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PREFAŢĂ

BĂIATUL-ZI ŞI FATA-NOAPTE: 
MACDONALD ŞI CĂUTAREA 
CUNOAŞTERII ŞI A ADEVĂRULUI

La prima vedere, Băiatul-Zi și Fata-noapte este o is-
torisire în care regăsim toate elementele familiare ale 
basmului: vrăjitoarea, fecioara frumoasă și întemnițată, 
eroul chipeș și neînfricat, salvarea fecioarei, deznodă-
mântul inevitabil – căsătoria, și traiul fericit care urmea-
ză acesteia, până la adânci bătrâneți. Nimic nu este, însă, 
pe atât de simplu pe cât pare a fi la început, după cum 
descoperă, pe parcursul poveștii, și cei doi protagoniști, 
Nycteris și Photogen. 

Încă din primul paragraf al narațiunii, MacDonald se 
abate de la schema neproblematică, alb-negru a basmului 
tradițional: vrăjitoarea Watho, antagonista, este descrisă 
ca fiind „puternică și dreaptă” și având o dorință arzătoa-
re „de a cunoaște toate lucrurile.” Anume această sete de 
cunoaștere îl va ademeni pe lupul sălășluit în mintea ei 
să iasă din lăcașul său ca dintr-o vizuină și să-i sară lui 
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Watho în spinare, strâmbându-i gândurile, apucăturile 
și sufletul, făcând întreaga ei ființă să se cutremure, 
scuturată de fiorii răutății, și preschimbând-o, în cele 
din urmă, într-o vrăjitoare crudă și ucigașă. Faptele lui 
Watho nu se nasc, așadar, din ură sau din gelozie, cum 
se întâmplă în formula clasică a basmului, nici din alte 
dorințe sau porniri rele, specifice vrăjitoarelor, ci, mai 
curând, dintr-o căutare a cunoașterii. Iar ironia cea mai 
mare a basmului este, desigur, aceea că nu Photogen, pe 
care Watho îl instruiește din belșug, dezvoltă un intelect 
rafinat și pătrunzător, ci Nycteris, cea neglijată și ținută 
în întuneric. 

Fecioara Nycteris, care crește ferecată între zidurile 
unui mormânt și primește numai câteva lecții rudimen-
tare de muzică și citire, își dovedește sensibilitatea și 
inteligența prin strădania ei de a desluși și de a-și însuși 
tainele necunoscutului. Spre deosebire de Photogen, a 
cărui cunoaștere rațională se dovedește neputincioasă 
în fața primejdiilor din necunsoscut, și care, confruntat 
cu acestea, pierde îndată cea dintâi și cea mai însemnată 
bătălie – lupta cu frica, Nycteris se folosește de simțire 
și de cunoașterea intuitivă și își explică prin analogii 
elementele din lumea exterioară, la care nu avusese 
acces până atunci. La vederea astrului nopții, de pildă, 
copila exclamă plină de uimire: „Nu, nu-i felinarul din 
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odaia mea... e maica tuturor felinarelor din lume!” Atât 
naratorul, cât și cititorul știu preabine că luminătorul 
din văzduh, de a cărui frumusețe copila se minunează, 
este luna, dar felul lui Nycteris de gândi și modul in-
stinctiv, firesc, în care ea apreciază farmecul naturii nu 
fac altceva decât să dovedească sensibilitatea înnăscută 
și profunzimea gândirii fetei. 

Nycteris reprezintă, de fapt, prototipul copilului din 
literatura romantică, prototip ce se remarcă, mai presus 
de toate, printr-o fermecătoare și înțeleaptă nevinovăție 
și curăție a inimii. Naratorul atrage, de altfel, în mod 
explicit, atenția cititorului asupra acestui aspect: „Fata 
înțelegea mai puțin chiar și decât noi, despre minunile 
care-i stăteau dinainte! Totuși, și cel mai mare astro-
nom ar fi invidiat starea de fericire care-i fusese dăruită 
acestei copile de șaisprezece ani. O stare cu totul nede-
săvârșită, dar pe deplin adevărată, în fapt, căci ochii lui 
Nycteris vedeau lucrurile pe care fuseseră dintotdeauna 
meniți să le vadă, lucruri care, de bună seamă, le scapă 
și unora, cu mult mai iscusiți...”. Înțelegem, așadar, de 
aici, că educația, și mai ales cea care caută să cultive, 
prin excelență, numai cunoașterea rațională, nu este în 
stare să conducă la aflarea adevărului deplin. Înțelepții 
lumii acesteia rămân adesea orbi dinaintea adevăratei 
frumuseți și a valorilor autentice în general, valori pe 
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care numai nevinovăția pruncilor le poate descoperi și 
experia în profunzime. 

