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Rãul necesar – formã de mediere
simbolicã între dezordine ºi ordine

Tradiþiile dar ºi literatura popularã ne propun sã
descoperim, dincolo de gesturi, obiecte sau
cuvinte, reprezentãri simbolice ale Lumii, istoria
ºi credinþele unui neam. Într-o structurã mentalã
tradiþionalã, rãul este o categorie eticã care însã
nu poate fi bine înþeleasã fãrã o raportare la o
serie întreagã de categorii estetice precum:
urâtul, tragicul, comicul. De asemenea trebuie sã
aducem în discuþie faptul cã omul mediilor
tradiþionale a fost dintotdeauna caracterizat de un
dualism moral bine-rãu. Binele ºi rãul apar ca
elemente antinomice, dar, în acelaºi timp, ele
sunt complementare, orice rãu având rolul de a
scoate la luminã atributele binelui, ºi invers. De
aceea, rãul va trebui interpretat ºi prin prisma
relaþiei lui cu categoriile estetice de frumos ºi
sublim. Rãul, urâtul, tragicul stau la baza unor
stãri de dezordine, reinstaurarea ordinii nu
înseamnã în mod obligatoriu anularea rãului, ci,
cel mai adesea, transformarea lui; astfel, în cele
mai multe basme populare, opozanþii devin
adjuvanþi – vezi Scorpia ºi Gheonoaia, zmeii sau
Muma Pãdurii.  De asemenea, în riturile de
iniþiere, legate de nuntã, sau înmormântare,
trebuie sã se ia contact mai întâi cu o limitã,
lucru ce poate sta sub semnul rãului, al durerii,
doar astfel putându-se evolua spre o stare
superioarã, ce implicã starea de bine. Rãul
necesar  ar putea fi interpretat drept o stare
intermediarã între bine ºi rãu, asigurând
rãmânerea în stare de echilibru. Plânsul, râsul,
rãtãcirile în labirint, luptele repetate cu forþele
malefice sunt modalitãþi prin care putem
demonstra foarte bine relaþia dintre etic ºi estetic,
dintre real ºi imaginar.
Prin intermediul interacþiunilor dintre etic ºi
estetic, putem înþelege mai bine de ce moartea
propriu-zisã nu avea nimic rãu/tragic în ea, în
mentalitatea de tip tradiþional, ea fiind
identificatã cu acea regãsire a ordinii universale.
Morþile simbolice, altfel spus, contactul direct
sau indirect cu limita, presupuneau existenþa

