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   Tema basmului: lupta dintre 

bine și rău 

   Formule specifice: inițială, 

mediană, finală 

   Timpul și spațiul sunt 

nedeterminate 

   Întâmplările se petrec pe două 

tărâmuri 

   Construcție bazată pe o 
schemă epică standardizată 

   Cifre magice: trei, cinci, șapte, 

doisprezece 

   Metamorfoza eroului 

   Motive literare: călătoria 

inițiatică, superioritatea 

mezinului, pedeapsa, 

răsplătirea eroului, căsătoria, 

împăratul fără urmași 

   Împletirea realului cu 

supranaturalul 

   Personaje polarizate de partea 

Binelui și a Răului 

   Personajele beneficiază de 

Ajutoare (instrumente ale 

Binelui) 

   Personajele luptă cu Adversari 

(unelte ale Răului) 

   Finalul aduce triumful Binelui 

 THE TOPIC OF THE 

FAIRYTALE: the fight between 

Good and Evil  

SPECIFIC FORMULAIC 

BEGINNING, MIDDLE AND END  

Time and space are not 

determined  

The adventures take place on 

two different realms  

It is based on a standardized 

epic frame  

Magical numbers: 3 three, 5 

five, 7 seven, 12 twelve  

The metamorphosis of the hero  

Literary motifs: the quest, the 

superiority of the youngest 

brother/sister, punishing or 

rewarding the hero, the wedding, the 

childless emperor  

Bringing the real and 

supernatural worlds together  

Good and Evil characters  

Characters that rely on helpers  

(instruments of Good)  

Characters that fight against 

enemies (Evil minions)  

Good wins over Evil
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1. ALEODOR - ÎMPĂRAT 

 

este eroul basmului omonim 

cules de Petre Ispirescu. Personajul 

este imaginea binelui, întruchipând 

idealul etic de cinste, dreptate şi 

adevăr. În ciuda avertismentelor 

tatălui său, pe când se afla la 

vânătoare, calcă pe moșia unei 

creaturi înfricoșătoare care, pentru 

a-i cruța viața, îi cere să-i aducă de 

soție pe fata lui Verdeș Împărat. Pe 

drum, cruță viața unor vietăți 

miraculoase care îl vor răsplăti, la 

nevoie. Trece de toate probele pe 

care  le  impune  viitoarea  mireasă 

și, deși se îndrăgostește de ea, 

rămâne un model de cinste și 

corectitudine și i-o duce pocitaniei. 

Fata îl respinge cu dispreț, creatura 

moare de necaz, iar Aleodor se 

căsătorește cu fata, ilustrând 

credința populară că onestitatea și 

loialitatea sunt întotdeauna 

răsplătite de destin. 

1. ALEODOR –  ÎMPĂRAT 

 

– Aleodor, the Emperor is the 

hero of the eponymous fairytale 

collected by Petre Ispirescu. The 

character represents the image of 

Good as it embodies the ethical 

ideal of honesty, justice and truth. 

Despite his father's warnings, while 

on a hunt, he trespasses on the 

estate of a frightening creature who 

promises to spare his life, only if he 

brings him Verdeș Emperor’s 

daughter as his wife. On his way, 

he spares the life of miraculous 

beings, who will reward him, when 

necessary. He passes all the trials 

required by the future bride and, 

though she falls in love with her, he 

remains a model of honesty and 

correctness and leads her to the 

monster. The girl rejects the 

monster, who dies and Aleodor 

marries the girl, illustrating the 

popular belief that honesty and 

loyalty are always rewarded by 

fate.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3 



Ro En 

4 

 

 

 
 
 

2. BABA-CLOANȚA   este  un 

 

personaj fantastic negativ, o 

vrăjitoare urâtă, care sperie 

oamenii. Este o sihastră, locuind în 

adâncul pădurii, o reprezentare 

figurativă a forțelor naturii. Este 

capabilă să închege apele cu 

farmecele ei și are autoritatea de a 

se sfătui cu Necuratul, mai ales 

noaptea.  Are  mai  multe 

întruchipări în diferite basme 

(mama zmeilor sau Muma- 

Pădurii),   având,   pe   lângă   alte 

puteri malefice, și atributul 

nemuririi, prin regenerare, datorită 

sufletelor furate. Aspectul său 

diferă de la un basm la altul, însă 

este văzută de fiecare dată ca o 

ființă înfricoșătoare, cu crengi 

prinse în părul încâlcit, cu trup 

diform și foarte rea. 

