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                                                 ARGUMENT 

 

          Studiul urmărește modul în care basmele și poveștile se regăsesc în repertoriile teatrelor de 

animație, modalitățile în care ajung la public, în diferite variante, mereu adaptate la societate. 

Evoluția lor cuprinde o analiză atentă, care le însoțește pornind de la nucleul arhetipal și 

metamorfozându-se în spațiu și timp, până la forme noi, originale, în consens cu timpurile 

actuale.  

         Noutatea lucrarii constă în explorarea  profundă a fenomenului, din perspectivă 

mitologică, literară,  artistică, vizuală și educațională, basmul și povestea fiind două specii 

literare neanalizate din aceaste unghiuri. Teatrul de animație oferă contextul expandării 

fabulosului. Fantasticul nu ramane la nivelul imaginativ, ca în cazul lecturii;  în teatrul de 

animație, copilul plonjează în miezul lui. Experiența este aproape imersivă, pentru că și tehnicile 

teatrului de animație au aceste valențe. Universul fantastic este surprins în variate forme, pornind 

de cele mai multe ori de la un nucleu mitologic și îmbrăcând nuanțe diferite în funcție de spațiul 

și timpul prin care călătoresc sau de contextul social în care prind identitate. Formele la care 

ajung, căpătând viață pe scenă, sunt rezultate ale unui cumul de factori sociali, politici și 

culturali, transfigurate artistic  în viziuni despre lume. Publicul, cu rol de receptor, are el însuși 

puterea de a acționa asupra conținuturilor literare sau dramaturgice, apelând la pârghii de tipul 

cenzurii unor opere sau de a evalua impactul noilor media asupra publicului tânăr. În acest 

context, basmele și poveștile apar situate la granița fină care delimitează parenting-ul de 

libertatea de exprimare. Ca o consecință, deschiderea, acceptarea și înțelegerea par a pierde din 

ce în ce mai mult teren, în fața unor situații ce vor fi catalogate drept tabu. 

         Obiectivul acestei cercetări a constat în realizarea unui studiu care să cuprindă aspecte mai 

puțin cunoscute și care pot constitui un punct de pornire pentru orice creator din domeniu sau 

analist al fenomenului. Informațiile pot constitui o bază solidă de documentare, fiind în același 

timp o sursă de inspirație viabilă. Analiza comparativă a diverselor versiuni litarare și a 
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abordărilor regizorale diferite pot fi o sursă de documentare pentru orice creator din acest 

domeniu.  

          Ca unelte de cercetare,  am apelat atât la formele scrise (cronici teatrale, albume, 

scenarii, site-uri de pe internet), la spațiile concrete (muzee, galerii, teatre), cât și la elemente 

reper supuse efemerului (spectacole, ateliere), dar care au constituit tezaurul cel mai important. 

Alte surse prețioase, lucrări la care am făcut referire, le-au constituit mitologia, culegerile de 

basme și de povești, între care am făcut comparații și o serie de spectacole din teatrul de 

animație, din teatrul dramatic -la multe dintre ele având acces on-line-, filme artistice și filme de 

animație și, nu în ultimul rând, muzee și expoziții destinate copiilor, în care am regăsit subiecte 

și teme de interes pentru lucrarea mea. Un alt aspect important, legat de latura practică a 

cercetarii mele, a constat în dezvoltarea și aplicarea unor tehnici de joc și de învățare destinate 

copiilor, care se bazează pe suportul constituit de basme și povești. Povestea devine scop, pretext 

și mod de exprimare în același timp. 

            În capitolul 1 al lucrării, am argumentat alegerea temei de cercetare, evidențiind câteva 

aspecte importante, printre care relația indisolubilă dintre basme, povești și teatrul de animație, 

teatrul fructificându-le și completându-și astfel misiunea educativă, cognitivă și de divertisment. 

Basmele și poveștile sunt prezente în viața socială și în aproape toate domeniile artei. Am definit 

basmul și povestea, evidențiind deosebirile dintre aceste două specii literare (traiectoria de la 

planul concret în povești, față de planul ireal în basme; prezența personajelor supranaturale, a 

mai multor fire narative, desfășurarea amplă- caracteristice basmelor). 

            Am expus câteva teorii ale originii basmelor, începand cu Jung, care vede în basme 

expresia cea mai amplă și cea mai pură a proceselor psihice din inconștientul colectiv, 

contribuind la descifrarea proceselor psihicului colectiv; basmele apelează la analogii și 

metafore, teorie pe care o completează și Marie-Louise von Franz, punând accent pe semnificația 

psihologică exprimată prin imagini și evenimente simbolice. Lingvistul german Max Schmidt 

remarca vechimea unor teme din basme, de aproximativ  25000 de ani. Și Lazăr Șăineanu scria 

că faraonii Egiptului, întelepții Greciei și cezarii Romei și-au petrecut pruncia în atmosfera 

poveștilor, fără a le desconsidera, așa cum făcea Platon, numindu-le “narațiuni băbești”. Bruno 

Bettelheim, în lucrarea sa “Psihanaliza basmului”, aprecia rolul pe care basmul îl are în formarea 

și educarea copilului, prin necesitatea confruntărilor, învingerea obstacolelor și descoperirea 
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identității. Basmul transmite ideea că și cei mici, slabi, cosiderați inferiori (cu care copiii se 

identifică), pot reuși în viață. 