tragicului, menþinut  doar pânã la conºtientizarea
totalã de cãtre actant a acestei limite. Aºa putem
interpreta corect ºi reacþia de tip testament a
ciobanului din Mioriþa. Moartea înainte de cãsãto-
rie, spre exemplu, era nefireascã, nuntirea apare ca
o treaptã absolut obligatorie, de aceea o cãsãtorie
simbolicã cu bradul funerar avea tocmai acest rol
de a readuce totul în planul normalitãþii.
Îmbrãcarea tânãrului mort “înainte de vreme” în
haine de mire sau cununarea sa nu sunt tragice, ci,
dimpotrivã, sunt gesturi menite sã permitã anularea
rãului/tragic în sublim. De asemenea, dezgroparea
trupului unui mort devenit strigoi nu are nimic gra-
tuit în desfãºurarea sa; putrezirea trupului este o
condiþie la fel de necesarã integrãrii ºi agregãrii
defunctului în Lumea de Dincolo ca ºi ridicarea
sufletului spre Ceruri. Doar luate împreunã vor
permite renunþarea la condiþia umanã ºi, totodatã,
accesul la condiþia supraumanã. Rea/tragicã nu era
performarea unor acte magice menite sã anuleze
dezechilibrul apãrut din diverse cauze – nu s-a 
împãcat cu toþi ai neamului, nu s-a dus la
îndeplinire ceea ce a lãsat cu gurã de moarte, nu s-a
împãcat cu propria-i moarte, a lãsat lucruri
neterminate, nu s-au împãcat ai casei cu moartea sa
ºi îl întorc, cã s-a nãscut strigoi/strâgã-, ci chiar
permiterea rãtãcirii permanente în Lumea morþii,
iar rãul/tragic ar fi acþionat deopotrivã asupra celor
rãmaºi, dar mai ales asupra celui plecat. 
Noaptea, iarna, spaþiul nelocuit au avut
dintotdeauna pentru omul culturilor de tip
tradiþional pe lângã valoarea negativã ºi o valoare
pozitivã pentru cã aici se afla germenele vieþii, al
ordinii, al echilibrului. De aceea era deosebit de
important modul în care se fãcea trecerea dinspre
noapte spre zi – cultul Zorilor -, dinspre iarnã spre
varã – riturile de primãvarã -, dar ºi modul în care
un spaþiu nelocuit devenea locuibil – riturile de
alegere ºi de “îmbunare” a locului.
Toate elementele pe care le  putem pune în discuþie
au puterea de a demonstra cã avem de-a face la
nivelul mentalitãþii tradiþionale, cu o gândire de tip
religios, care se construieºte pe legile implicitului;
ideatica folcloricã a evoluat în timp spre o
înþelegere metaforicã ºi simbolicã a
consubstanþialitãþii om-cosmos. Ele aduc în 
discuþie relaþia dintre bine ºi rãu; vorbim în fapt
despre un rãu adus în planul simbolicului.
Omorârea pãstorului cel mic din Mioriþa este unul
din  exemplele prin care putem demonstra
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afirmaþiile de mai sus – aceastã teorie a generat
de-a lungul timpului numeroase discuþii. Cea mai
frecventã motivaþie a omorului în colinde este
generatã de apariþia motivului strãinului care în-
calcã în primul rând interdicþia de rupere a
cercului, realizând o pãtrundere (forþatã) într-un
spaþiu ale cãrui legi nu le cunoaºte. Moartea în
acest caz este obligatorie, doar astfel fiind
posibilã refacerea întregului ocrotitor; moartea
fiind pusã implicit sub semnul iniþierii în tainele
acelui spaþiu, ceea ce va conduce la acceptarea
lui ca membru al cetei. Celelalte motivaþii apar
într-un numãr mai mic de variante, dar ºi ele îºi
regãsesc fundamentul în realitatea pãstoritului.
Este vorba fie de încãlcarea interdicþiilor de a nu
se aduce femeie în spaþiul stânii, sau de a nu ieºi
în perioada vãratului din spaþiul acesteia, fie de
uitarea ºi neîndeplinirea obligaþiilor profesionale.
Legea care stã la baza omorului este atât o lege
impusã de o comunitate, în cazul de faþã ceata de
pãstori, dar ºi o lege impusã de un timp anume -
timpul iniþierii în tainele cele mari ale fiinþãrii
într-un anumit spaþiu ºi într-un anumit timp. Prin
omor, cel mic îºi depãºeºte timpul individual,
învãþând sã aparþinã unui timp colectiv ºi,
implicit, unui timp universal, printr-o situare la
nivelul prezentului etern. Nu
este vorba în 
Mioriþa despre o acceptare
seninã a morþii – de tip
resemnare, cum foarte
adesea s-a afirmat, ci despre
o acceptare a legii, doar aºa
individul având posibilitatea
sã redevinã parte a totului.
Acceptarea morþii ar putea fi
interpretatã mai ales ca gest
sacrificial din partea
ciobanului sortit morþii, dar
ºi din partea celor care iau
aceastã hotãrâre. Sã nu
uitãm cã în toate variantele
cunoscute omorul este
ipotetic, fiind vorba de fapt
despre o acþiune ritual-
simbolicã, al cãrei ultim
scop este iniþierea. Moartea
nu reprezintã un sfârºit, ci
începutul unei forme superioare de existenþã,
ieºind de sub incidenþa tragicului ºi intrând în