2. BABA-CLOANȚA    - The 

 

Wicked Crone/ Witch is a 

negative character, an ugly witch 

that frightens people. She lives by 

herself in the middle of the forest, a 

figurative representation of the 

forces of nature. She is able to 

freeze water with her magic and 

she has the authority to seek advice 

from the devil especially at night. 

She appears as the Ugly Mother of 

Monsters or the Crone - Mother of 

the Forest, being immortal among 

other evil things, through 

regeneration, because of having 

stolen souls. Her physical aspect 

varies from one fairytale to another 

but she is seen as a frightening 

creature, wearing twigs in her 

untidy hair, showing a misshapen 
body and being very evil. 
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3. BALAURII  (denumiți și 

 

,,dragoni”, în mitologia chineză, 

scandinavă sau greacă) sunt 

principala ipostază a forţelor 

malefice în tabloul folcloric al 

lumii. Un balaur, în basmele 

româneşti, este o reptilă gigantică, 

cu multe capete ( 3, 7, 9 sau 12), 

uneori şi înaripată, cu trupul solzos, 

care scuipă flăcări, iar pe unde  

trece  lasă  o  dâră  de  iarbă arsă.  

În principiu, este o încarnare a 

răului din mediul acvatic, având 

puteri supranaturale. 

3. BALAURII    –   also   called 

 

Dragons in the Chinese, 

Scandinavian and Greek 

mythologies – are the main 

hypostasis of the evil forces in the 

world folklore. In the Romanian 

fairytales a dragon is a giant reptile 

with several heads (3, 7, 9 or 12) 

and sometimes wings, scales on 

their bodies and spit fire, leaving a 

trail of singed grass. In fact, it is an 

embodiment of evil coming from 

water and  possessing  magic 

powers. 
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4. CALUL NĂZDRĂVAN este 

 

corespondentul animalului călărit 

de Zeul-Soare din mitologie. În 

basme, este un animal fabulos 

numai  în  ceea  ce  priveşte 

atributele lui, nu şi datorită 

prezenţei unor elemente fizice 

neobişnuite (exceptând, rareori, 

aripile). Deşi prezintă similitudini 

cu caii din alte mitologii (Pegass 

în Hellada, Sleinir în Scandinavia, 

Merani  în  Caucaz),  acest  cal 

magic are o semnificaţie simbolică 

complexă  de  transportor  de  pe 

acest tărâm în celălalt. Calul 

Năzdrăvan  este,  în  basmele 

noastre, prelungirea firească a 

vitejiei,  a  inteligenţei, 

ingeniozităţii, moralei şi spiritului 

justiţiar al lui Făt-Frumos, pe care- 

l serveşte întotdeauna cu fidelitate 

şi devotament. 

4. CALUL   NĂZDRĂVAN - 

 

The magic horse is similar to the 

animal ridden by the Sun God in 

mythology. In the fairytales, it is a 

fabulous  animal  only  because  of 

its attributes and not because of the 

presence of some unusual physical 

element, (except for the wings in 

some cases). Although it has 

similarities to horses in other 

mythologies (Pegasus in Hellada, 

Sleinir in Scandinavia, Merani in 

Caucasus) this magic horse has a 

complex symbolical meaning of 

transporter from this realm to the 

other. The magic horse is the 

natural extension of Prince 

Charming’s bravery, intelligence, 

creativity, morality and 

righteousness  that  he  always 

serves with fidelity and devotion. 
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5. CĂPCĂUNUL este o făptură 

 

descrisă   în   basme   ca   o   ființă 

,,hibrid” din mai multe animale. 

Este un antierou cu care eroul 

poveștii trebuie să se lupte, pentru 

a-și duce la capăt misiunea de 

justițiar. Basmele îl descriu ca pe o 

creatură oribilă, monstruoasă, de 

dimensiuni foarte mari. 

5. CĂPCĂUNUL - The ogre is 

 

a  creature  described  in  the 

fairytales as a hybrid made up of 

more  animals. He  is  an  antihero 

that the hero must fight in order to 

fulfill his mission as a vigilante. 