           Am dezvoltat capitolul  continuând cu expunerea  teoriei existenței basmului din timpuri 

imemoriale. Transmițându-se oral, basmele s-au îmbogățit, s-au transformat, au suferit 

modificări, adăogiri, în funcție de timp, spațiu, narator și auditoriu, dovadă de creativitate și 

perpetuă adaptare. Fixarea basmelor se realiza pe piatră sau papirus. Exemplu: Povestea “Cei doi 

frați”-  datând din sec. al XIV-lea, î.Chr. În țara noastră,  primul text narativ asemănător 

basmului a fost o însemnare-manuscris, “Istoria unui voinic înțălept întrebându-se din ponturi cu 

o fată de împărat”,  menționat la sfârșitul secolului al XVIII- lea, mai precis în anul 1797. Încă 

din  secolul al XVIII-lea, cercetătorii au renunțat la abordarea basmelor dintr-o perspectivă 

simplistă, acestea suscitând un adevărat interes științific. Basmele românești au fost culese 

începând cu frații Schott, din zona Banatului, într-o perioadă în care au și locuit în această zonă. 

Le-au publicat în 1845 la Stuttgart, într-un volum intitulat “Basme române”. Este vorba despre 

27 de povești, cu interpretări din punct de vedere mitologic. 

           Nicolae Filimon a publicat basme pentru prima dată într-un ziar, “Țăranul român”, în 

1862. În țara noastră, prima colecție importantă de basme este considerată cea publicată de către 

Petre Ispirescu, în anul 1872, cu numele „Legende sau basmele românilor. Ghicitori și 

proverburi”, după sfatul lui Vasile Alescandri, care consideră acest volum atât de prețios, încât 

nu trebuie să lipsească din nicio casă. 

          Am continuat analiza basmelor din punct de vedere al clasificarii lor: după tematică 

(basmele fantastice, basmele animaliere, basmele nuvelistice) sau după autor: basme populare și 

basme culte. 

           M-am referit și la metodele de analiză a basmelor după funcții, conform teoriei lui 

Vladimir Propp, care se înșiruie în 31 de trepte, fiind constante (și nu variabile, cum sunt 

subiectele,  motiv pentru care autorului i se pare îndreptățită analiza după funcții), care se succed 

și care sunt, de obicei, perechi. Basmul, văzut ca unitate dialectică, străbate mileniile și lumile 

prin tipic. Detaliul se constituie în parte efemeră, schimbătoare.  O analiză din punct de vedere al 

semanticii structurale a realizat-o A. J. Greimas, care a identificat rolurile actanțiale ale eroului 
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protagonist, aflat în confruntare cu un antagonist și salvat de unul sau mai multe ajutoare magice. 

Actanții sunt: Subiectul, Obiectul, Receptorul, Oponentul și Aliatul. 

          Am subliniat caracteristicile importante ale basmelor: universalitatea poveștilor, 

importanța antropologică: animismul, metamorfoza, visul, puterea monștrilor, credința în 

farmece și vrăji,  adormirea sau letargia seculară (pietrificarea- urmată de reînviere) și 

simbolismul cromatic. Lazăr Șăineanu remarca faptul că “Fondul antropologic al basmelor 

cuprinde un număr foarte restrâns de tipuri fundamentale, pe care le variază până la infinit.”
1
 

Caracteristicile lingvistice ale basmului sunt tipice oralității: repetarea unor formule, folosirea 

timpurilor  verbale perfect simplu și perfect compus  (“a fost odată”, “și merse ce merse”…), 

accentuând situarea în atemporal a acțiunilor. 

         În ceea ce privește structura basmelor, se poate vorbi de o schemă pe care se construiește 

întreaga lor arhitectură. Eroii, de obicei având însușiri alese, pornesc într-o călătorie, iar după 

depășirea unor pericole (de amintit cele trei sarcini), ajung pe cea mai înaltă treaptă socială, 

dobândind recunoaștere și bogăție.  Spațiul și timpul sunt noțiuni relative, ele se pot ajusta, în 

funcție de devenirea eroului. Numerele au o importanță aparte, fiind întâlnite de cele mai multe 

ori 3 sau 7, cu multiplii lor. Elementele miraculoase sunt nelipsite, cu proprietățile lor de a învia 

(exemplu: “apa vie”), de a vindeca sau de a apăra. 

           În povești, desfășurarea acțiunii presupune  prezentarea unui aspect cotidian, glisând usor 

spre fantastic. Urmează evoluția, conflictul și revenirea personajului în registrul terestru, 

protagonistul fiind schimbat în bine față de stadiul initial și aureolat de cele mai de seamă virtuți. 

În expunerea acțiunii, subiectele pot fi: drumul inițiatic, răpirea, destinul prescris, căutarea 

nemuririi, teme inspirate din cotidian, sacrificiul și victima ispășitoare. 