sfera de semnificare a sublimului. Ipoteza morþii ne
conduce spre ideea acceptãrii “unui dat”, fapt ce
presupune o raportare de tip înþelegere la o acþiune
simbolicã ce presupune sacrificiul în numele unei
transformãri ce va avea ca scop o întemeiere.
Starea de echilibru, iniþierea în cazul nostru,
presupune, dupã cum bine ºtim,  o lungã ºi aprigã
luptã pentru anularea stãrii de dezordine într-una a
ordinii, pentru eliminarea Haosului ºi
(re)transformarea lui în Cosmos. Chiar dacã nu
putem vorbi despre o luptã, avem de-a face cu o
situaþie conflictualã care se cere anulatã, conflictul
construindu-se în jurul unei lupte simbolice; nu
este vorba despre lupta cu Celãlalt, ci cu Sinele.
Ciobanul participã conºtient la o limitã, acceptând
statutul de neiniþiat primeºte dreptul la iniþiere;
acest fapt nu presupune pasivitate, ci acþiune,
pentru cã orice nouã întemeiere presupune
depãºirea unor probe, a unor obstacole. Acceptarea
morþii dã, aºadar,  dreptul la acþiune. Fuga,
rãzvrãtirea, rãzbunarea ar fi însemnat
neconºtientizarea stãrii-limitã, definind o condiþie
tragicã a individului, ele reprezentând în contextul
dat în fapt falsa acþiune, identificabile în plan
simbolic cu rãtãcirea în labirint. “Scrierea” testa-
mentului devine aici o formã simbolizatã de acþi-

une, generatã de o înþelegere
superioarã a “legilor” exis-
tenþei omului în Univers. Toate
acþiunile ulterioare morþii
simbolice – deºteptarea, nunta
cosmicã - au în vedere
menþinerea unui permanent
raport,  pe de o parte cu lumea
ce-i înconjoarã, iar pe de altã
parte cu invizibilul perceptibil
ºi cognoscibil prin jucarea
pânã la capãt a rolului. Este
vorba despre participarea la un
joc ale cãrui reguli sunt impuse
de Marele Tot cãruia ciobanul
învaþã sã-i aparþinã. Astfel,
acþiunile devin sacre, ele îl pun
în permanenþã pe om în contact
direct cu forþele creatoare de
viaþã. În balada Meºterul
Manole întâlnim o altfel de
moarte simbolicã care nu a fost

întotdeauna corect interpretatã - moarte dublã,
violentã, a meºterului. A a fost pusã fie în relaþie cu
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mitul lui Icar, fie a fost reinterpretatã sub semnul
sinuciderii ºi a renunþãrii datoratã resemnãrii.
Din perspectiva unei morþi simbolice, ea are însã
un dublu sens, de iniþiere ºi de reintegrare, prin
reconstituirea Centrului, ceea ce însemnã anu-
larea stãrii de Haos ºi recosmicizare. Moartea
creatorului este cerutã pe de o parte de chiar
condiþia creaþiei, care face inutilã existenþa
acestuia. Monastirea, pusã sub semnul unei
creaþii totale, capabilã sã se identifice cu un 
Centru tare, cerea o jertfã absolutã. Jertfa este în
mod obligatoriu un element constant, pãstrându-
se chiar  sensul impus de tradiþie: singura acþiune
ce va da posibilitatea definitivãrii construcþiei;
orice construcþie cere o jertfã, dar o construcþie
specialã cere jertfa absolutã. Pe de altã parte,
moartea este cerutã de posibilitatea de refacere,
dincolo de limitele Lumii de aici a 
Unului, prin regãsirea soþiei într-un plan superior
– al metamorfozei. Soþia nu moare în urma
acþiunii de sacrificiu, ci se transformã, devine
corp arhitectonic; meºterul trebuia sã treacã
printr-un proces asemãnãtor, în caz contrar am fi
asistat la o rupere de factura tragicã a unui întreg
în jumãtãþi incapabile sã se regãseascã. Acest
lucru nu era posibil decât printr-o moarte
(simbolicã) violentã. Tragicul de atmosferã îºi
gãseºte o rezolvare fireascã în chiar dubla jertfã
capabilã sã refacã ideea de Unu, de Tot.  Tragicul
din variantele baladã evolueazã întotdeauna cãtre
sublim; meºterul este pãrtaº la grandoarea
evenimentului, prin chiar moartea sa;  vom vorbi,
aºadar, despre o relativizare a limitei, fiind 
evidentã acea conºtientizare a acelui “dincolo”,
care pune moartea sub semnul continuitãþii. 
Sacrificiul presupune “transformarea religioasã”,
pentru cã orice neiniþiat are obligaþia de a-ºi
schimba starea, prin renunþarea conºtientizatã la
poziþia anterioarã. Schimbarea de categorie 
impune obþinerea avantajelor noii stãri:
devenirea. Rolul determinant aici nu îl joacã doar
victima, ci ºi sacrificatorul. Sacrificiul este un rit
de identificare, atât acþiunea de determinare, de
impunere, a sacrificiului, cât ºi cea de acceptare,
mai întâi inconºtientã, mai apoi conºtientizatã, a
sacrificãrii, presupunând identificarea celor doi
cu o stare superioarã.
Un al exemplu concludent îl constituie modul de
înþelegere a nevoii omului de a deveni de-a
lungul întregii sale existenþe. Trecerea ca

