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Rezumat 

 În articolul de faţă se urmăreşte modul în care Ion Creangă abordează problema răului şi 

cum reacţionează personajele crengiene atunci când se confruntă cu răul antropomorfizat. De 

asemenea, se analizează unele cauze care determină anumite reacţii ale personajelor, făcându-se, 

astfel, trimiteri la unele arhetipuri impregnate foarte bine în imaginarul colectiv. Coordonatele 

spaţiale în care răul are o influenţă deosebită sunt alimentate, de cele mai multe ori, de credinţele 

şi superstiţiile populare. De asemenea, este analizată minuţios interacţiunea personajelor 

crengiene cu locurile unde se desfăşoară evenimente inexplicabile. Spaţiile învăluite de 

obscuritate devin, în povestea „Dănilă Prepeleac”, nişte teritorii damnate, pe care omul le ignoră 

cu bună ştiinţă.  
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Abstract 

 This article relates about how Ion Creanga approaches the problem of evil and how his 

characters react when they face with the anthropomorphic evil. He also analyses some causes 

towards to some reactions of the characters, thereby referring to some archetypes very well 

impregnated in the collective imagination. Spatial coordinates where evil has a particular 

influence are often fed by popular   superstitions and beliefs. Also, there is thoroughly analysed 

the interaction of the characters with the places where take place inexplicable events. Shrouded 

areas of obscurity become in the „Danila Prepeleac” story, some damn areas that man 

consciously ignores. 
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Ion Creangă nu pleacă prea departe de felul în care sunt percepute în imaginarul popular 

românesc spaţiile damnate, sau necurate, acestea fiind percepute drept locuri izolate, în care 

predomină o linişte suspectă şi pe care omul nu le poate locui. Simona Maria Drelciuc spune 

despre aceste spaţii că „De obicei, locurile cele mai expuse invaziei forţelor răului sunt cele 



părăsite de om, case şi mori abandonate, ziduri ruinate, mine părăsite etc. În asemenea ruine îşi 

face sălaş Diavolul…” [13, p. 322]. Bazându-se pe texte biblice precum: Leviticul 17:7, 

Deuteronomul 30:17, 32:17; 2 Cronici 11:15; Isaia 13:21, 34:14; Ieremia 1:39 ş.a. [4], Paul 

Carus afirmă că „israeliţii credeau în spiritele rele care îşi aveau lăcaşul în întuneric şi în locuri 

pustii” [7, p. 68]. 

 Semnificaţiile spaţiilor damnate din creaţia crengiană au tangenţe cu credinţele şi 

superstiţiile populare, astfel că „răscrucile, podurile, stâncile, peşterile, morile, casele părăsite 

erau numite locuri rele, bântuite de fiinţe demonice” [5, p. 64]. Odată impregnate în memoria 

colectivă, aceste superstiţii alimentează imaginarul popular românesc, fapt ce permite 

perpetuarea unor silogisme populare care iau aspectul unor snoave. Aşa că locurile damnate din 

basmul crengian substituie nişte atribute caracteristice snoavelor, pe care, la rândul său, naratorul 

le valorifică în construcţia basmului. Or, locurile bântuite de forţele răului şi semnificaţia 

acestora în naraţiunea crengiană nu pot fi interpretate fără a face trimitere la imaginile arhetipale 

pe care acestea le proiectează dinspre basm ca ficţiune spre primordial. În caz contrar, ne-am 

limita doar la „sensul literal al basmului” [19, p. 8-9], ceea ce nu ne-ar permite să înţelegem pe 

deplin toate semnificaţiile răului.  

Toate manifestările răului în inconştientul colectiv şi imaginea primordială din care îşi 

are acesta originile contribuie semnificativ la conturarea unor caracteristici ale personajului 

malefic din imaginarul literar, timp în care, în  „Tradiţia Primordială”, după cum o numeşte 