             Referindu-mă la izvoarele basmului am menționat riturile, în care se foloseau păpuși sau  

statuete rituale, în ciuda religiei monoteiste, care lupta împotriva idolatriei. Ioan Massof remarca 

faptul că ritualul magic-religios avea rolul de a atrage bunăvoința zeilor, dansul și muzica fiindu-

le dăruite oamenilor de către zei.
2
 Religia, conform aprecierii lui Nossrat Peseschkian, este un tip 

de cadru original de referință pentru povești, parabolele având o semnificație pedagogică în 

                                                           
1
 Lazăr Șăineanu, Basmele Române, Editura Minerva, București, 1978, p. 27 

2
 Ioan Massof, Teatrul Românesc, vol. I, Editura pentru literatură, București, 1961, p. 27 
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diferite religii.
3
 Am analizat câteva elemente sacre și profane: haosul și cosmosul, axis mundi, 

ochiul domnului, timpul sacru și alte elemente sacre care fac parte din fenomenologia inițierii și 

care se disting în povești. 

                  In subpunctul Mituri. Mitosfera, am făcut referire la faptul că omenirea are nevoie 

de mituri ca o nostalgie a paradisului  pierdut, conform aprecierii lui Constantin Noica. 

Universul, creat după modelul divin, aduce similitudini în sfera terestră, fiind o copie la altă 

scară, în care se regăsesc aceleași elemente, forțe, principii, aceeași lume duală. Lumea creată de 

zei este imperfectă. Ea trebuie distrusă și recreată. Temele universale ca viața și moartea, 

căutarea nemuririi, lupta dintre bine și rău, iubirea si destinul, prietenia, sacrificiul, își au 

originile în mituri. Dramaturgia teatrului de animație se inspiră deseori din surse mitologice.  

Cele mai importante motive mitice în basmul românesc sunt: Făt-Frumos-erou solar, Harap Alb, 

Greuceanu și motivele arhaice. În cadrul aceluiași basm, temele se pot contopi, ducând la 

fenomenul numit contaminație.  În “Tratat de istorie a religiilor”, Mircea Eliade abordează tema 

„degradării miturilor”: „mitul poate să se degradeze în legendă epică, baladă sau roman, ori să 

supraviețuiască sub forma inferioară a „superstițiilor”, obiceiurilor, nostalgiilor etc., fără a-și 

pierde însă prin aceasta nici structura, nici importanța”
4
. 

           În continuare, am analizat basmele și poveștile din perspectivă istorică, subliniind rolul 

autorilor francezi în modernizarea poveștilor populare, cu misiunea culturală durabilă a lui 

Perrault și a urmașilor săi (sec. XVII-XVIII) și având rolul de a contribui la procesul de 

civilizație a Occidentului. Poveștile transmiteau valori necesare pentru coeziunea socială a 

grupului. În această perioadă, companiile de teatru franceze foloseau rareori adaptări după 

povești, alcătuindu-și repertoriile cu piese scrise special sau adaptate din alte teatre. Se jucau 

totuși, în piețe și târguri, piese ca „Motanul încălțat”, „Cenușăreasa”,  „Frumoasa din pădurea 

adormită”, luând forme de feerii, pantomime sau opere comice. Actorii improvizau mult, 

adaptând piesele pentru a fi pe placul celui care comanda reprezentațiile sau conform ocaziilor 

respective. În secolul al XIX-lea, elemental feeric, gustat de public, a dat naștere genului numit 

feerie. 

                                                           
3
 Nossrat Peseschkian, Povești orientale ca instrumente de psihoterapie, Editura Trei, București, 2017, p.4 

4
 Mircea Eliade, Tratat de istorie a religiilor, Editura Humanitas, București, 2013, p. 436 
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              În Germania, interesul față de origini, folclor, identitate culturală s-a tradus prin 

strângerea unui adevarat tezaur de povești, de către Frații Grimm (sec. al XIX-lea). Din scrierile 

lor transpare ierarhizarea socială pe ordine biologică. La începutul sec. al XX-lea, s-a încercat 

(sub Weimar- 1919-1933) introducerea unui tip de basm proletar și industrial, care nu a reușit să 

surclaseze poveștile clasice. Tendințele ca arianismul („Albă ca Zăpada), spiritual de competiție 

și de dominare fac posibilă o reinterpretare a operelor pe ansamblu. În literatura anglo-saxonă, în 

sec. XIX-XX, un curent anti-conservator, a dezvăluit “bomba socială” pe care povestea o putea 

conține. Dickens și Lewis Carrol propuneau o nouă perspectivă asupra societății industriale a 

timpului lor. Americanul L. Frank Baum realizează o americanizare a poveștilor, propunând 

alternative radicale ale realității sociale, ca în basmul “Vrăjitorul din Oz” (1900). Sfârșitul 

secolului al XIX-lea înscrie noua poveste clasică procesului de eliberare socială. 

