
REZUMAT  

 

Teza Mitul eroilor negativi în grafica de carte românească pentru copii 

pune în discuție o reinterpretare a însemnătății personajelor negative din 

ilustrația de carte pentru copii, în contextul în care acestea nu merită numai 

exprimări publice a dezaprobării față de o atitudine considerată reprobabilă, 

atribuită acestora, ci considerare și considerație, analiză amănunțită și prețuire, 

întrucât sunt dintotdeauna tovarăși de text, ilustrație și context cultural al 

personajelor pozitive.  

Lucrarea de față nu îndeamnă la încercări de reintegrare și restabilire a 

prestigiului personajelor negative, de vreme ce strălucirea, valoarea și 

autoritatea acestora rămâne de sine stătătoare, fără a fi - consider - vreodată 

știrbită.  

Măduva mitologiei, a folclorului și credințelor românești o constituie 

ansamblul făpturilor care le compun, cu precădere cele negative, fără de care 

eroii pozitivi nu arexista sau ai căror ierarhie ori importanță ar fi semnificativ 

redusă. De o însemnătate covârșitoare, antieroul în basme și ființa malefică în 

mitologie completează modelele arhetipale. În ritmul febril al umanității, 

angoasa omului față de tărâmul cunoscut și cel necunoscut, însă întrevăzut al 

lumii de dincolo, se echilibrează, ca și în Biblie, prin cuvânt, sub forma 

legendei, a mitului, a basmelor și povestirilor. Acestea devin o modalitate prin 

care omul descrie universul știut și intuiește universul pe care nu-l cunoaște, 

univers care nu i se dezvăluie decât în plan imaginar. Astfel, cuvântul ca 

instrument cognitiv are grijă ca în interpretarea mitului /legendei să le confere 

acestora nu numai sensul profan de “fabulație”, “invenție”, ci acela sacru de 

“imaginar provenit dintr-o istorie adevărată, exemplară, semnificativă”, cum o 

denumește Mircea Eliade. O deosebire de bază între mit și basm este faptul că 

mitul, așa cum am menționat, reprezintă fapte reale, se înscrie sub semnul 



obiectivului, fiind așadar de netăgăduit; basmul, în schimb, este de ordinul 

fabulosului, al fictivului.  

Existența se bazează pe dualitate, pe contrarii; astfel, basmele, poveștile 

și credințele insuflate omului de acestea ori de mituri, abundă de personaje, 

caractere, tipologii, desigur benefice și malefice. Tărâmul de dincolo sau cel 

necunoscut este  

diversificat de ființe metaforice, deopotrivă binefăcătoare și nefaste, care se 

completează reciproc, neputând desigur să dăinuie fără a relaționa unele cu 

altele. Într-o coexistență a celor două principii de bază (Binele și Răul) ale lumii 

sociale, culturale, religioase, omul viețuiește într-un context dual, oricare ar fi 

acesta în existența sa. Între granițele celor doi poli opuși se desfășoară continuu 

existența și se sculptează parcursul și personalitatea omenească, între paritățile 

“a fi” și ”a exista”, între ”a dori” și ”a împlini”, între ”a putea” și ”a finaliza”. 

Am ales ca punct de pornire al acestui parcurs cu valențe de antropologie 

culturală un studiu comparativ asupra iconografiei personajelor simbolice 

(religioase sau profane), parte a Panteonului celor mai de seamă civilizații și 

culturi umane, cu precădere cea românească, studiu completat de un registru 

vizual de amploare dintr-o arhivă documentară ilustrativă a epocii, curentului și 

mediului pe care le reprezintă.  

Capitolele abordate în această lucrare pleacă de la argumentarea alegerii 

temei, la fascinația și tentația Răului, la formele arhetipale ale Răului (cu cele 

mai reprezentative caractere umane, animaliere, fantastice sau nu), trecând la 

fenomenele magiei și vrăjitoriei și a diferenței dintre cele două, punând în 

discuție tema vrăjitoarei și direcția practicilor acesteia (instrumentar specific, 

locurile de desfășurare a ritualurilor), abordând simbolurile grafice și numerice 

ale maleficului și ajungând în cele din urmă la imaginea eroilor negativi în 

ilustrația românească de carte pentru copii.  