devenire implicã depãºirea unor praguri, fapt ce
determinã necesitatea iniþierii, o iniþiere pusã în
cele mai multe cazuri sub semnul jocului. Nu este
vorba însã despre jocul lipsit de motivaþie, jocul-
distracþie, ci despre un joc care are o finalitate bine
definitã, e vorba în fapt despre încheierea unei
acþiuni, sau despre atingerea unei limite, ºi
începerea altei acþiuni, chiar dacã ea este pusã de
cele mai multe ori sub semnul repetabilitãþii. Avem
de-a face cu acea relaþie dintre particular ºi general,
o relaþie de interdeterminare. Jocul devine o 
modalitate, dacã nu chiar principala modalitate, de
dotare cu sens a acþiunilor noastre ºi a lumii care ne
înconjoarã. Orice ipostazã a trecerii ne pune în faþa
unei situaþii tragice, uneori conºtientizatã, de cele
mai multe ori însã neconºtientizatã. Conºtientizarea
tragicului este generatã tocmai de nedescoperirea
sensului noii stãri spre care trecem, descoperirea
sensului se face treptat, prin învãþarea regulilor,
prin recuperarea modelului, ceea ce conduce, im-
plicit, la anularea lui. Neconºtientizarea tragicului
nu conduce la anularea acestuia; ea este de altfel
specificã culturilor de tip arhaic ºi tradiþional,
tragicul fiind transferat în urât, comic. Înainte de a
se pune de acord cu sine însuºi, omul culturilor de
tip tradiþional de punea de acord cu valorile
naturalului ºi ale etniei, toate acþiunile individului
se subordoneazã unui cod de valori, de legi,
validate de colectivitatea din care acesta face parte.
Trecerea dintr-o stare în alta este doar calea prin in-
termediul cãreia omul se întemeiazã (dupã
formularea lui Vasile Tudor Creþu) mai întâi ca
fiinþã umanã,  apoi ca fiinþã socialã ºi într-un târziu
ca fiinþã cosmicã. Acestea sunt de fapt treptele de
definire a apartenenþei sau a reapartenenþei, dacã
luãm în considerare ºi credinþa potrivit cãreia viaþa
pãmânteascã este o “cãdere”, uneori repetatã,
datoratã imposibilei agregãri la starea superioarã
generatã de confundarea cu Totul. Fiecare treaptã
include o miºcare ciclicã, însã toate cercurile sunt
parte a unei spirale pe care trebuie sã o analizãm
drept simbolism de bazã, particular, al riturilor de
iniþiere privite în ansamblu. 
Scopul ultim al miºcãrii este reconstituirea
centrului, dupã cum a spus-o în repetate rânduri
marele istoric al religiilor, Mircea Eliade. Nu este
acceptatã nici ascendenþa fãrã identificarea repetatã
a unei limite superioare, dar nici descendenþa de tip
rãtãcire. Aºadar, chiar dacã miºcarea spiralicã poate
sã fie prelungitã la infinit, întotdeauna existã acea
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raportare la limitã – una inferioarã ºi una
superioarã -, singura capabilã sã asigure
menþinerea acþiunii respective într-o permanentã
stare de echilibru. Este  deosebit de importantã
participarea la miºcare ºi depãºirea conºtientã a
tuturor treptelor. Refuzul ei presupune stagnarea
inconºtientã într-o stare improprie, de asemenea,
este total respinsã acþiunea de evitare sau de salt
peste anumite trepte. Din perspectiva riturilor de
iniþiere, viaþa individului poate fi privitã ca o
complexã ºi complicatã alegorie simbolicã, cea a
transformãrii. Prin intermediul ei omul îºi
exprimã identitatea, pentru a-ºi confirma
aderarea la o anumitã stare. Cu ajutorul
“jocului”, omul se simte parte a Universului iar
“spectacolul” creat de jocul însuºi nu îi permite
individului doar o meditaþie asupra locului ºi
rolului sãu în acest Mare Tot, ci ºi o contopire cu
acesta. Alegoria simbolicã a transformãrii îºi
subordoneazã în mod direct toate acele imagini
simbolice ale direcþiei ºi tranziþiei. Drumul, cu
tot ceea ce þine de el: urcare ºi coborâre, stânga ºi
dreapta, obstacol – zid, uºã, pod, prag, poartã -,
închidere ºi deschidere, ardere ºi tentaþie,
revenire ºi repornire, rãtãcire ºi atingerea þelului,
este simbolismul central, pe care se construieºte
alegoria simbolicã în discuþie. 
Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte ne
pune la dispoziþie toate datele necesare pentru
înþelegerea modului în care omul tradiþional
concepe relaþia dintre treptele devenirii. De obi-
cei, basmele se încheie cu o nuntã, nuntirea fiind
acþiunea simbolicã care consfinþeºte încheierea
iniþieirii; aici ceremonialul este, aºadar, încheiat,
prezentându-ni-se o nouã etapã existenþialã, cea
dintre lumire ºi moarte. Aici basmul porneºte
tocmai cu sfârºitul celorlalte texte, ceea ce
urmeazã dupã nuntã. Elementul care declanºeazã
anularea stãrii de echilibru este  dorinþa celor doi
de a avea un copil. În vederea împlinirii acestei
nãzuinþe, asistãm la o forþare, chiar o bruscare, a
limitei, dorinþa de a avea copilul cu orice preþ – li
se spune “parte n-o sã aveþi de el”.
Neparticiparea conºtientã la limitã este un semn
al neîncheierii iniþierii de cãtre cei doi, de aici
rezultând incapacitatea evoluþiei spre o stare
superioarã. Mai mult chiar, asistãm la o dublã
acþiune de neacceptare a “datului”, promisiunea
fãcutã copilului ce plânge în pântecele mamei,
refuzând sã se nascã. Tot ceea ce se întâmplã