             În Italia, basmul nu a prezentat interes decât foarte târziu, fiind considerat un gen 

inferior. Italia datorează imortalizarea basmului în scris celor trei autori, Giovanni Straparola (cu 

“La piacevoli notti”,  respectând structura “Decameronului” lui Boccacio), Gianbatista Basile (cu 

cele 50 povești în stil baroc,  reunite în “Lo cunti de li cunti”, cu figura centrală a prințesei Zoza, 

înșelată de o sclavă) și Carlo Gozzi, care a adus basmele pe scena teatrului  italian. Giuseppe 

Pitrè culege povești siciliene într-o colecție cu o valoare asemănătoare celei a Fraților Grimm. 

În contextul decalajului economic din societatea italiană a sec. XVIII, a analfabetismului, a 

burghezificării,  a apărut necesară educația făcută pe două căi: editura și școala. Este momentul 

apariției operei lui Carlo Collodi, “Aventurile lui Pinocchio”, cu mesaje clare, educative, pentru 

copii. El deschide un drum nou în evoluția basmului. Deja, de la mijlocul secolului al XIX-lea, 

apare ideea artei destinate copiilor, și odată cu aceasta, basmul va inspira creații care își vor 

propune de multe ori transmiterea unui mesaj educativ către micul cititor sau spectator. 

 

               În subcapitolul 1.8, dedicat reprezentării basmelor în teatrul de animație, m-am referit 

la importanța obiectului, care are valoare de simbol și a stat la baza artei. În basme sunt investite 

cu suflet, cu puteri miraculoase, sunt personificate.  Am exemplificat folosirea lor în teatrul de 

obiecte, unde funcția lor utilitară este diminuată, ilustrând cu câteva creații, în special cu cele ale 

lui Philippe Genty, în anii „80, când teatrul de obiecte a atins apogeul, și cu Gyulio Molnar, cu 

programul “Les Petits suicides” și remarcabila creație “Tragedia aspirinei”. 
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                 Am prezentat în continuare rădăcinile teatrului de animație, de la riturile vechi, 

sângeroase, transformate apoi în teatru sacru. Păpușile erau obiecte culturale, cu rol ludic, 

religios si simbolic. Copiii le foloseau în jocuri, iar dupa moartea lor, acestea deveneau obiecte 

funerare.  Sunt menționate în surse din antichitatea greacă și romană. În Europa au fost realizate 

de poupetièrs (începutul secolului al XVI-lea), concurându-i pe bimbelotièrs, care aveau 

monopolul realizării jucăriilor. La mijlocul secolului  al XVII-lea se realizau deja după matrițe, 

iar în secolul al XIX-a se crease o adevărată industrie. Un fenomen aparte l-au constituit păpușile 

negre, imagine a rezistenței sociale și politice din Africa sau America. Neavând funcția de 

jucărie, aveau rol magic (exemplu: păpușile Wolof din Senegal, Manechinul cu rol funerar).  Cu 

totul spectaculoase erau păpușile mascate sau reversibile, simbol al încorsetării sociale, a 

compromisului, a lipsei de libertate, dar și a puterii de adaptabilitate, prin găsirea unor soluții 

creative inedite. Am prezentat sistemele cele mai folosite în teatrul de animație, dar și câteva 

păpuși-automate, mașinării mai neobișnuite, animate cu ajutorul tehnicii. 

             În ultimul subcapitol m-am referit la sursa de inspirație pe care au reprezentat-o basmele 

și poveștile pentru teatrele de păpuși din România. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, jocul 

păpușilor s-a alipit Vicleiului, după ce, inițial, a fost de sine stătător. G. Dem Teodorescu a 

publicat primul text de joc de păpuși. Vasile Alecsandri l-a făcut cunoscut în scrierea sa, “Ion 

Păpușarul”. Câteva elemente s-au păstrat și le putem regăsi în spectacolul “Vasilache și 

Mărioara”, care se joacă și în zilele noastre. Am prezentat câțiva actori păpușari, de la începutul 

secolului al XX-lea, care jucau Vasilache (Borțea și Gheorghe Mocanu) sau spectacole cu Gogu 

(marioneta uriașă a lui Rudy Nesvadba). Piesele erau, în general, satire. În anul 1945 se 

constituie nucleul viitorului teatru Țăndărică, cu Lucia Calomeri, care efectuase un stagiu la 

Praga, în anul 1939.  Basmele pentru teatrul de păpuși au fost dramatizate pentru prima dată de 

contele Franz Pocci. Membru al Curții din Bavaria, contele Franz Pocci  a decis să-i acorde 

sprijin păpușarului Joseph L. Schmidt, care dorea să înființeze un teatru de păpuși pentru copii. 

Municipalitatea  îi refuzase această cerere,  adresată în 1858. Pentru noul  teatru stabil pe care îl 

va sprijini, va scrie un numar de 41 de piese, unele fiind incluse în ciclul “Die Kasperliade”.   