 

 



Teza este structurată așadar în patru capitole, după cum urmează: 

Primul capitol, Argument, reprezintă motivația alegerii acestui subiect al 

Panteonului personajelor negative din cosmogonia românească și dezbate 

problematica naturii duale a acestei lumi, pentru că, denotativ și mai ales 

conotativ, oriunde este o sursă de lumină, acolo apare și umbra. 

Cel de-al doilea capitol, Fascinația Răului. Nevoia de eroi. Nevoia de 

eroi negativi? începe prin a pune în discuție originea fascinației Răului, care 

apare în perioada copilăriei, când cel mic descoperă în basme și legende 

personajele negative și caracterul lor, lăsând loc imaginației de a-și crea propria 

imagine a antagonistului. Odată cu descrierea vizuală a trăsăturilor fizice ale 

antieroului - trăsături care sunt strâns legate de cele de caracter - copilul creează 

și păstrează în timp, în memoria afectivă, imaginea inconfundabilă și unică a 

personajului descoperit, precum și fascinația, tentația tărâmurilor care, de ce nu? 

pot avea corespondențe în alte dimensiuni. Obscurul, maleficul ne captivează 

câtuși de puțin pe fiecare dintre noi, mai cu seamă pe cei mici care, probabil, 

încă nu disting complet hotarul dintre Bine și Rău, o graniță atât de permeabilă, 

de fapt! În esență, omul este fascinat de ceea ce nu poate să obțină, fiind vrăjit 

tocmai prin caracterul de independență și liber-arbitru pe care îl are și îl oferă 

Partea Întunecată. 

Primul subcapitol al părții a doua a lucrării de față analizează Binele Și 

Răul din perspectiva filosofică. Dacă Binele presupune admirație prin simpla 

contemplare a  sa, Răul implică aceeași admirație, dar din perspectiva 

curiozității față de mecanismele prin care funcționează. Pornind de la această 

premisă, probabil nimeni nu ar vizita Paradisul lui Dante, dacă în schimb ar 

putea să cerceteze Infernul! Binele devine plicticos și fad, în timp ce Răul deține 

un renume prin faptul că este necunoscut, ezoteric; așadar, virtutea e ignorată în 

comparație cu enigma, care primează nu pentru că virtutea s-ar încadra negreșit 

în în cutume, ci pentru că reprezintă un concept foarte familiar. Putem vorbi 

deci de ”magia necunoscutului”. Se trece prin ideea de Bine și Rău la Platon, 



Kant și Jung, mergând pe ideea că eroii, fie ei pozitivi sau negativi, sunt un 

motiv de aspirație spre ceva mai măreț, sunt un punct concret de focalizare 

asupra eforturilor fiecăruia. Eroii și antieroii stabilesc standarde în societate - în 

funcție de nevoia fiecăruia - deoarece cu toții avem nevoie să atingem excelența 

în ceea ce ne privește, dar de unde am ști cât de departe putem ajunge dacă nu 

am avea un model? Din acest motiv ne alegem eroii în funcție de tipurile de 

excelență pe care vrem să le atingem, dat fiind faptul că un personaj-model este 

cineva care în primul rând modelează pe alții. Filosoful contemporan Michael 

Daniels conchide că omul este născut deja pregătit pentru anumite sarcini, 

precum cea a întâlnirii cu eroi și antagoniști, fiind mai apoi educat pentru 

conexiune sau evitare a acestora. Profesorul de psihologie educațională Frank 

Farley vorbește despre personalitatea de tip T, care își bazează existența pe 

căutarea neîncetată a riscului, oameni care “schimbă lumea” în mai bine sau mai 

rău (antreprenori, sociopați) și descriu cinci determinanți ai modelului de 

măreție pe care îl urmează pe parcursul existenței.  