Vasile Lovinescu [Idem, p. 11], problema răului şi originile acestuia sunt interpretate diferit sau, 

poate, chiar contradictoriu. Toate miturile cosmogonice încearcă să identifice un vinovat a cărui 

acţiune a favorizat intruziunea răului în lume. Până şi teologia nu poate ajunge la un consens în 

ceea ce priveşte originea răului; aceasta fie îl face vinovat pe diavolul care s-a răzvrătit împotriva 

lui Dumnezeu, fie o pune pe seama primilor oameni, care, datorită neascultării lor, se fac 

vinovaţi de răul şi urmările acestuia în lume. În „Epopeea lui Ghilgameş”, dar şi în multe scrieri 

apocrife, răul este pus pe seama lui Dumnezeu sau a Zeilor [21, p. 14-33], pe când ştiinţa 

antropozofică, la originea căreia sunt cercetările lui Rudolf Steiner, bazate, la rândul lor, pe 

doctrinele societăţilor oculte, vorbeşte despre forţele demonice ca despre un rău angajat într-o 

luptă continuă, ce se desfăşoară atât în interiorul fiecărui individ, cât şi în societate [23, p. 67-

91]. Or, atât originea răului, cât şi înţelegerea acestuia, în ansamblu, indică spre sursa ce 

alimentează superstiţiile populare legate de forţele demonice şi locurile pe care acestea le 

populează. Atât reprezentarea arhetipală a răului şi a spaţiilor damnate, cât şi proiecţia acestuia 

în imaginarul popular românesc, dar şi în poveştile crengiene, nu pot fi abordate ca subiecte 



individuale, ceea ce ne motivează să lărgim sfera de interpretare a unui astfel de subiect, lucru pe 

care îl vom face în cele ce urmează. 

Relaţia basmului, în genere, cu miturile este una de ordin ontologic, despre care vorbeşte 

şi Mircea Eliade în „Aspecte ale mitului”: „Mitul povesteşte o istorie; el relatează un eveniment 

care a avut loc în timpul primordial, timpul fabulos al «începuturilor». […] miturile descriu 

diversele şi uneori dramaticele izbucniri în lume ale sacrului (sau ale supranaturalului)” [14, p. 5-

6]. Odată ce admitem că personajele din poveştile pe care ne-am propus să le analizăm sunt 

prototipuri ale unor situaţii primordiale, reflectate şi în gândirea arhaică, şi în imaginarul popular 

românesc, putem vorbi că am lărgit perspectivă interpretativă, despre care vorbeam anterior, a 

creaţiei crengiene. 

Toate superstiţiile legate de asemenea locuri îşi au originea în vechile credinţe, lucru 

despre care vorbeşte şi Vasile Lovinescu: „în marile epoci tradiţionale, când ambianţa era în 

întregime mitologică, lumea era bântuită de duhuri rele, în mod necesar, de altminteri, căci unde 

se manifestă o mare lumină, se desfăşoară firesc şi o mare umbră; dar responsabilii acestor 

civilizaţii tradiţionale fixau cu înţelepciune aceste duhuri în locuri caracterizate, riguros 

identificate: bălţi, mlaştini, scorburi, pustietăţi, cimitire, unde nu puteau face mare rău; toată 

lumea ştia că acolo era casa lor; putea, prin urmare, să-i ocolească” [20, p. 28]. Mai mult decât 

atât, asemenea locuri erau marcate cu însemnele specifice spaţiului misterios, purtând, în acelaşi 

timp, încărcătura magico-religioasă în care omul, sau neiniţiatul, este considerat drept un 

neavenit. În general, spaţiul poartă amprenta bizarului şi reprezintă, în acelaşi timp, după cum 

susţine Claude Levi-Strauss,  „o societate de locuri poreclite” [18, p. 325], ceea ce face ca zona 

în limitele căreia acţionează forţele răului să poată fi uşor identificată şi ocolită. Nu numai 

locurile rele provocau frica, ci şi cele bune, adică acolo unde s-au manifestat forţele străine 

omului. Locul în care Iacov a visat scara al cărui vârf ajungea până la cer, pe care îngerii se 

pogorau şi se suiau, i-a provocat frică şi l-a făcut să exclame: „Cât e de înfricoşător locul acesta!; 

el nu-i altceva decât casa lui Dumnezeu; aceasta e poarta cerului!” [Facerea 28:17]. Toposul 

contaminat de forţele ahrimanice din  „Dănilă Prepeleac” nu este altceva decât locul în care 

sacrul, reprezentat de Dănilă Prepeleac, intră în contact cu profanul, reprezentat de slujitorii lui 

Scaraoţchi. Luând în considerare contextul care a favorizat întâlnirea sacrului cu profanul, putem 

spune că acest lucru s-a produs într-un moment critic, în care starea moral-psihologică a 

personajului crengian era destul de încordată. 

