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Irina Petrovai s-a n scut pe 15 decembrie 1982 la 
Cluj-Napoca. A absolvit liceul teoretic „Onisifor Ghibu”, 
pro  lul matematic -  zic  (2003) i Facultatea de Litere, 
pro  l român -englez , în cadrul Universit ii „Babe -
Bolyai”, Cluj-Napoca (2007).



Domnului profesor doctor tefan Borbély. 
Niciodat  nu v  voi putea mul umi su  ci-
ent pentru sprijinul acordat pe perioada 
scrierii acestei lucr ri, cât i pentru efor-
tul depus în publicarea ei.



INTRODUCERE

La începutul studierii materialului pentru 
o lucrare, autorul se a teapt  s  aib  o munc
simpl  nu atât în sensul cantit ii, cât al clari-
t ii, dar pe m sur  ce înainteaz  î i d  seama 
c  totul se înv luie într-un mister u or i pl cut, 
iar la sfâr it realizeaz  c  nici nu s-ar   putut 
altfel. Ceea ce a început categoric ancorat în 
concret i real, alunec  înspre mit, fantastic i 
fabulos,  rele începând s  se îmbine labirintic, 
dar nu inteligibil.

De la manuscrise legislative i cronici se in-
tr  u or în mitologie i în universul alc tuit de 
bestiare i supersti ii populare. Aspectele bene-
 ce i cele male  ce se schimb  între ele mereu 

provocând imagina ia. De ce nu s-ar   întâm-
plat astfel într-o încercare precum e aceasta de 
a urm ri, de-a lungul timpului nostru sau a al-
tor tipuri de temporalitate, complexul mit felin? 
Spun „alte tipuri de temporalitate” pentru c , 
în contradic ie cu începuturile ce pot   ancorate 
în ceea ce numim noi „timp istoric”, vom vedea 
c  în evolu ia sa, acest mit î i pierde leg turile 
cu palpabilul pentru a reveni îns  i pentru a- i 
relua drumul al turi de noi, în via a noastr  de 
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zi cu zi. În drumul s u, mitul felin a in  uen at, 
 e în bine,  e în r u (în func ie de predispozi ia 

spre fantastic a  ec ruia i de capacitatea de a 
interpreta cirumstan ele) atât destine individu-
ale, cât i colective.

Animalele,  e considerate pe grupe sau co-
munit i,  e luate indiviual, corespund unor 
caractere simbolice, ca urmare a num rului i 
complexit ii semni  catelor pe care le acoper  
un singur semni  cant. Interesul omului pentru 
animal, pe care îl consider  ca o materializare a 
propriilor sale complexe psihice i simbolice, a 
crescut mult în zilele noastre datorit  animalelor 
„de salon”, mai mult adoptate decât crescute; sau 
animalele care apar în vise ori arte, sunt nimic 
altceva decât identi  c ri par iale cu omul, aspec-
te, imagini ale naturii sale complexe, oglinzi ale 
pulsiunilor sale profunde, ale instinctelor sale do-
mesticite sau nu. Fiecare corespunde unei p r i a 
naturii umane, integrat  sau care trebuie s   e 
integrat  în unitatea armonioas  a persoanei.

Dup  cum spunea Claude Levi-Strauss, mi-
tul e produsul imagina iei creatoare a poporului 
primitiv, a c rui „gândire s lbatic ” î i constru-
ie te modele logice de cunoa tere i de integrare 
prin cunoa tere în via a naturii. Mitul poate   
astfel interpretat în mai multe moduri: ca reve-
lator al sentimentelor fundamentale ale unei so-
ciet i; ca o tentativ  de explicare a fenomenelor 
misterioase (astronomice, meteorologice etc.); ca 
re  ectare a structurilor sau raporturilor sociale 
ori emanând sentimentele refulate sau arheti-
purile primitive.1

1 Romulus Vulc nescu, Mitologie român , Editura 
Academiei Republicii Socialiste România, Bucure ti, 
1987, pag. 26
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Vom merge mân  în mân  cu visele, bas-
mele, vr jile, astrologia, norocul, eroii, demonii, 
moartea, Diavolul i Dumnezeu. Vom p trunde 
în alte lumi, subp mântene, aeriene, vom întâl-
ni  in e binef c toare; talismanele, descânte-
cele i amuletele ne vor   uneori singurele aju-
toare. Timpul i spa iul nu vor mai   a a cum 
le cunoa tem. Neobi nuitul va domni. i toate 
acestea pentru a a  a cât mai multe despre un 
mit care a d inuit de la Începuturi pân  în pre-
zent i î i va mai dezv lui valen ele pentru mult 
timp.


