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Motociclistul fioros, 
noul Făt Frumos!

Dana Lascu
dana.lascu@evz.ro

De această dată ne-
am gândit să abor-
dăm preferinţele li-
terare moderne şi 

cum se reflectă ele în viaţă noas-
tră de zi cu zi. 

- Dr. Z.: În anii ,90, toa-
te gospodinele citeau San-
dra Brown. Acum, prefera-
te sunt romanele cu tâlhari 
de care eroinele se îndră-
gostesc. Făt Fumos e, mai 
nou, un ucigaş? 
- Psiholog Eveline Osna-

ga: Sunt mai multe explica-
ţii. Pe deoparte, acest profil al 
„băiatului rău” poate fi un co-
ping dezadaptativ, adică fe-
tele se îndrăgostesc de bărba-

tul nepotrivit aşa cum şi ma-
mele lor au făcut-o la vre-
mea lor şi, pentru că au trăit 
în acel mediu, vor fi tentate la 
nivel inconștient să ia acelaşi 
tip de decizie. O altă explicaţie 
ar putea fi generată de mode-
lul patern, vorbim de fete care 
au fost crescute şi educate de 
tați duri sau dominatori. Aces-
te fete nu îşi pot găsi alinarea în 
braţele unui bărbat romantic şi 
maleabil. Aşa cum spuneam în 
articolele precendente, copilă-
ria poate oferi explicaţii pentru 
deciziile pe care le luăm pe în-
treg parcursul vieţii. 

- Sunt singurele ipoteze? 
- Nu. Dacă primele două ipo-

teze au legătură într-un fel sau 
altul, cu modelul parental, o a 
treia ipoteză este strict legată de 
propria persoană. Adică, dacă 
fata este cuminte, timidă, lipsită 
de iniţiative şi mai fricoasă, poa-
te fi atrasă de bărbatul care are 
tot ceea ce ea nu po-
sedă dar, la 
nivel in-
c o n ş t i -
ent, îşi 
doreşte.

Cândva ne smulgeau suspine zeii din mitologia greacă sau prințul 
fermecător din poveste. Literatura modernă, însă, promovează eroi 
cel puțin discutabili: motocicliști plini de tatuaje care poartă la șold 
arme cu care ucid, vârcolaci și alte creaturi pe jumătate umane sau 
extratereștrii unul mai periculos ca altul. Psihologul colaborator al 
Doctorului zilei, Eveline Osnaga-Țibichi (foto) analizează trecea 
de la modelul clasic la cel fioros-modern

^ Nevoia de dragoste e „de vină”
- Dr. Z.: Se vând bine romanele cu „eroii” motociclişti furioşi, 
traficanţi unii. Cum încadrăm dragostea în peisajul acesta?  
- Psiholog Eveline Osnaga: Păi avem nevoie de dragoste şi de concep-
tul de dragoste ca să ne simţim vii. Pe de altă parte, cei care sunt vio-
lenţi şi agresivi din când în când îşi manifestă slăbiciunea în cuplu pen-
tru că acolo nu sunt judecaţi şi pentru că undeva trebuie să-şi dovedeas-
că lor că încă sunt umani. Poate şi din motive hormonale ajungem la un 
moment dat să dăm atenţie sentimentelor chiar dacă nu ne exteriori-
zăm des din acest punct de vedere. Până la cei 31 de ani ai mei, nu am 
întâlnit niciun bărbat sau nicio femeie care să nu fi iubit măcar o dată, 
excluzând persoanele cu tulburări psihice.

Transformarea 
contează,  
nu conținutul
- Dr.Z.: Hai să vorbim şi despre lite-
ratură fantastică. Eroine care sunt 
răpite brutal de extratereştrii şi se 
îndrăgostesc de ei, de altele care 
se îndrăgostesc de vârcolaci, băr-
baţi care se transformă în feline. De 
unde orientarea aceasta bizară? 
- Psiholog Eveline Osnaga: Trans-
formarea este relevantă la nivel sim-
bolic, fiecare animal semnificând ceva 
reprezentativ din trăsăturile persona-
jului. Atunci când vrem să citim o car-
te de genul acesta, nu ne atrage poves-
tea în sine, pentru că nu avem detalii 
despre ea, ne atrage nevoia noastră de 
afecţiune, de descoperire şi de confir-
mare că sentimentul de iubire există.

De ce citim astfel de cărți
- Dr.Z.: Acelaşi soi de lectu-
ră promovează amorul săl-
batic. De ce ajungem să cum-
părăm şi să citim acum ast-
fel de fantezii agresive? 
- Psiholog Eveline Osna-
ga: Şi aici avem mai multe as-
pecte care stau la baza deciziei 
de a cumpăra o astfel de carte. 
Citim despre emoții puterni-

ce pentru că în viaţă persona-
lă acestă latură lipseşte cu de-
săvârşire sau pur şi simplu ne 
lipseşte un model în acest sens. 
Putem citi pentru că avem ne-
voie să fim în contact cu pro-
pria latură erotică sau pur şi 
simplu pentru că de multe ori 
aceste cărţi oferă o alternativă 
la realitatea din care face par-

te cititorul, realitate de care 
acesta fuge. Şi nu în ultimul 
rând, sunt persoane care citesc 
acest tip de cărţi din curiozita-
te. Amorul sălbatic în anumi-
te situaţii salvează cupluri, şi 
de fapt nimic nu este sălbatic 
atâta timp cât partenerii nu au 
o problemă de adaptare la re-
spectivul moment.