Our fairytales describe him as a 

very large, horrible, monstrous 

being. 
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6. FATA  MOȘULUI CEA 

 

DEȘTEAPTĂ apare, în basme, în 

antiteză cu fata babei cea rea, 

obraznică și urâtă. Este cuminte și 

blândă, dar este alungată de acasă 

de  mama  vitregă  sau  pleacă  în 

lume să-și caute norocul, sătulă de 

nedreptățile îndurate. Pe drum, 

întâlnește o cățelușă rănită, pe care 

o vindecă, un pom plin de omizi, 

pe  care  îl  ajută,  o  fântână 

neîngrijită pe care o curăță. Este 

răsplătită  pentru  sufletul  ei 

milostiv. Ajunge la Sfănta 

Duminică, pentru care muncește 

fără să ceară recompensă, dar este 

răsplătită fiind pusă să aleagă unul 

dintre  cuferele  bătrânei.  Modestă 

și  recunoscătoare,  fata  alege  cel 

mai neînsemnat cufăr în care, când 

ajunge acasă, găsește bani și 

bogății. Trecând prin aceeași 

experiență, fata babei, nu ajută pe 

nimeni și își alege cufărul cel mai 

mare din care ies o mulțime de 

balauri care o vor înghiți, 

pedepsind-o pentru lipsa ei de 

suflet. Morala basmului este că 

răsplata urmează după faptele 

fiecăruia. 

6. FATA  MOȘULUI CEA 

 

DEȘTEAPTĂ - The smart 

daughter of the old man appears 

in fairytales, in antithesis with the 

bad, naughty and ugly daughter of 

the old woman, her stepmother. She 

is nice and kind but she is banished 

from her home or leaves in order to 

find her destiny, being fed up with 

the injustice she goes through at 

home. On her way she finds a 

wounded dog that she tends to, a 

tree that she helps, because its 

leaves are eaten by caterpillars, an 

untended well that she cleans. She 

is repaid for her merciful soul. She 

reaches Sf Duminica – Saint 

Sunday for whom she works 

without pay, but she is somehow 

rewarded with being asked to 

choose one of that woman’s 

treasure chests. Being modest and 

grateful, she chooses the most 

insignificant looking chest that is in 

fact full of riches and money, as she 

discovers when she gets home. 

Going through the same experience 

as she does, her step sister, does not 

help anyone and she chooses the 

biggest treasure chest out of which 

lots of dragons come out and eat 

her, punishing her for her 

mercilessness. The lesson of the 

fairytale is that what goes around, 

comes around. 
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7. FĂT–FRUMOS  este un 

 

erou simbolic, un personaj 

legendar, întruchipând vitejia, 

curajul, omenia și spiritul justițiar, 

în percepția poporului român. Nu 

este războinic prin definiție. 

Dispune  de  cunoştinţele  de  bază 

ale lumii imediate, ale naturii pe 

care o respectă. Nu e niciodată un 

aventurier, deşi biografia lui poate 

să pară o sumă a unor aventuri. În 

urma unei călătorii de inițiere, 

ajunge în Celălalt Tărâm călăuzit 

de nevoia de a salva pe cineva 

nevinovat şi e mereu însoţit de un 

ajutor  de  nădejde:  Calul 

Năzdrăvan. Trece cu bine de toate 

încercările la care este supus (se 

luptă cu zmei sau balauri, cu 

vrăjitoare, salvează fete de împărat 

răpite de zmei sau pe Ileana- 

Cosânzeana, aleasa inimii lui). 

Simbolizează întotdeauna 

perfecțiunea, frumusețea fizică și 

sufletească, ilustrând triumful 

binelui asupra răului în viață. 

7. FĂT–  FRUMOS  -  Prince 

 

Charming – is a symbolic hero, a 

legendary character that embodies 

bravery, humanity and justice 

according to the Romanian people. 

He is not a warrior by definition but 

he has knowledge of his world, and 

of the nature that he respects. He is 

not an adventurer but his biography 

can be seen as a series of 

adventures. After a journey of 

initiation, he gets to the Other 

Realm driven by his need to save 

someone innocent and he is always 

accompanied by a reliable side- 

kick, the Magic Horse. He goes 

through all possible trials (fighting 

against monsters/zmei, witches, 

saving emperors’ daughters or 

Ileana-Cosânzeana, his sweetheart). 

