căsătoria sa cu o fată de crai.

.

https://www.youtube.com/watch?v=J6Cs5sLRyus

https://www.youtube.com/watch?v=J6Cs5sLRyus

