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Diversitatea 
culturilor

B
asmele sunt oglinda societå†ii ßi reprezintå un patrimoniu cul‑
tural inestimabil, transmis din genera†ie în genera†ie, care 
dezvåluie obiceiurile de via†å ßi credin†ele popoarelor care le‑au 

fåurit. Ele sunt expresia unei comunitå†i care devine tot mai variatå din 
punct de vedere etnic, astfel cå nu existå, de fapt, basme „pure“, ci toate 
sunt rezultatul unor contaminåri, al unor împrumuturi, al unor schimburi 
de imagini sau de teme.

În aceastå carte am adunat basme ßi legende culese din diverse †åri, cåu‑
tând så gåsim numitorul comun care så ne permitå så descoperim analogii 
ßi afinitå†i cu poveßti apar†inând unor culturi diferite de a noastrå. Este sufi‑
cient så ne gândim la numeroasele versiuni ale Aventurilor lui Juha atestate 
în toatå zona mediteraneanå ßi la variantele europene ale Cenußåresei.

Alegerea titlurilor a fost dictatå tocmai de dorin†a de a întreprinde o 
cålåtorie imaginarå prin locuri ßi †åri necunoscute. Am recuperat poveßti 
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specifice zonei nordice, reprezentatå de Rusia, basme originare din zona 
Mediteranei ßi a continentului african ßi poveßti apårute în Orient, în 
China ßi Japonia. Acest parcurs literar continuå pânå în Oceania, între 
Insulele Fiji ßi Australia, ßi ajunge apoi în America de Nord, fårå a neglija 
lumea arabå ßi pe cea evreiascå. 

Poveßtile din carte ne înva†å cå iubirea, curajul, frica sau invidia sunt 
universal prezente în sufletul uman, indiferent de zona geograficå ori de 
epocå. Poveßtile orale (din care au derivat basmele scrise) au ca mesaj 
arhetipal cåutarea binelui ßi lupta împotriva råului.

Ca în povestirile ßi fabulele de Fedru, Esop sau La Fontaine, deseori 
personajele principale sunt animale. De cele mai multe ori copiii recu‑
nosc cu ußurin†å în acestea propriile sentimente pe care le încearcå fa†å 
de cei de vârsta lor sau fa†å de adul†i ßi tråiesc prin intermediul lumii 
imaginare din basm situa†iile din via†a realå, regåsindu‑se cu totul în 
întâmplårile fic†ionale.

Descoperirea patrimoniului altor culturi înseamnå ßi un mod de edu‑
care a diversitå†ii culturale – tot mai necesarå într‑o lume dinamicå, în 
permanentå schimbare –, fiind o resurså pre†ioaså în måsurå så facå fa†å, 
de exemplu, întrebårilor fundamentale pe care copiii le pun cu privire la 
via†å ßi moarte. Citind aceste basme ßi legende, copiii vor putea descoperi 
diferen†ele culturale ale fiecårei †åri, ritualurile proprii, peisajul speci‑
fic, via†a cotidianå, obiceiurile, credin†ele ßi normele culturale, cålåtorind 
imaginar de la moschei la pådurile Americii, de la deßerturi la ̌ ara cireßi‑
lor înflori†i, de la insulele calde ßi însorite la tundra cu iernile ei geroase. 
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Delectându‑se cu basmele din acest volum, copiii parcurg cårårile lumii 
ßi recupereazå o tradi†ie folcloricå bogatå, cu certå valoare filologicå ßi 
antropologicå, dincolo de simpla poveste fantasticå pe care o transmit. 
Chiar ßi familiile care ßi‑au påråsit †ara natalå vor putea regåsi în aceastå 
carte un mod de a reînnoda legåturile cu lumea pe care au låsat‑o în urmå. 
Prin intermediul limbii †årii care îi gåzduießte ßi pe care copiii lor o vor 
învå†a, vor putea regåsi elemente ale propriei culturi ßi vor descoperi lu‑
crurile comune cu †ara de adop†ie.

Încheiem cu o poezie a lui Pap Khouma, autor italian de origine se‑
negalezå, care reprezintå imaginea unei sinteze de culturi diferite, ce se 
îmbogå†esc una pe cealaltå.

Fiul meu
Fiul meu e aici
dar nu e de aici
nici de altundeva

a traversat frontierele
tuturor culorilor
ßi nu are nimic stråin.

Acest copil care ne seamånå
nu e al tåu
nici måcar al meu
apar†ine numai zilei de mâine.

Fiul meu este din toate culorile
ßi nu seamånå nimånui.
Pe mâine, fiule...

Pap Khouma
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Fiul meu este din toate culorile
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