Photogen, ajuns la o oarecare măsură de înțelepciune, 
pe cât îi este cu putință la vârsta totuși fragedă pe care o 
are, un tânăr, de altfel, foarte bine educat și deosebit de 
curajos, se prăbușește, paralizat de o frică debilitantă, la 
prima confruntare cu necunoscutul. În ciuda studiului 
asiduu, început încă din copilărie, și a tuturor experiențe-
lor și exercițiului de care avusese parte, atunci când vede 
pentru prima oară luna, Photogen trăiește o adevărată 
traumă: „Astrul nopții i se arăta (...) ca o oroare, un (...) 
chip iscat din bezna ucigașă – fantomatică apariție, hi-
doasă, grotescă!” Băiatul își pierde curând cunoștința, iar 
ochii săi, deprinși numai cu vederea diurnă, nu sunt în 
stare să perceapă și să prețuiască frumusețea nopții. Prin 
contrast, gingașa, nevinovata și umila Nycteris, care nu 
își arogă vreo cunoaștere superioară sau vreo capacitate 
deosebită, se dovedește a fi adevărata salvatoare: ea îl 
ajută pe Photogen să își revină în simțiri și îl învață să 
supraviețuiască în întunericul nopții. 

Privind la evoluția celor doi protagoniști înțelegem, 
așadar, că vrăjitoarea Watho, orbită fiind de dorința 
pătimașă de a atinge, prin orice mijloace, cunoașterea 
deplină, nu realizează faptul că taina adevăratei cu-
noașteri s-a aflat de la bun început chiar sub ochii ei, în 
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împletirea virtuților și a destinelor celor doi copii pe care 
îi crescuse de la naștere. Ea ajunge să își piardă sufletul 
și viața, răpusă de lupul cel înțelegător care i se cuibărise 
în minte, anume pentru că nu reușește să învețe o lecție 
esențială: cunoașterea, despărțită de sensibilitate și ne-
vinovăție, nu poate fi niciodată o cunoaștere adevărată. 
Rațiunea, despărțită de simțirea curată, se cufundă în 
întuneric. Mintea omului, dacă nu se unește cu o inimă 
nevinovată, ca de prunc, nu poate ajunge la adevăr. 

În romanța lui Photogen și Nycteris, George MacDo-
nald realizează, deci, o alegorie a întâlnirii dintre minte 
și inimă. Cei doi tineri, unindu-și viețile, împletindu-și 
aptitudinile și modalitățile specifice de cunoaștere, 
biruie răul. Photogen se maturizează cu adevărat, în-
vățând, pe de o parte, smerenia, iar pe de altă parte, 
faptul că niciodată nu va putea birui singur, ci numai 
alături de cea care îi este aproape în clipa hotărâtoare 
a existenței lui. Iar Nycteris descoperă, prin Photogen, 
o lumină mai mare decât și-ar fi putut închipui că exis-
tă. De altfel, tânărul însuși remarcă toate acestea, în 
finalul basmului: „ (...) dac-au fost vreodată pe pământ 
doi oameni care să nu se poată descurca unul fără 
altul, aceștia suntem, de bună seamă, eu și Nycteris. 
Sarcina ei este să mă-nvețe cum să fiu viteaz și în mij-
locul întunericului celui mai adânc, iar eu trebuie să 



veghez asupră-i și să-i port de grijă până ce va putea 
răbda căldura și strălucirea soarelui, iar ochii ei se vor 
deprinde să vadă în lumina lui.”
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CAPITOLUL 1
WATHO 

A fost odată o vrăjitoare a cărei dorință era să cunoască 
totul. Dar cu cât o vrăjitoare e mai înțeleaptă, cu atât mai 
tare se va lovi cu fruntea de zid, atunci când îl va întâlni 
în cale. Vrăjitoarea se numea Watho, iar în mintea ei 
sălășluia un lup. Lui Watho nu-i păsa de lucruri în sine, 
ci voia doar să le cunoască. N-avea, din fire, un suflet 
hain, ci lupul o făcuse astfel.

Watho era înaltă și mlădioasă, avea pielea albă, părul 
roșu și o pereche de ochi negri în care ardea o flacără 
roșie. Era puternică și umbla mereu dreaptă, dar la răs-
timpuri se ghemuia deodată, scuturată de-un fior, și 
rămânea astfel preț de o clipă, privind în urmă, peste 
umăr, ca și când lupul i s-ar fi strecurat afară din minte 
și i s-ar fi urcat în spinare. 
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