Subcapitolul doi tratează Binele și Răul ca nevoi fundamentale și anume 

nevoile psihologice general valabile care, împlinite, generează o conduită 

exemplară, atât personal cât și în societate; neîmplinite sau împlinite parțial, 

nevoile fundamentale creează experiențe personale sau privează în mod eronat 

omul de acestea, conducând spre comportamente deviante. În acest sens se 

analizează piramida ierarhiei nevoilor existențiale umane a lui Abraham 

Maslow, care conclude că un om ce nu rămâne blocat la nivelurile inferioare ale 

piramidei va tinde spre evoluție, va persevera și își va ameliora condiția.  

Cel de-al treilea subcapitol al părții a doua descrie Gândirea Magică și 

relevanța acesteia în firea omului, subliniind legătura pe care acest fenomen l-ar 

putea avea cu percepția sănătoasă a omului asupra lumii folclorului și 

credințelor, religioase sau nu. Are loc o importantă conexiune a gândirii magice 

cu fascinația Răului, ambele surse pornind din copilărie și deservind 

contemplarea și, mai ales, completarea realității. Într-o lume acaparată de 



rațional, suntem motivați de irațional, deci de fantezie, să găsim portițe spre 

portalul dintre dimensiuni și să ne autosugestionăm spre crearea de beneficii: 

crescând sentimentul de control asupra a tot ceea ce ni se întâmplă (efect al 

gândirii magice!) câștigăm și un nivel mai ridicat al încrederii în sine și, deci, al 

performanței personale, deoarece nu putem să ne lipsim de subiectivitatea cu 

care tratăm parcursul vieții și cu care ne raportăm la propria existență. În 

continuare, subcapitolul tratează cele șapte legi ale gândirii magice care ne 

conduc lumea din punctul de vedere al scriitorului de texte științifice Matthew 

Hutson, precum și modalitatea în care credințele iraționale ne păstrează fericiți 

și sănătoși, lucizi și, paradoxal, raționali.  

	 Capitolul cu numărul trei, Forme arhetipale ale Răului, abordează în 

cinci subcapitole Panteonul personajelor negative din mitologia românească, 

cu echivalențe în mitologia universală (basmul și atitudinea lui ca scenă de 

desfășurare a eroilor, antieroilor și a luptei constante dintre cei doi, precum și 

personajele biblice, fantastice - antropomorfe și zoomorfe), Magia. Vrăjitoria. 

Vrăjitoarele ca și continue ispite ale zilelor noastre (deosebirea între cele două 

practici de magie și vrăjitorie, precum și începuturile răspândirii imaginii 

detestate a vrăjitoarei și modalitățile de combatere a existenței acesteia - arderea 

pe rug, Malleus Maleficarum), Instrumentarul practicilor și ritualurilor de 

magie neagră (păpușa voodoo, amuletele de fier, vătraiul, mătura, poțiunile 

magice, clepsidra, ceaunul, bagheta magică, zarurile, lumânarea, cartea de joc 

ca unealtă a cartomanției, funia spânzuratului, lacătul, acul), Locurile folosite în 

practicile și ritualurile de magie neagră și valențele lor simbolice 

(intersersecția, cimitirul, casa părăsită, eleșteul, peștera) și, nu în ultimul rând, 

Simbolurile grafice și numerice ale maleficului (pentagrama, svastica, craniul 

cu oasele încrucișate, dubla semnificație a cifrelor și numerele reprezentative 

ale Răului: 9, 13, 666.) 

  



Ultimul capitol dezbate Imaginea eroilor negativi în ilustrația 

românească de carte pentru copii, debutând cu subcapitolul Considerații 

generale, unde se prezintă faptul că folclorul operează cu surse orale, scise și 

uneori istorice și nu cu mijloace experimentale sau științifice. Intenția este de a 

aduce din nou în discuție ilustrația de carte tipărită în dialog cu noi înșine, 

pentru a sublinia faptul că atâta timp cât există cei mici, va exista și o literatură 

ilustrată a poveștilor pentru ei!  

Subcapitolul doi al acestui ultim capitol analizează Clasificarea eroilor 

negativi (fantastici, antropomorfi, zoomorfi și umani), descriși anterior în 

lucrare, însă prezentați acum prin prisma stilului și plasticității ilustrației celor 

mai semnificative nume care semnează grafica de carte românească pentru 

copii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	