dupã naºtere: creºterea miraculoasã, cererea
îndeplinirii promisiunii, plecarea spre Tãrâmul
Tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi al vieþii fãrã de moarte,
nu au rolul de refacere a stãrii de echilibru, cum s-
ar putea crede, mergându-se pe tiparul nivelelor de
semnificaþie al celorlalte basme, ci devine o formã
de încheiere a iniþierii pãrinþilor, prin sacrificiul
fiului; el însuºi fiind obligat sã forþeze o limitã,
atingerea pragului veºniciei, fãrã a fi trecut pragul
morþii. Plecarea fiului în “cãutarea” propriului sãu
“dat” dã dreptul la moarte pãrinþilor; iniþierea lor se
încheie doar prin participarea fiului la un joc ale
cãrui reguli le învaþã pe parcurs doar. Starea de
fericire, pe care o cunoaºte în împãrãþia Tinereþii
fãrã bãtrâneþe ºi al vieþii fãrã de moarte, semnul
unei nonparticipare conºtientã la ideea de Trecere,
conduce de fapt la accentuarea dezechilibrului în
ceea ce-l priveºte pe feciorul de împãrat. Existenþa
umanã stã sub semnul temporalitãþii ºi al
continuitãþii, datoria sa fiind aceea de a parcurge
pânã la capãt drumul care îi este dat. Întrucât
vârstele umanului sunt unice ºi irepetabile, oricãrei
limite de vârstã care e atinsã îi urmeazã o alta,
superioarã celei anterioare. Trecerea în eternitate
nu este posibilã decât în mãsura în care omul învãþã
sã aparþinã condiþiei umane. Numai moartea îi
asigurã omului dreptul de a pãtrunde într-o altã
dimensiune existenþialã, depãºind toate etapele, 
inclusiv moartea; omul descoperã ce înseamnã
devenirea fiinþialã. Drumul înapoi era deci 
obligatoriu, deoarece el îi dã dreptul sã înveþe
legile umanului; participarea inconºtientã devine
una conºtientã. Revelator este momentul ajungerii
la palat; ruina ca simbol joacã un rol determinant în
descoperirea sensului. Momentul de acceptare, prin
conºtientizarea condiþiei sale umane – chiar dacã
nici acum ea nu este totalã –, este cel în care
renunþã la întoarcerea spre Tãrâmul Tinereþii fãrã
bãtrâneþe ºi al vieþii fãrã de moarte, împreunã cu
calul sãu, ”du-te sãnãtos, cã ºi eu nãdãjduiesc sã
mã întorc peste curând”. Plimbarea printre ruine,
plânsul, aflarea “tronului odorogit”, descoperirea
morþii sunt, dupã pãrerea noastrã, adevãratele probe
ale eroului din acest basm.  Ruina ne apare în text
ca un simbol al pedepsei finale pentru acea brus-
care a limitei, învãþarea morþii, care-i va da  dreptul
la veºnicie, este adevãrata sa iniþiere; se produce
renunþarea la condiþia tragicã a individului aflat
într-o permanentã luptã cu propriile sale limite, ºi
accederea spre o stare a sublimului. Cele douã
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etape ale cãlãtoriei eroului sunt drumuri
iniþiatice, fiind asemãnãtoare cu „drumul vieþii”,