He symbolizes perfection, physical 

and moral beauty, illustrating the 

triumph of good over evil in life.
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8. gHIONOAIA,  în basmele 

 

mitologice românești, este o ființă 

fabuloasă și malefică, imaginată ca 

o pasăre de proporții gigantice, 

stăpână peste domeniile morții. Se 

spune că este sora Scorpiei, însă în 

limbajul       popular,       termenul 

,,ghionoaie” denumește 

ciocănitoare, iar legenda despre 

această pasăre este asociată cu o 

femeie demonică. Este o energie 

încătușată  de   blestem,  iar   cine 

calcă pe teritoriul ei știe că pasărea 

este o întruchipare a maleficului 

care   suprimă   viața.   În   basmul 

,,Tinerețe  fără  bătrânețe  și  viață 

fără  de  moarte”,  Făt-Frumos  îi 

deturnează intenția ucigașă și, prin 

dovezi  de  curaj  și  istețime,  și-o 

face aliat. 

8. gHIONOAIA  – in the 

 

Romanian mythology is a fabulous 

and evil creature imagined as a 

gigantic bird that rules over the 

realm of the dead. It is said she is 

the sister of the SCORPIA but in 

the Romanian version this term 

denotes a woodpecker and the 

legend about this bird is associated 

with  a  demonic  woman.  It  is  a 

form  of  energy  contained  by  a 

curse and whoever trespasses her 

territory knows that this bird is the 

embodiment of evil that destroys 

life. In the fairytale called ‘Eternal 

Youth and Life’ - Tinerețe fără 

bătrânețe și viață fără de moarte”, 

Făt-Frumos/ Prince Charming 

deters her intention to kill and 

makes her his ally by proving his 

courage and his intelligence to her. 
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9. gREUCEANU  este 

 

un erou din mitologia românească, 

care a mers în căutarea Soarelui și 

a  Lunii  furate  de zmei.  După  o 

luptă crâncenă cu cei trei zmei și 

cu soțiile lor, zmeoaicele, se 

povestește că Greuceanu a eliberat 

Soarele și Luna, reîntorcând 

oamenilor lumina cea de toate 

zilele. 

9. gREUCEANU  –  is  a  hero  in 

 

the Romanian mythology that went 

searching for the Sun and Moon 

that were stolen by monsters/zmei. 

It is said that Greuceanu sets free 

the Sun and the Moon, returning 

the light to the people, after a 

terrible fight against the three 

monsters/zmei and their 

wives/zmeoaicele. 
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10.  hARAP-ALB este eroul 

 

unui      basm     cult scris     de Ion 

Creangă,  aflat  în  antiteză  cu 

Spânul,  simbol  al  răului. 

Personajul principal parcurge o 

aventură  eroică  imaginară,  un 

drum  al  maturizării  morale, 

presărat de diferite probe și 

obstacole. Personajul negativ pune 

la cale intrigi șirete, care eșuează, 

reușind să-l pună în lumină pe 

Harp-Alb. Sensul didactic al 

basmului este evident, deoarece 

probele la care este supus eroul 

reușesc să-l vindece de naivitate, 

iar acesta primește o lecție de viață 

chiar de la dușmanul său, care-i 

devine dascăl în procesul 

maturizării. 

10.  hARAP-ALB /  approximately 

 

THE WHITE ARAB – is the hero 

of a fairytale written by Ion 

Creanga. He is the opposite of the 

SPÂN / The bald man, the symbol 

of evil. The main character goes 

through an imaginary heroic 

adventure, a journey towards 

adulthood, full of trials and 

obstacles. The negative character 

conspires against Harap-Alb but 

fails to prove him wrong and even 

highlights his positive traits. The 

moral meaning of the fairytale is 

obvious because all the trials he 

goes through help him get cured of 

naivety and his enemy teaches him 

a life lesson that enables him to 

evolve. 
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11.  ILEANA-COSÂNZEANA 

 

este personajul principal feminin 

din basmele mitologice românești, 

corespondentul feminin al lui Făt- 

Frumos, de obicei idealul feminin 

al acestuia. Este, de fapt, o zână  

năzdrăvană,  o  fecioară inițiată   în 

magia binefăcătoare, având adesea 

ca sfetnic și ajutor, un  cal  

năzdrăvan. Conform tradiției 

folclorice, ea este răpită de un  

zmeu  sau  de  un  balaur  și 

închisă într-un turn, castel sau dusă 

pe Tărâmul  Celălalt.  Eroina  este 

salvată   de Făt-Frumos,   care,   în 

drumul său spre Ileana- 

Cosânzeana,          trece           prin 

multe încercări inițiatice. În final, 

el se bate cu zmeul, îl învinge și o 

eliberează. Astfel, basmul se 

încheie, de cele mai multe ori, cu 

înfăptuirea nunții. Și amândoi 

trăiesc fericiți până la adânci 

bătrâneți. 