Drumul pe care îl parcurge Dănilă Prepeleac, cu tot cu peripeţii, până la locurile populate 

de spiritele răuvoitoare poate semnifica atât procesul de lepădare de sine, cât şi de bogăţiile 

pământeşti pe care le posedă, asemenea unui pustnic. Este o situaţie oarecum asemănătoare cu 



cea în care Isus le cere ucenicilor săi: „oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu 

poate fi ucenic al Meu” [Luca 14:33]. Este vorba de o stare de sărăcie materială, dar compensată 

cu sărăcia în duhul despre care se vorbeşte în predica de pe munte: „Fericiţi cei săraci cu duhul, 

că a lor este împărăţia cerurilor” [Matei 5:3]. Vasile Lovinescu abordează sărăcia în care se 

trezeşte Dănilă Prepeleac ca pe un „aspect al procesului de regressum in utero, starea foetală la 

care se ajunge prin acest regres, simbolizată, în Dănilă Prepeleac, prin despuierea totală, adică 

prin reducerea la cea mai simplă expresie a stării primordiale, Adam gol în Rai ” [19, p. 145]. 

Această sărăcie este o condiţie pe care Dănilă Prepeleac trebuie să o îndeplinească pentru a 

căpăta mai târziu însutit şi înmiit, asemenea experienţei lui Iov, care, mai întâi, pierde totul, ca, 

ulterior, să i se dea peste măsura a ceea ce a avut iniţial. 

Cu toate că îmbogăţirea lui Dănilă de după confruntarea cu dracii poartă caracter 

machiavelic, totuşi întrebuinţarea acestor bani în cadrul familiei este binevenită, acesta dând 

astfel dovadă de altruism – contrariul a ceea ce era în familia fratelui său, „Dănilă Prepeleac, 

nemaifiind supărat pe nimeni şi scăpând deasupra nevoii, a mâncat şi a băut, şi s-a desfătat până 

la adânci bătrâneţe, văzându-şi pe fiii fiilor săi împrejurul mesei sale” [11, p. 70]. Astfel, el 

reface comuniunea din căminul familial, pe care o pierduse în ultimul timp din cauza planurilor 

sale naive de îmbogăţire. Ba chiar supărarea pe care o avea faţă de toată lumea şi faţă de sine se 

transformă într-o linişte lăuntrică. Asemenea unui proces profund de metanoia, Dănilă se împacă 

cu propriul sine şi cu semenii săi. De-acum încolo, el este cel ce organizează lumea în jurul său, 

revenind astfel la comuniunea primordială de dinainte de căderea adamică. Este o refacere a 

paradisului pierdut în miniatură, unde răul este reconciliat pentru totdeauna, începând de la 

„nucleul societăţii”.  

Prepeleac ia bogăţiile materiale pe care Scaraoţchi le ţine drept zălog al unor suflete ce 

trebuiau să fie cumpărate cu aceşti bani. Or, comoara pe care stă diavolul, reflectată şi în 

expresia Cel de pe comoară, cu referire la spiritul imun, nu este altceva decât prefigurarea unei 

eliberări de sub influenţa demonicului a obsesiei pe care omul o are faţă de bani. După ce smulge 

banii din mâna lui Scaraoţchi, trecând prin procesul de purificare şi de lepădare, Dănilă 

răscumpără mulţimea de suflete. El nu ia povara celorlalte suflete, ce aveau să fie corupte de 

diavol, asupra sa, pentru că acesta a demonstrat mai întâi că nu ţine la lucrurile materiale şi că el 

este mai presus de acestea. Inima nu îi este legată de comorile pământeşti, pericol despre care 

avertizează Isus: „că unde-ţi este comoara, acolo-ţi va fi şi inima!” [Matei 6:21]. Aşa că 

protagonistul nostru calcă pe locurile damnate după un proces de purificare, pentru a putea 

deveni un Adam în forma lui iniţială, adică se produce reducerea lui la simplicitate totală. 



Asemenea unui izbăvitor, în sensul biblic al cuvântului, el răscumpără în primordialitate sufletele 

pasibile de corupere. 