Printre piesele scrise de el este și cea după “Motanul încălțat”, care a fost pusă în scenă de 

Năstasi, cu adaptarea și scenografia Ioanei Basarab,  jucat în premieră pe 12 aprilie 1931 

(păpușile erau esențializate, cu o influență evidentă a stilului Bauhaus).  
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            În al doilea capitol al lucrării am evidențiat faptul că basmul face parte nu numai din viața 

copiilor, ci și din cea a adulților. Numeroși scriitori, regizori și artiști au colaborat cu teatrul de 

păpuși, unde au găsit un teren liber de exprimare și de dezvoltare (Exemplu: Liviu Ciulei, Gellu 

Naum, Cristian Pepino, Mona Marian (Chirilă), Cătălina Buzoianu, Felix Alexa). Literatura 

pentru copii a inspirat scriitori ca Nikolai Nosov și Daniil Harms. Oamenii - înțelegând prin 

aceasta și adulții- au avut dintotdeauna nevoie de basme. Din acest motiv au fost prezente mereu 

pe scenă, deși teatrelor li se impunea în anii „60-„70 o literatură special scrisă pentru copii, cu 

piese în care cei mici să se poată regăsi, în contextul social de atunci. Am subliniat, în capitolul 

2.1, faptul că basmul contribuie la maturizarea psihologică a copiilor, ei regăsindu-și temerile în 

încercările prin care trec diferiți eroi, inconștientul lor lucrând pentru soluționarea problemelor. 

Am exemplificat în subcapitolul 2.2. modalitățile prin care basmele pot fi abordate într-o 

manieră acceptabilă pentru copii, prin folosirea echilibrată a ansamblului sunet-lumini în 

momentele cheie, de conflict, astfel încât scenele cu impact emoțional să nu producă traume, iar 

mesajul lor să fie clar. Identificarea copiilor cu protagoniștii care trec printr-o criză, alături de 

utilizarea surselor de comic  (prezentate fiecare în sub-sub-capitole) și de atmosfera sonoră, sunt 

soluții pentru ca mesajele din basme și povești să ajungă la publicul reprezentat de copii, în mod 

nedenaturat. 

               Am consacrat capitolul  „Valorificarea basmelor în teatrul de animație” unei analize 

obiective a modului în care basmele și poveștile se regăsesc în repertoriile teatrelor de animație.  

Studiul l-am realizat analizând concret situația în Europa și cu accent deosebit în ceea ce privește 

situația din România. Am remarcat, în subcapitolul 3.1,  câteva tendințe ale companiilor de teatru 

din Europa, care au în repertoriu povești, clasificându-le în funcție de tendințe, cum ar fi 

coabitarea persoanjului principal alături de eroii poveștilor, prezența unor personaje originale, 

familiare, alături de protagoniștii lor, parodierea poveștilor, existența unor tipuri de teatru cu rol 

terapeutic, a teatrelor care abordează povești și dezvoltă ateliere creative tematice; am adus în 

prezentare companii care utilizează diverse tehnici teatrale, teatrul muzical cu marionete și 

teatrele ambulante. În subcapitolul 3.2. am prezentat situația repertorială a spectacolelor din 

România, unde, atât în teatrele de stat, cât și în companiile private, ponderea spectacolelor 

realizate ca adaptări după povești și basme este net superioară celorlalte adaptări. În subcapitolul 

3.3, am analizat câteva basme care s-au regăsit în suita de spectacole montate de-a lungul 

timpului în teatrele de păpuși: Făt-Frumos, erou solar în “Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de 
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moarte” și „Făt-Frumos din lacrimă”. Analiza a surprins prezentarea tipologiei eroului, a ciclului 

de basme din care face parte, a simbolisticii personajului și versiunile pentru scenă care s-au 

montat de-a lungul timpului. După aceleași coordonate am analizat basmele “Frumoasa și 

Bestia”, „Croitorașul cel Viteaz”, „Sânziana și Pepelea”, „Harap-Alb” și o suită de povești 

orientale puse în scenă în România. In subcapitolul 3.4, am cercetat noile modalități de abordare 

a basmului, referindu-mă la  spectacolele “Cenușăreasa”, „Pinocchio”, comparând atât variantele 

basmelor, cât și modalitățile de abordare scenică, cuprinzând aspecte ca viziunea regizorală, 

particularități de text, construcția personajelor, rezolvări de situații, scenografia, tipurile de 

păpuși folosite, muzica, light-designul și aspecte ale noilor media regăsite în aceste transpuneri. 

              În capitolul 4 am analizat modul în care basmul și povestea se regăsesc în societate. Am 

evidențiat influența reciprocă, teatrul fiind profund social. Am subliniat aspectul 

interculturalității, ca trasătură fundamentală a basmului. În subcapitolul 4.2, m-am referit la 

fondul istoric al poveștilor. Personalități care au trăit în realitate, consemnate istoric, ca 

mareșalul Gilles de Rais, Ludovic al XIV-lea, Harun-al-Rashid, au fost surse de inspirație sau 

chiar se regăsesc în povești. Această identificare este relavantă pentru demersul nostru, 

personalitățile stând la baza anumitor opere literare. La fel, persoane care au trăit în vremurile 

respective au stat la originea lor, lucru pe care l-am exemplificat. Mai clare sunt dovezile din 

feeria „Sânziana și Pepelea”, scrisă de Vasile Alecsandri, cu referiri la Alexandru Machedon, sau 

referirile alegorice la domnia lui Carol I și la situația politică și socială a țării. În subcapitolul 4.3. 

am studiat cum realitatea socială se reflectă în povești, cu aspecte ca ierarhizarea, pauperizarea, 

abandonul, până la discriminare și bullyng-ul pe care-l conștientizăm în zilele noastre. 