11.  ILEANA-COSÂNZEANA 

 

– is the main female character in 

the Romanian mythology the 

female counterpart of Fat- 

Frumos/Prince Charming, his ideal 

woman. She is in fact a fairy, a 

virgin that is initiated in white 

magic and seeks council and help 

in a magic horse. According to 

popular tradition she is kidnapped 

by a monster/zmeu or by a dragon 

and locked in a tower, castle or 

taken to the Other Realm. The 

heroine is saved by Fat Frumos/ 

Prince Charming who on his way 

to  Ileana  goes  through  a  lot  of 

trials. In the end he fights the 

monster,  kills  him  and  sets  her 

free. The fairytale ends with their 

wedding. And they both live 

happily ever after. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Folclor
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C4%83r%C3%A2mul_Cel%C4%83lalt
https://ro.wikipedia.org/wiki/F%C4%83t-Frumos
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Encerc%C4%83ri_ini%C8%9Biatice&amp;action=edit&amp;redlink=1
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12.  IMPĂRATUL. Personajul 

 

cu care se deschide orice basm este 

„un împărat puternic și mare”, fie 

că se numește   Peneş-Împărat, 

Împăratul Roşu, Împăratul Verde 

sau Împăratul Alb. De cele mai 

multe ori declanșator al acțiunii, 

împăratul are calități, dar și lipsuri, 

având limitele oricărui om de rând. 

Deși  este  cinstit,  generos  și 

respectă tradițiile strămoșești, este 

adesea superficial, ușor de păcălit 

de către uneltitori, dar, în final, 

restabilește echilibrul inițial și 

răsplătește faptele eroice cu 

dărnicie. 

12.  IMPARATUL/The 

 

Emperor   –   the   character   that 

every fairytale begins with, is a 

great and powerful emperor, 

whether  he  is  called  Penes- 

Imparat, Imparatul Rosu-the Red 

Emperor, Imparatul Verde-The 

Green Emperor or Imparatul Alb- 

The White Emperor. Most of the 

times the emperor is the initiator of 

all  the  action,  being  full  of 

qualities but also some flaws – just 

as limited as any ordinary man. 

Although he is honest, generous 

and respects ancient traditions, he 

is often superficial, being easily 

tricked by plotters but eventually 

he reestablishes the initial balance 

and generously rewards heroic 

deeds. 
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13.  PASĂREA  MĂIASTRĂ. 

 

Dominantă  între  păsările 

fabuloase, Pasărea Măiastră 

aparţine Celuilalt Tărâm. Trăind în 

izolare, arătându-se arareori 

muritorilor  în  splendoarea 

penajului ei cu strălucire 

multicoloră, ea  are  o  enormă 

putere magică şi un scop justiţiar. 

Uneori apare în ipostaza de pasăre 

oraculară. Cântecul ei nu răsună 

decât în singurătate, dar cine are 

privilegiul să-l asculte, întinereşte 

spontan. 

13.  PASAREA  MAIASTRA  – 

 

the Magic Bird. Being dominant 

among other fabulous birds, the 

magic  bird  belongs  to  the  Other 

Realm. Living in isolation and 

rarely  showing  itself  to  the 

ordinary human beings in all its 

splendour and multicoloured glow, 

it has great magical power and its 

purpose is justice. Sometimes it 

appears as an oracle bird but it 

sings in solitude and whoever 

overhears   her,    suddenly   turns 

young again.
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14.  PRÂSLEA   este  eroul  din 