După un proces iniţiatic, în care a fost nevoit să renunţe la toate cele pământeşti, 

asemenea drumului interiorităţii pe care îl parcurge Carl Gustav Jung în „Cartea roşie”, Dănilă 

Prepeleac ajunge în pădurea aflată în proprietatea forţelor întunecate. La prima vedere, nu era 

nimic din ce-ar fi trebuit să prevestească acest fapt, în afară doar de superstiţiile populare legate 

de locurile pustii şi de conotaţia pe care o poartă, în genere, locurile străine. Despre spaţiile 

necunoscute, adică străine omului, Ernest Bernea, în cartea „Spaţiu, timp şi sacralitate la poporul 

român”, spune următoarele: „răul venind, în genere, din ceea ce nu-ţi aparţine, din necunoscut” 

[3, p. 35]. Un lucru este cert, că Dănilă ajunge să calce pe teritoriul necurat de pe malul 

heleşteului în urma unei acţiuni absolut arbitrare: „După multă trudă şi buimăceală, în loc să iasă 

la drum, dă de un heleşteu” [11, p. 62], adică de locul necurat despre care vorbim. În urma 

vânătorii ratate de lişiţe, Dănilă pleacă înapoi la fratele său, fără să observe ceva suspect în 

legătură cu locurile prin care rătăcise. Aidoma împătimitului după jocurile de noroc, Dănilă 

trebuia să joace atât fiecare bun ce-i aparţine, cât şi acela de care poate face rost. Îi fură iapa 

fratelui său şi ajunge tot pe malul heleşteului, timp în care îi vine în cap că  „ar fi bun de 

călugărit, după vorbele frăţâne-săi” [Idem, p. 62]. Această schimbare bruscă, pe care Dănilă 

intenţionează să o facă în viaţa sa, vine, mai degrabă, dintr-un impuls involuntar de a lua în 

posesie teritoriul pe care l-a descoperit recent şi pentru a trece într-o nouă fază a existenţii sale, 

însă locul peste care dă Dănilă Prepeleac nu se compară cu liniştea căutată de către călugării 

autentici; acesta reprezintă, în totalitatea sa, o desfăşurare a forţelor malefice, ce avea să-i 

spulbere iluzia. Nu este întâmplător locul ales pentru a ilustra apariţia dracului. Pădurea devine, 

în cazul de faţă, un loc de refugiu şi regăsire pentru Dănilă, care nu era în stare să se confrunte cu 

realitatea şi cu propriile lui eşecuri. Totodată, psihanaliştii moderni sunt de părerea că „pădurea 

simbolizează inconştientul, datorită întunecimii şi înrădăcinării sale adânci” [9, p. 36]. Romulus 

Antonescu menționează, în „Dicţionar(ul) de simboluri şi credinţe tradiţionale româneşti”, că 

pădurea este locul în care bântuie spiritele rele, specificând că asemenea credinţe se întâlnesc în 

basme şi legende: „este adevărat că pădurea, în mentalitatea tradiţională, este bântuită de spirite 

malefice, dar acestea sunt puţine la număr şi au existenţă în basme şi unele legende populare” [1, 

p. 501]. Aşa că locul în care ajunge protagonistul naraţiunii crengiene este prin definiţie terenul 

tipic basmului românesc, controlat de forţele necurate. În povestea „Dănilă Prepeleac”, spaţiul de 

pe malul heleşteului este sub semnul protecţiei malefice pe care omul cu intenţii bune nu ar 

trebui să-l ia în stăpânire. Apariţia dracului din iaz, la fel ca şi dispariţia lui, tot acolo, semnifică 

„ochiul pământului prin care locuitorii lumii subterane pot să privească oamenii” [8, p. 139]. 



Iazul este, totodată, considerat a fi „sedii ale monştrilor, balaurilor, duhurilor rele” [16, p. 216], 

devenind, în cazul de faţă, un portal utilizat de draci. Astfel, pădurea şi iazul sunt în naraţiunea 

dată spatii damnate, în care oamenii şi bunele lor intenţii nu îşi au locul, chiar dacă sunt 

prezentate drept locuri obişnuite. 

Aici, Dănilă purcede la realizarea primului element ritualic din ansamblul de elemente pe 

care omul ar trebui să le realizeze pentru a intra în posesia locurilor pustiite, aşa că însemnarea 

locului este primul lucru pe care îl realizează Dănilă: „Face mai întâi o cruce ş-o înfige în 

pământ, de înseamnă locul” [11, p. 62]. Prin acest act se impune o ordine primordială, prin care 

locul nestăpânit devine stăpânit. Ca şi în ritualurile mistico-magice, Dănilă Prepeleac încearcă 

să-i schimbe acestui loc predestinaţia – dacă până acum pe acolo bântuia nonsensul, de acum 

încolo i se impune un sens.  