Conjuncturile spațiale au îmbrăcat alte forme în contemporaneitate.  Subcapitolul 4.4 se referă la 

influențele vieții social-politice în basmul cult. Miturile și realitatea socială au stat la originea 

basmelor și a poveștilor. “O mie și una de nopți” sunt o oglindă a Orientului islamic,  „Sânziana 

și Pepelea” reprezintă o viziune satirizantă a societății. Herman Hesse lăsa să transpară 

potențialul omului și idealurile umaniste, iar Andersen  a conturat o seamă de personaje alter-ego 

(în „Rățușca cea urâtă”, „Mica Sirenă”) sau imaginea unor ființe care l-au marcat (frumoasa cu 

inima rece în „Crăiasa zăpezii”). În subcapitolul 4.5, am demonstrat necesitatea exisțentei 

basmului și a poveștilor în societatea contemporană,  prin nevoia de identificare a adultului și a 

copilului. În subcapitolul, 4.5.1, “De la mituri străvechi, la forme noi” am analizat modul în care 

societatea contemporană, capitalistă, utilizează conținutul basmelor și al poveștilor, prin tematica 
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din parcurile de divertisment, în advertising, turism, denumiri de instituții etc. sau prin realizarea 

unor comparații ale unor persoane cunoscute, mondene, cu personaje din povești. 

               În subcapitolul 4.6 m-am referit la influența pe care basmele și poveștile au avut-o în 

artele frumoase, în literatură, în teatru, în artele plastice, în muzică; am surprins câteva aspecte 

ale operei cu păpuși, am evidențiat o serie de balete compuse, pornind de la basme. Analiza a 

continuat cu modalitățile prin care au pătruns în radio și televiziune și utilizarea lor ca sursă de 

inspirație pentru subiecte în filmul artistic și de animație, inclusiv în filmul românesc. Am 

menționat și păstrarea lor pe discurile de vinil, pe suporturile digitale, ca mai nou, sa fie întâlnite 

în cea mai modernă versiune, în jocurile video și în VR. Poveștile și basmele își confirmă astfel 

vitalitatea, reușind să suscite interesul celor mai noi modalități de divertisment și al unui public 

din ce în ce mai evoluat, cu apetență mai degrabă spre tehnică, decât spre lectură. Este 

confirmată valoarea unui conținut (peren, cu valoare universală), asupra formei (mereu alta, 

mereu în schimbare). 

             În capitolul 5 am prezentat teoriile cele mai cunoscute, care susțineau diferite ipoteze 

referitoare la originea poveștilor. Pentru Hyacinthe Husson, miturile erau interpretate prin prisma 

fenomenelor naturale: soarele-mitul solar (la Leo Frobenius), luna, răsăritul, furtuna, viața 

vegetației. Johan Georg Herder regăsea în povești urme ale vechilor credințe, transformate în 

simboluri. 

             În lucrarea sa, “Mitul nașterii eroului”, Otto Rank susținea existența a trei teorii 

mitologice
5
: 

1. ideea oamenilor (susținută de Adolf Bastian și Adolf Bauer), care se baza pe 

similitudinea minții umane și a manifestării ei aproape identice, în timpuri și locuri 

diferite, explicând astfel răspândirea largă a miturilor eroului; 

2. explicația comunității originare (îmbrățișată de Th. Benfey și Rudolf Schubert- susținător, 

în plus, al miturilor eroice-), care pornea de la plasarea nucleului în India, vazută ca un 

spațiu favorabil, de unde s-ar fi răspândit la popoarele înrudite primar, iar apoi, grație 

trăsăturilor primare comune, s-ar fi propagat pe întreaga suprafață a pământului; 

                                                           
5
 Otto Rank, Mitul nașterii eroului. O interpretare psihologică a mitologiei, Editura Herald, București, 2012, p. 8-11 
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3. teoria modernă a migrației și împrumutului (Winckler, Stucken). Theodor Benfey lansa 

ipoteza potrivit căreia originea basmelor ar fi fost babiloniană, iar de acolo ar fi călătorit 

de-a lungul întregului glob.  

         Am considerat ca fiind de interes și alte teorii, care fie contrazic, fie le completează pe cele 

anterior enunțate. Astfel, Hartmut Winkler și Eduard Stucken, cercetători mai recenți, susțineau 

teoria migrației și a „furtului”, respingând astfel teoria gândurilor elementare a lui Bauer.  Antti 