 

basmul cules de Petre Ispirescu - 

,,Prâslea cel voinic și merele de 

aur”. În limbajul popular, 

substantivul    ,,prâslea” înseamnă 

fiul cel mai mic dintr-o familie, 

mezinul. Personajul întruchipează 

binele, ilustrând trăsături specifice: 

modestie,  isteţime,  tenacitate, 

curaj,  generozitate,  vitejie,  spirit 

de dreptate.  Faptele lui constituie 

acte de iniţiere, prin care eroul se 

maturizează şi devine apt pentru a 

conduce o împăraţie. Trece prin 

experiențe menite să-l călescă, 

învață lecția umilinței, fiind ucenic 

la un argintar, se apleacă asupra 

celor  aflați  în  nevoie  (salvează 

viața unor pui de zgripsor 

amenințați de un balaur), își 

dezvăluie identitatea nobilă doar 

când o poate justifica prin probele 

vitejiei și ale inteligenței. În final, 

când dreptatea se restabilește, nu 

dorește răzbunarea, ci apelează la 

justiția divină. 

14.  PRASLEA – The Youngest 

 

son – is the hero of the fairytale 

discovered and collected by Petre 

Ispirescu – Prâslea cel voinic și 

merele de aur”/’The strong young 

man and the golden apples’. In 

Romanian the noun `praslea` means 

the youngest son in a family. This 

character is the symbol of Good, 

with certain specific traits: 

modesty, sharpness, tenacity, 

courage, generosity, bravery and 

righteousness. His deeds are acts of 

initiation that help the hero evolve 

and become a true leader. Going 

through a lot of stuff meant to 

toughen him up, he learns a lesson 

of humility by being an apprentice 

to a silversmith, landing a hand to 

the needy (saving the life of a 

harpy’s baby, whose life was 

threatened by a dragon), uncovers 

his noble identity only when he can 

prove it by means of bravery and 

intelligence. Finally, when justice 

is restored, he doesn’t want revenge 

but resorts to divine justice. 
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15.  SFINTELE.  Sfânta 

 

Duminică e  o  divinitate benefică, 

ascetică, locuind în cer sau dincolo 

de Apa Sâmbetei. Sfânta Vineri 

este o bătrânică slabă, mare 

iubitoare de animale. În mitologia 

românescă, este o personalitate 

duală:  una  benefică  și  alta 

malefică. Ea îşi testează slujnicele, 

punându-le să aleagă între mai 

multe cufere: unele mici, doldora 

de giuvaieruri şi altele mari, pline 

cu balauri fioroși. Alegerea unui 

cufăr mare va fi pedepsită cu 

moartea, ceea ce echivalează cu 

spiritul justițiar divin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       15.  SFINTELE– the Saints. 

Sfanta Duminica – Saint Sunday is 

a nurturing, austere divinity that 

lives in the sky or beyond the Apa 

Sambetei – The Saturday River. 

Sfanta Vineri – Saint Friday is a 

thin old lady who loves animals a 

lot.  In  the  Romanian  mythology 

she has a dual personality: a good 

one and an evil one. She tests her 

maids by asking them to choose 

one  of  the  many  treasure  chests 

she has: some are small, full of 

jewellery and some are large, full 

of dangerous dragons. Choosing a 

large chest means death which 

equals divine justice. 
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16.  ZÂNELE din basme au statut de 

semidivinităţi. Poporul român, 

asemenea grecilor, le consideră 

zeiţe şi le vede în general ca pe 

nişte fecioare bune, frumoase, 

luminoase  şi  zvelte.  Stăpâna 

tuturor zânelor e Zâna Zânelor, 

simbolul tinereții veșnice. Este o 

fecioară care va începe să 

îmbătrânească  numai  măritându- 

se, moment în care îşi va pierde şi 

atributele de zână şi imortalitatea. 

16.  ZÂNELE  –  the  Fairies  –  are 

demi-gods. Just like the Greek, the 

Romanians think of them as 

goddesses and envisions them as 

kind, beautiful, slim virgins. Zana 

Zanelor – the Fairy of all Fairies or 

their   master   is   the   symbol   of 

eternal youth. She is a virgin that 

will start growing old only when 

she gets married also losing her 

fairy abilities and her immortality. 
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17.  ZGRIPSORUL (sau 

 

zgripțuroaica), în ciuda aspectului 

grotesc și a dimensiunilor mari, are 

roluri pozitive în basmele 

românești. Uneori, îl ajută pe Făt- 

Frumos în călătoria sa dintre cele 

două  tărâmuri,  drept  răsplată 

pentru că acesta i-a salvat puii. 