O mică incursiune în lumea simbolurilor crucii ne permite să observăm un alt cadru 

interpretativ al acţiunii lui Dănilă Prepeleac. Prin crucea pe care o pune în capul locului, 

prefigurare a stâlpului de care atârnă Moise şarpele de aramă în pustie (simbol al locului 

nelocuit), Dănilă Prepeleac aduce pe teritoriul controlat de spiritele demonice (spaţiu nelocuit de 

om) semnul reconcilierii păcatului primordial. Coordonatorii „Dicţionarului de simboluri”, Jean 

Chevalier şi Alain Gheerbrant, menţionează: „În teologia izbăvirii, crucea mai este şi simbolul 

răscumpărării în numele justiţiei şi al cârligului cu care a fost încătuşat demonul” [10, p. 304]. În 

felul acesta, prin actul său, Dănilă Prepeleac fiinţează în spaţiul damnat judecata lui Dumnezeu. 

„Dicţionarul biblic” spune că „În Noul Testament crucea este un simbol de ruşine şi umilire, dar 

şi un simbol al înţelepciunii şi gloriei lui Dumnezeu, revelate prin ea” [12, p. 305]. Acest lucru 

ne permite să afirmăm că acţiunea întreprinsă de Dănilă semnifică umilinţa şi ruşinea prin care 

sunt nevoiţi demonii să treacă, dar şi fiinţarea, totodată, a gloriei lui Dumnezeu în locul controlat 

în totalitate de diavol. În cadrul primului Conciliu de la Niceea, în a. 325 d.H., împăratul 

Constantin declară crucea simbol al creştinismului. Pe lângă conotaţia sacră pe care o presupune 

crucea pe care Dănilă Prepeleac „o înfige în pământ”, aceasta reprezintă personificarea 

Principiului Primordial. Conform datelor ezoterice, prin forma sa, crucea ne aminteşte de cele 

patru puncte cardinale ale spaţiului şi de cele patru elemente primordiale din care a luat fiinţă 

întreaga lume: aerul, pământul, focul şi apa.  

 

 

 

 

 



 

 

Centrul în care converg cele două bare pe care le formează crucea constituie, după cum 

afirmă René Guénon în cartea „Simbolismul crucii”, „punctul în care se conciliază şi se rezolvă 

opoziţiile; în acest punct se stabileşte sinteza tuturor termenilor contrari, care, în realitate, nu sunt 

contrari decât conform punctelor de vedere exterioare şi particulare ale cunoaşterii distinctive” 

[17, p. 62]. Or, în cazul nostru, aceste contrarii sunt reprezentate de cele două principii ce aparţin 

unor sisteme de valori diferite dintre Principiul binelui şi cel al răului, principii pe care Dănilă le 

pune faţă-n faţă. Mai mult decât atât, crucea poate simboliza procesul de individuaţie şi, totodată, 

după cum spune Lavinia Bârlogenu, aceasta poate fi „un simbol al Sinelui, al centrului fiinţei, al 

centrului celor patru funcţii psihice” [2, p. 227]. De observat că în naraţiunea crengiană crucea 

are caracter ambivalent. În primul rând, aceasta reprezintă stadiul final la care ajunge Dănilă 

Prepeleac. În al doilea rând, ea reprezintă elementul de afurisire a spiritelor demonice, după cum 

era percepută încă din Evul Mediu. 

Implicarea rătăcitului Dănilă în ciocnirea dintre elementele stihiale şi cele sacre pare a fi 

deconcertantă, aleatorie, arbitrară. Fără a avea certitudinea că prin acţiunile sale suscită forţele 

demonice, Dănilă se aventurează într-o lucrare fără a avea nici un plan. Acesta este alimentat, 

mai degrabă, de iluzia că ar putea face şi el ceva de folos,  decât de implicarea autentică în actul 

slujirii divine: „Prepeleac era tocmai la heleşteul din pădure să caute toporul. Aici îi trăsni în cap 

lui Dănilă că ar fi bun de călugăr…” [11, p. 62]. Actul ritualic despre care am pomenit este 

realizat nu în maniera strict obligatorie, ci mai cu seamă involuntar. Este actul originar fixat în 

inconştientul colectiv şi executat aproape instinctiv de către entităţile umane, ori de câte ori se 

purcede la edificarea unui templu – vorbim de templu în sensul reprezentării arhetipale a tuturor 

formelor de construcţii realizate de mâna omenească, indiferent de destinaţia acestora. Prin acest 

act se consfinţeşte, atât pe verticală, cât şi pe orizontală, locul considerat potrivit. Or, Dănilă 