Arne susținea existența mai multor locuri de origine pentru basme, dar numai cea mai bogată 

variantă, mai plină de înțelesuri și de metafore ar fi fost sursa tuturor celorlalte.  Ludwig Laistner 

era adeptul ideii că visele stau la originea motivelor primare din basme și folclor. Teoria cea mai 

apropiată de conceptele de arhetip și imagine arhetipală ale lui Jung (mitul eroului), a cărui adept 

era Adolf Bastian, pornea de la convingerea că motivele mitologice din basme sunt „idei 

elementare” ale omenirii, înnăscute în fiecare persoană și apărând în diverse forme în spații 

etnice și culturale.
6
 

          În subcapitolul 5.2, „Basmul, instrument important în procesul de socializare”, am 

evidențiat tenta subversivă a basmelor și a poveștilor, acestea erijându-se deseori în discursuri 

pentru respectarea regulilor și chiar impunând conduite sociale. În sub-subcapitolul 5.2.1, am 

prezentat rolul femeilor în răspândirea poveștilor, cu referiri pornind de la Platon, cu percepția sa 

dominată de prejudecăți, atât din perspectiva speciei literare pe care o deprecia, cât și din cea a 

discreditării femeilor. Alfred Adler este cel care le conferă locul meritoriu, remarcându-le 

valoarea în diverse domenii. Chiar Frații Grimm au menționat o singură sursă de inspirație, 

Dorothea Viehmann, o femeie simplă, de la țară. Charles Perrault, ca și alți autori, au cules 

povești de la femei, dar fără a le menționa, publicându-și operele sub nume propriu. Rolul lor 

este cu atât mai important, cu cât ele au fost cele cale au menținut tradiția orală, păstrând 

izvoarele populare și răspândindu-le, în contextul lipsei mijloacelor informaționale și 

educaționale. 

          Al șaselea capitol constituie o atentă observare a rolului pe care îl are basmul în educarea 

copilului. Sensibilitatea pe care o are copilul la artă a determinat educatorii să le ofere acces la un 

spectru cât mai larg pentru asemenea întâlniri, cuprinzând muzee și experimentând programe de 

                                                           
6
 Teoria a fost lansată de Adolf Philipp Wilhelm Bastian (1826-1905), antropolog și etnograf german, în lucrarea sa,  

Beitrage zur vergleichenden Psychologie – Berlin  1868 
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tipul „teatru și muzeu”. În subcapitolul 6.2, „De la arta pentru copii la art-terapie”, am subliniat 

rolul vindecător al teatrului, exemplificând cu experiența din copilărie a muzicologului Iosif 

Herțea. 

            Freud, tributar principiului realității, a respins conceptul de iluzie, el fiind adeptul unei 

educații pentru realitate. Donald Winnicott consideră  că iluzia este esențială, deoarece copiii au 

tendința de a acorda obiectelor exterioare valori care provin din resursele interne, personale, 

transfigurând astfel realitatea. Este ceea ce se întâmplă în mod obișnuit în procesul jocului, când 

subiectivismul se convertește în creativitate. 

              Jocul, conform teoriei lui Piaget
7
,  îmbracă trei aspecte esențiale: cel primitiv  (senzorio-

motoriu), cel de exercițiu  (cu rol funcțional) și cel simbolic, cel mai important dintre ele, un fel 

de apogeu al jocului copilăresc, care înseamnă “nu doar asimilarea realului la eu, ca jocul în 

general, ci asimilarea asigurată (ceea ce o întărește) de un limbaj simbolic construit de eu și 

modificabil pe măsura trebuințelor.”
8
  În acest tip de joc, copilul trebuie să țină cont de reguli, să 

relaționeze eficient, să caute soluții, să gestioneze conflicte, toate acestea ducând la dezvoltarea 

creativității și implicit, a intelectului său. Conflictele afective care apar în jocul simbolic se pot 

regăsi ulterior în jocul cu păpuși, în care copilul poate dezvolta cele mai potrivite metode 

coercitive. 

             În subcapitolul 6.3 am făcut referire la personalități, directori și critici de teatru, directori 

de festival, care au înțeles importanța educației prin teatru și responsabilitatea abordării unor 

teme potrivite în spectacolele pentru copii. În subcapitolul 6.4, m-am referit la modalitățile de 

adaptare la noile exigențe ale societății, din ce în ce mai sensibile și predispuse să cenzureze atât 

poveștile, cât și reprezentarea lor pe scenă. Am prezentat tabuurile și câteva povești culese de 

Frații Grimm, atât de înspăimântătoare, încât este puțin probabil că vor putea fi transpuse 

vreodată pe scenă. În sub-subcapitolul 6.4.2. m-am referit și la erotismul din poveștile orientale. 

În continuare, în sub-subcapitolul 6.5, “Poveștile populare și psihanaliza”, am analizat câteva 

abordări diferite, cea a lui Freud, care vedea în povești o formă atenuată a mitului, care ar fi 

existat dintotdeauna în umanitate și în toate națiunile și cea a lui Jung, care susținea teoria care 

conferea importanță afectului (teorie anunțată înainte de Adolf Bastian)  și care a fost considerată 

                                                           
7
 Jean Piaget, psiholog de origine elvețiană, care a trăit între anii 1896-1890, a avut o contribuție importantă prin 

lucrările sale dedicate studiului dezvoltării copilului 
8
 Piaget, Jean,  Inhelder Barbel, Psihologia copilului, Editura Cartier, Chișinău, 2011, P. 64  
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ca neștiințifică, afectul fiind exclus din obiectivismul cercetării stiințifice. Cele două tipuri de 

interpretări, jungiană și freudiană, sunt diferite prin faptul că prima lasă povestea liberă să se 

dezvolte (individul fiind fundamentul pentru motivele simbolice),  iar cea freudiană încadrează 

fiecare basm într-o schemă predefinită. Jung era de părere că anatomia comparată a psihicului se 

poate studia cel mai bine cu ajutorul basmelor, ele oglindind tiparele de bază ale psihicului. 