calea dintre naºtere ºi moarte. Echilibrul exis-
tenþial este realizat prin trecerea stadialã
succesivã care presupune devenirea; în interiorul
ei trebuie menþinutã stabilitatea pentru cã  este un
proces complex, realizându-se în timp ºi aflându-
se în strânsã legãturã cu vârstele umanului.
În mentalitatea tradiþionalã, frumosul, comicul,
tragicul, evolueazã spre formele sublimului; el nu
trebuie privit doar ca o categorie esteticã purã, ci
ºi ca o categorie a eticii. A trãi sub incidenþa
sublimului înseamnã de fapt a conºtientiza. 
Devenirea ºi a accepta cã individul este dator sã
participe la o acþiune continuã de transformare în
încercarea de definire a Sinelui.
Rãul-necesar, definit în lucrarea de faþã prin
moartea simbolicã ºi iniþiere, ambele “acþiuni”
fiind puse sub semnul unei participãri conºtiente,
ce anuleazã ideea de resemnare, aducând în
discuþie fenomenul înþelegerii ºi al cunoaºterii,
demonstreazã credem faptul cã gândirea omului
tradiþional nu era construitã pe structuri
antinomice, ci pe valori complementare. 
Rãul-necesar permite rãmânerea în subordinea
acelui “se cade”, mediind între adevãr ºi fals,
intrând adesea în relaþie de sinonimie cu urâtul.
La fel ca ºi râsul umoristic din proverbe, snoave
sau poveºti, rãul-necesar  are o bazã socialã ºi are
ca funcþie dominantã utilul.

The Necessary Evil – A Form of 
Symbolic Mediation between 

Disorder  and Order

Good and evil appear as antinomic elements,
but, at the same time, they are complemen-
tary, any evil having the role of revealing the
attributes of good, and the other way round.
This is why evil must be interpreted from the
point of view of its relation with the esthetic
categories of beautiful and sublime. Evil, ugly,
tragic are at the basis of a certain state of dis-

order, and the reinstallation of order does not
necessarily mean an annihilation of evil, but,
more often than not, its transformation; thus, in
most traditional fairy tales the opponents be-
come helpers – see the Shrew, the Vixen, the
dragons, or the Forest Fury. At the same time, in
rites of initiation connected with the wedding, or
the funeral, they must first come into contact
with a limit, which may stand under the sign of
evil, pain, and in this way they can evolve to-
wards a superior state. The necessary evil could
be interpreted as an intermediary state between
good and evil, which allows a state of equilib-
rium. Weeping and laughing, getting lost in the
labyrinth, repeated fights with malefic forces
are all modalities through which one can
demonstrate very well the relation between ethi-
cal and esthetic, between real and imaginary.
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