Prepeleac îi acordă acestui loc o predestinare specială, practică general acceptată de majoritatea 

religiilor, numită sfinţire. În textul biblic, cuvântul sfinţire este folosit cu sensul de „punere 

deoparte”. Chiar dacă în societatea modernă există o tendinţă de banalizare a acestui act, prin 

sfinţirea a te miri ce, totuşi în basmul crengian actul de sfinţire a locului poartă caracter 

primordial. Edificiul sacru al lui Dănilă „începe conceptual cu crucea, cu Vârful, care se 

proiectează de-a lungul axei verticale în «Piatra de Fundament», «Setyia» din temelie. Între 

aceste două puncte extreme se «precipită» ideal biserica” [20, p. 153]. Aşadar, prin intenţia de a 

înălţa o biserică, Dănilă Prepeleac îi impune locului bântuit de cel rău o ordine a firii şi purcede 

astfel la înfiinţarea unui univers al său. De remarcat, în acest sens, şi observaţia lui Mircea 



Eliade, care spune că „în contexte culturale extrem de variate, găsim mereu aceeaşi schemă 

cosmologică şi acelaşi scenariu ritual: instalarea într-un teritoriu este echivalentă cu întemeierea 

lumii” [15, p. 39]. Or, tocmai gestul lui Dănilă nu se limitează doar la luarea în posesie a 

teritoriul adjudecat de forţele rele, ci şi fiinţarea spaţiului pe care intenţionează să-l locuiască, 

imitând, în aşa mod, după cum spune Mircea Eliade, „creaţia exemplară a zeilor, cosmogonia” 

[Idem, p. 46]. 

Locul de pe malul heleşteului poartă însă pecetea altei entităţi, care nu întârzie să 

intervină, pentru a-şi apăra proprietatea, invocând astfel principiul fundamental al proprietăţii 

private: 

„Iaca se trezeşte dinaintea lui c-un drac, ce ieşise din iaz. 

– Ce  vrei să faci aici, măi omule? 

– Da nu vezi? 

– Stai, mă, nu te-apuca de năzbâtii. Iazul, locul şi pădurea de pe aici sunt ale noastre” [11, 

p. 63]. 

Replica lui Dănilă Prepeleac îl lasă pe drac fără cuvinte: „Poate ai zice că şi raţele de pe 

apă sunt ale voastre şi toporul meu din fundul iazului. Voi învăţa eu să puneţi stăpânire pe 

lucrurile din lume, cornoraţilor!” [Ibidem]. În cazul de faţă, Dănilă invocă principiul primordial 

al dreptului omului de a stăpâni pământul. De aceea dracul rămâne fără replică, pentru că, 

potrivit orânduirii divine din grădina Eden, pământul a fost dat omului spre a-l stăpâni (Facerea 

1). Dănilă nu-i impută diavolului dreptul la existenţă, ci dreptul în genere la proprietate, din 

lumea terestră:  „V-oi învăţa eu să puneţi stăpânire pe lucrurile din lume, cornoraţilor”. Astfel, 

Diavolul este pus în situaţia nu doar să-şi apere domeniile, ci şi să le adjudece. Acesta 

redirecţionează nechibzuit şi fără prea multe negocieri o parte considerabilă de fonduri, a căror 

predestinaţie, după cum ne spune naratorul, era pentru ademenirea sufletelor omeneşti. 

Confruntarea diavolului cu intenţia pretinsului pustnic devine un scenariu pe care 