17.    ZGRIPSORUL  –  the  Male 

 

Harpy (or Zgripturoaica – the 

female Harpy) – has positive roles 

in the Romanian fairytales, in spite 

of its grotesque aspect and large 

dimensions. It sometimes helps Fat 

Frumos in his journey from one 

realm to another as a reward for 

saving its babies. 
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18.  ZMEUL este o ființă malefică, 

 

ce apare ca reprezentant al Răului 

în multe dintre basmele românești. 

Este descris ca o făptură 

asemănătoare unui balaur care are 

și puterea zborului. Dar, în 

majoritatea basmelor, este înfățișat 

sub formă umană. Reprezintă un 

personaj negativ, care adesea 

răpește fetele frumoase și-i pune 

piedici lui Făt-Frumos, când acesta 

încearcă să le salveze. Pe lângă 

înfățișarea fioroasă, are o forță 

fizică ieșită din comun, însă este 

anihilat de eroul care reușește, prin 

inteligență și intuiție, să-și 

îndeplinească misiunea. 

18.    ZMEUL – The Monster - is 

 

an  evil  creature  that  appears  in 

most of the Romanian fairytales as 

a symbol of Evil. He is described 

as a creature that is similar to a 

dragon and has the ability to fly 

but in most of the fairytales, he 

looks human. He is a negative 

character that often kidnaps 

beautiful young women and 

prevents Fat Frumos from saving 

them.  He  has  got  both  a 

frightening look and an unusual 

physical strength but he is 

neutralized by the hero who 

succeeds in accomplishing his 

mission by using intelligence and 

intuition. 
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19.  URIAȘII sunt personaje 

 

aflate la limita dintre bine și rău, 

fiind descriși în unele basme ca 

vânjoşi, voinici, înalţi de opt 

stânjeni,   cu   capul   mare   cât   o 

baniţă.  Ei  se  pot  auzi  de  la  un 

munte la altul, fiind în stare să se 

apuce cu mâinile de cer. Uneori, 

sunt   descrişi ca ciclopi, cu un 

singur ochi în frunte şi hrănindu-se 

cu carne de om.   Alteori, eroii 

basmelor pun aceste forțe într-un 

context dirijat cu folos    (de 

exemplu, Păsări - Lăți - Lungilă, 

Ochilă, Setilă, Flămânzilă, Strâmbă 

- Lemne,  Gerilă  sau Sfarmă - 

Piatră,  în basmele lui Ion 

Creangă). 

19.  URIASII  –  The  Giants  – 

 

are characters that are between 

Good and Evil, being described in 

some fairytales as strong, muscular 

and at least 8 fathoms tall (almost 

16 m) with the head as big as a 

bushel. They can hear one another 

even as far as a mountain away, 

being capable of holding to the sky 

and hanging out there. Sometimes 

they are described as cyclops, with 

one eye on their forehead and 

feeding  on  human  flesh.  Some 

other times, the heroes in our 

fairytales put these natural forces 

in a useful context (Păsări-Lăți- 

Lungilă – Flexible-Bird-Catcher, 

Ochilă - Eye-Ball Tall, Setilă - 

Thirsty, Flămânzilă - Hungry, 

Strâmbă-Lemne – Wood Cruncher, 

Gerilă- Freezy or Sfarmă- Piatră- 

Stone Cruncher, in Ion Creangă’s 

fairytales). 
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20.  URSITOARELE  sunt, 

 

potrivit superstiției populare, trei 

spirite (duhuri) care prezic destinul 

nou-născuților. La trei zile după 

nașterea pruncului, nașa acestuia 

pregătește o masă cu tot felul de 

bunătăți pentru a le invita pe cele 

trei ursitoare în casă. Ursitoarele îi 

aduc ,,daruri” copilului și fac 

premoniții legate de viitorul 

acestuia (,,să fie deștept”, „să fie 

sănătos”, „să fie chibzuit”, „să aibă 

noroc în dragoste” etc). 

20.  URSITOARELE  – The 

 

Three Good Fairies - according 

to popular belief, are 3 spirits that 

predict the future of the new-born 

babies. 3 days after the birth of the 

baby, the godmother prepares a 

feast in order to invite the 3 good 

fairies in the house. They bring 

gifts to the child and make 

predictions concerning his/her 

future   (whether he/she will   be   

smart,   healthy, wise, lucky in 

love, etc.) 
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