Utilizarea poveștilor din punct de vedere terapeutic a creat fenomenul numit “Psihoterapia 

pozitivă”. Un exemplu foarte relevant în acest sens este ciclul de povești din “O mie și una de 

nopți”. Nossrat Peseschkian, specialist în psihoterapia cu povești,  în lucrarea sa “Povești 

orientale ca instrumente de psihoterapie”, aprecia existența unor funcții importante: funcția de 

oglindire, cea de model, funcția de mediator, efectul de depozitare, transmițători ai tradiției 

(mitul lui Oedip, care a derivat în metoda psihanalitică a complexului oedipian), transmițători 

transculturali, ajutor în regresie, contracepte (oferind posibilitatea de a alege una din două 

variante prezentate),  schimbarea perspectivei. 

În subcapitolul 6.6,  cercetarea mea a surprins o latură practică, referindu-mă la “Noi 

metode de utilizare a basmelor și a poveștilor în educație: metodele Kodály, Karl Orff, 

Dalcroze”. Sincretismul artelor stă la baza acestui mod de lucru. Un rol important îl reprezintă 

muzica elementară, copiii fiind sensibili la muzică încă de la naștere. 

Pentru Kodály, actul de canto a fost baza pentru consolidarea conceptului de sunet. Pentru 

Orff, cuvântul, discursul constituiau baza muzicii în tiparele sale ritmice. Individul este în centru, 

iar scopul este formarea unor elevi creativi, care să experimenteze. Jacque Dalcroze miza pe  

mișcarea corpului, legată intrinsec de muzică și care putea consolida sunetul, cu accent pe 

importanța ritmului, pe dans. Atât Orff, cât și Dalcroze, considerau ca improvizația are un rol 

pregnant în înțelegerea muzicii, toți trei admițând importanța dezvoltării urechii interne, prin 

crearea de imagini cu ajutorul sunetelor, și în plus, la Kodály, prin sunete și cântec.  În prezent, 

în educația non-formală, se pune un accent sporit pe dezvoltarea aptitudinilor copilului într-un 

sistem sincretic, prin cumularea de informații diferențiate, care converg în rezultate inedite. 

Pentru copii, programele de acest tip asigură transmiterea de cunoștințe de bază (abilități), 

importante în procesul de comunicare și de integrare în comunitate. 

            O notă distinctă în lucrarea mea o constituie capitolul 7, în care am facut referire la 

tehnologiile din teatrul de animație, exemplificând utilizarea lor, în subcapitole, pornind de la 
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primele tehnologii, până la cele mai noi: black-light-ul, lumina de laser, fibra optică, proiecția, 

retroproiecția, hoverboard-uri, water-ball baloons și aplicații mobile, animația prin telecomandă 

și terminând cu tendințele contemporane: utilizarea calculatorului ca metamediu, imersiunea 

spectatorului în VR, utilizarea tehnicilor digitale ca instrument de prelucrare, imersiunea 

(“Trickster”, după basmul Hansel și Gretel) și interactivitatea.  

            În finalul lucrării am prezentat concluziile cercetării mele, punând accent pe perenitatea 

basmelor, pe importanța lor în societate și recurgerea la conținutul lor chiar în perioadele dificile. 

Teatrul de animație trece prin cea mai ofertantă perioada tehnologică, teren al experimentelor, 

ținând pasul cu noile generații. Tema cercetată ar putea aduce o contribuție importantă pentru 

viitorii regizori, critici de teatru, cadre didactice interesate de fenomenul teatral și de aceste 

specii literare, chiar și pentru părinții cărora li se pot elucida câteva aspecte esențiale referitoare 

la utilizarea lor în educația copiilor, dincolo de evaluări superficiale, care exclud valențele 

mitologice ancestrale sau simbolistica intrinsecă. Basmele și poveștile își confirmă valoarea 

inclusiv în perioade cu restricții sociale (sanitare, pandemice) sau în situații de imposibilitate a 

participării la produsele transpunerii lor scenice. O mare parte a actorilor (nu numai din teatrul de 

animație), dar și a cadrelor didactice sau a părinților, au recurs la prezentarea, citirea on-line sau 

interpretarea lor, utilizând diferite modalități tehnice (înregistrări, filmări live, filmări în decor 

realist sau virtual) sau artistice (teatru de obiecte, théȃtre de papier, teatru de umbre). Nu numai 

profesioniștii din domeniu, ci și alte entități au ales reprezentări ale teatrului de animație pentru a 

da o formă vizuală lumilor create pentru diversele contexte educative sau de divertisment. Este 

dovada cea mai concretă a forței germinative și a perenității, atât a basmului și a poveștilor, cât și 

a teatrului de animație. Tandemul lor se concretizează necondiționat într-o forță care va rezista 

peste timp, chiar extra-spațiului scenic. 
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