Scaraoţchi nu-l mai poate regiza, acest lucru determinându-l, astfel, să cam exagereze în 

evaluarea atât a sufletului, cât şi a proiectului lui Dănilă. În felul acesta, diavolul este prezentat 

drept unul lipsit de inteligenţă şi extrem de credul, într-atât încât să creadă că „nechibzuit(ul) la 

trebi” Dănilă chiar poate fi în stare să ridice o mănăstire. Neîndemânarea de care dau dovadă 

dracii în negocieri este oarecum asemănătoare cu cea a lui Dănilă în comerţul neechitabil 

efectuat în drum spre târg. Abia după ce negocierea şi tranzacţia a avut loc, Scaraoţchi îşi dă 

seama că Dănilă Prepeleac nu este un pustnic autentic, ci unul căruia îi „sunt mai dragi banii 

decât pusnicia”. Diavolul este tras pe sfoară încă de la prima confruntare a sa cu Dănilă, pentru 



că, în fond, chiar dacă la prima vedere pare un „călugăr” uşor coruptibil, el poate fi perceput ca 

un prototip al răscumpărătorului primordial, care reuşeşte printr-un şiretlic să scape din mâna 

celui rău „o mulţime de suflete”. Intrarea lui Dănilă pe tărâmul damnat trimite la simbolistica 

drumeției pe care o întreprinde, bineînţeles fără voia lui,  personajul Licorna din „Povestea 

Licornei şi a stăpânului din regatul de jos”, poveste pe care Lavinia Bârlogeanu o analizează prin 

metoda psihanalizei jungiene în cartea „Diavolul în viziuni, poveşti şi vise” (Editura Nemira, 

2014). Aşa cum Licorna reuşeşte să deschidă uşa camerei interzise din regatului de jos şi 

eliberează din captivitate sufletele, tot aşa şi Dănilă, după ce aduce acasă comoara în bani a 

iadului, zădărniceşte planurile lui Scaraoţchi de a corupe alte suflete. Este o reconciliere a răului, 

proiectată escatologic chiar pe tărâmul demonicului, unde, printr-un ritual îndeplinit şmechereşte 

de către Dănilă Prepeleac, este strămutat în spaţiul sacru al casei protagonistului basmului 

crengian. 

Opusul locului malefic este şi spaţiul sacru reprezentat de biserică sau mănăstire. Aşa 

după cum se crede, „biserica nu numai că transmite mesajul, ci şi prelungeşte întruparea lui 

Hristos” [1, p. 66], fapt ce pune în gardă tot iadul din povestea „Dănilă Prepeleac”. Competiţia 

iniţiată la porunca lui Scaraoţchi, dintre draci şi Dănilă, nu este altceva decât o revizuire a 

priorităţilor pe care le au forţele rele. Până a-i da pustnicului Dănilă banii, prioritară era 

ameninţarea ce venea din partea omului, care se apucase de „năzbâtii” – de a face lucruri 

incompatibile cu acel spaţiu. Prin aceste probe, bătălia se dă mai mult pentru recuperarea averii 

iadului, care, după cum am mai spus, este echivalentul la „o mulţime de suflete”, decât pentru 

îndepărtarea pericolului ce-i ameninţa. Această situaţie este reflecţia celei pe care o trăise Dănilă 

Prepeleac până a rătăci prin locurile nefaste şi a da ochii cu necuraţii. Acum, Dănilă are altă 

bătaie de cap decât retragerea sa din sfera de influenţă a maleficului: el se „îngrijea”, după cum 

ne spune naratorul, de „cum să ducă banii acasă” [11, p. 64]. Opoziţia fundamentală dintre 

diavolul care corupe şi cel ce trebuie să-şi recupereze bogăţiile pierdute devine mai accentuată pe 

măsură ce reprezentanţii lui suferă eşec după eşec. Cu fiece probă pierdută, cresc şansele ca 

pierderea să fie şi mai mare pentru iad, de aceea Scaraoţchi, dar şi întreg neamul drăcesc, nu 

poate sta cu braţele încrucişate. Însă toate formele de manifestare a răului din fiecare probă par 

să nu-l afecteze pe Dănilă Prepeleac, care a şi început să fie considerat de către Scaraoţchi drept 

un „vrăjmaş cumplit”. 

Chiar dacă pădurea şi iazul sunt declarate proprietate a dracilor, acestea nu au nimic în 

comun cu iadul, despre care se spune că este sălaşul diavolului. Acesta este perceput de către 

poporul român drept un loc de pedeapsă pentru cei răi, „situat în interiorul pământului, fiind 

caracterizat printr-un întuneric de nedescris” [1, p. 296]. Creangă nu ne dă prea multe detalii 



referitoare la acest loc, precum o face Dante Alighieri în „Divina comedie”, iadul fiind, mai 

degrabă, menţionat în povestea „Dănilă Prepeleac” ca fiind un spaţiu în care sunt concentrate 

toate spiritele rele, în frunte cu căpetenia lor Scaraoţchi, şi, totodată, locul unde sunt depozitate 

bogăţiile pe care oamenii le tot caută. O asemenea imagine a iadului este confirmată şi de 

simbolistică, în care, potrivit „Dicţionarului de simboluri”, „mediul subteran este spaţiul 

zăcămintelor bogate” [10, p. 470].  

Odată ce heleşteul este prezentat de Creangă drept mijlocul utilizat de draci ca să ajungă 

în iad, înţelegem că acesta din urmă sau se află chiar sub iaz, sau scufundarea face parte dintr-un 

ritual obligatoriu, fără de care nu poţi ajunge în iad. Încă din cele mai vechi timpuri, iadul era 

perceput ca fiind locul în care trebuie să cobori. Concepţia babiloniană despre iad, după cum ne 

spune Wallis Budge, este înfăţişată într-o tăbliţă care, la fel, „relatează despre coborârea lui Istar 

în adâncurile iadului, în căutarea lui Tammuz, preaiubitul ei soţ, pierdut în floarea vârstei” [6, p. 

43]. În cartea a V-a din „Eneida”, Virgil povesteşte despre coborârea lui Enea în infern, imagine 

asemănătoare cu călătoria lui Vergilius în infern, despre care Dante relatează în „Divina 

comedie”. Aceste imagini-prototip stau la baza figurilor arhetipale ce pot fi identificate în 

imaginarul mitologic românesc, care, la fel, plasează iadul sub pământ. Conform  miturilor 

româneşti, „iadul se găseşte sub pământ, în măruntaiele lui. Acolo e un ţinut întins cât pământul 

şi-i înconjurat cu ziduri înalte, de nimeni nu le-ar putea sări” [22, p. 369].  

Diversele forme de reprezentare a iadului nu pot fi concepute în afara contextului cultural 

şi istoric. Or, perceperea originii răului ca entitate separată de locul damnării lui, adică iadul, 

subminează perceperea religioasă prin care răul primordial va fi pedepsit, pe când Creangă 

prezintă iadul ca pe un spaţiu izolat de lume, populat de fiinţe numite necurate, sau demonice, ce 

îşi duc existenţa după nişte principii interne de organizare. Infernul reprezentat de Creangă în 

povestea „Dănilă Prepeleac” este diferit de Sheol (lumea celor morţi) sau „gheena” din Biblie, 

aşa că în povestea dată iadul nu mai este locul de chin pentru spiritele rele, ci un spaţiu subteran 

cu caracteristici idilice, în care diavolul şi slujitorii sunt prinşi într-un sistem ierarhic, iar spaţiul 

demonic din pădure, ca teritoriu adiacent al iadului, devine nu atât infernul adus pe pământ, după 

cum afirmă Eugen Simion [24, p. 114], cât un teritoriu din lumea aceasta, pe care dracii au pus 

stăpânire. Cu alte cuvinte, este un bun nevalorificat de oameni şi, în consecinţă, diavolul l-a luat 

sub stăpânirea sa, ceea ce reprezintă, de fapt, o profanare a creaţiei lui Dumnezeu, motiv întâlnit 

şi în mitologia persană, unde Ahriman, spiritul demonic, face o intruziune în creaţia săvârşită de 

Ahura [3, p. 58]. 

Aşadar, spaţiul pe care l-am numit damnat, cu sensul de „blestemat şi osândit”, trece 

dincolo de snoava populară, comunicând, totodată, în termeni existenţiali, legătura cu 



arhetipurile primordiale şi relaţia acestora cu inconştientul colectiv. Or, tocmai elucidarea stărilor 

psihologice ale personajelor şi identificarea motivelor care au făcut ca acestea să pătrundă în 

spaţiile despre care se spune că acţionează forţe neprielnice omului ne-au deschis alte 

perspective de abordare a expresiei răului în creaţia crengiană. De asemenea, am observat că 

spaţiul în care au loc evenimente nefireşti, ce trec dincolo de sfera obişnuită a lucrurilor care pot 

fi explicate, provoacă, de cele mai multe ori, frica unor personaje din basmele crengiene, mai cu 

seamă a celor ce nu se confruntă direct cu spiritul demonic, pe când cele ce se întâlnesc direct cu 

diavolul şi reprezentanţii lui îi văd pe aceştia ca pe o entitate a răului de care poţi râde, pe care îi 

poţi lua în zeflemea şi umili. 
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