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A înţelege structura şi funcţia miturilor
în societăţile tradiţionale, …înseamnă a înţelege 

mai bine o categorie de contemporani de-ai noştri”
(M. Eliade)

Cercetarea istoriei, departe de a fi o 
muncă uşoară, presupune o competenţă 
sporită atunci când din marele său 
chestionar sunt alese teme dificile, precum 
cele ale profunzimilor mentale. Investigarea 
straturilor mentale ne introduce pe 
tărâmul valorilor, credinţelor, concepţiilor, 
convingerilor, atitudinilor, sensibilităţilor, 
care dau imaginea complexităţii vieţii 
sociale, a istoriei naţionale în toată am-

ploarea şi splendoarea ei. Aplecarea spre istoria mentalităţilor a speriat teribil pe 
nostalgicii unui positivism inflexibil, care adoră ideologizarea istoriei româneşti, 
preferând teme cu care să-şi etalize patriotismul “fierbinte”. În acest domeniul ca 
istoriografia naţională, care are o demnitate, tocmai prin conţinutul profund uman al 
demersurilor sale, prejudecata pozitivistă a unor “adevăruri” intangibile, a drumului 
ascendent, fără sincope al ansamblului societăţii aminteşte de vanităţile megalomane 
şi de cenzura comunismului.1 Asta în condiţiile în care la Cluj, cercetarea universitară 
a fost concepută, de către părinţii săi fondatori, ca un model de rafinament intelectual, 
naţional şi civic, de conduită morală, de competenţă, care să compatibilizeze cercetarea 
românească cu cea europeană. Se manifestă, însă, şi o atitudine onestă faţă de 
deschiderile istoriografice, faţă de nevoia de competenţă teoretică şi metodologică, 
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care se construieşte în timp. Aceştia sunt istoricii care nu se mai grăbesc să vorbească 
diletant despre domenii istoriografice, numite “controversate”, fără să aibă lecturi 
serioase depre ele. Unul dintre domeniile despre care se discută tot mai mult în 
cunoştinţă de cauză este cel al mitologiei tradiţionale şi moderne. 

O minimă decenţă ştiinţifică invită cercetătorul la evitarea confuziei între sensul banalizat 
al mitului - acela de eroare, greşeală - şi semnificaţia sa profundă, de structură mentală 
perenă, care încifrează credinţe, valori sau modele comportamentale. Miturile nu mai 
sunt considerate nişte elucubraţii ale imaginaţiei umane, aşa cum le considerau 
“apostolii” pozitivismului (discreditarea conştiinţei mitice a fost un “păcat originar” al 
intelectulismului positivist), ci sunt tratate respectuos, ca venerabile modele mentale, 
inalienabile spiritului uman. 

Studierea labirintului mitologiilor reprezintă un demers dificil şi inepuizabil, căci 
miturile reprezintă unele dintre cele mai vechi şi perseverente creaţii culturale în toate 
epocile şi în toate societăţile. Chiar dacă spiritul modern s-a simţit eliberat de “ipoteca” 
transcendentă, de relaţia sacrală, cea mai mare parte a istoriei umane a fost dominată 
de mentalitatea mitologică. Imersiunea în perioadele vechi şi medievale ale istoriei 
româneşti şi universale arată legătura dintre mitologiile populare şi credinţa religioasă, 
iar modernitatea ideologică a ultimelor secole arată maniera subtilă şi mascată în care 
ideologiile politice şi culturale s-au îmbrăcat cu hainele seducătoare ale mitologiilor, 
deşi au pretins că se întemeiază doar pe gândirea “clară”, raţională. Chiar dacă în 
fiecare epocă au existat poziţii diferite faţă de mitologii, toate încercările de demitologizare au 
dus inevitabil la naşterea unor mitologii opuse. Raţionaliştii au îndepărtat şi respins din 
vechime miturile, dar ele nu au putut fi niciodatăi împiedicate să se reîntoarcă, căci 
izgonirea mitului din viaţă şi din istorie nu a fost niciodată definitivă, din cauza capcanei 
remitologizării. Ceea ce face dificilă pentru noi, cercetătorii moderni, înţelegerea miturilor 
este abundenţa de simboluri, metafore, imagini, care nu mai fac parte din orizontul 
imaginaţiei şi gândirii contemporane.

Momentul naşterii miturilor în adâncurile istoriei nu este cunoscut şi, probabil, va 
rămâne necunoscut, dar se ştie că fiecare povestire mitică s-a construit în jurul unor 
evenimente sau personaje reale, importante şi spectaculare. Miturile au fost înţelese 
ca o înţeleapciune sau filosofie a vieţii, plină de învăţăminte pentru toţi membrii 
unei comunităţii, a fost soclul anthropologic (G. Durand), prin care s-a perpetuat, chiar 
şi fragil sau insuficient, memoria generaţiilor. Indiscutabil, miturile au fost primii 
dascăli ai umanităţii, căci au oferit o explicaţie esenţială problemelor legate de viaţă, 
moarte, cosmos, natură, societate etc. Generaţiile succesive au îmbogăţit sau remodelat 
materialul primordial al naraţiunii mitice, aşa că avalanşele mitologice, care s-au 
rostogolit de-a lungul istoriei, mai poartă puţine date din sedimentele originare. Cu 
toate acestea, miturile au fost un mĳloc de a salva certitudinile trecutului îndepărtat, 
de aceea pierderea sau ignorarea lor a echivalat cu pierderea unor date importante 
din istoria omenirii, pe care noi modernii le-am înlocuit lesne cu ipoteze fragile. 
Fiecare comunitate sau epocă istorică a modelat miturile după specificul mental şi 
semantic, iar metamorfozele acestora au fasonat lent şi divers peisaje diferite ale 
mitologiilor. Schimbarea climatului mental (spiritual, intelectual, cultural, social, 
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religios, politic etc.) al societăţilor a produs ajustarea permanentă a creaţiilor mitice, 
de aceea descifrarea lor reprezintă un demers complex.2 

Orice mitologie oferă practic un inventar al tuturor posibilităţilor/intenţiilor umane, 
de aceea “mitogeneza este permanentă,” colectivă, necesară şi spontană, adecvată 
fiecărui timp istoric. Perpetuarea miturilor, ca viziuni idealizate despre trecut şi a 
utopiilor, ca proiecţii ideale despre viitor, relevă faţete ale aspiraţiilor şi speranţelor 
diverse, permite raportarea la lumi ideale şi evadarea din timpul, spaţiul, cauzalitatea 
şi finalitatea concretă, întotdeauna dezamăgitoare. Re-elaborarea, re-încărcarea şi re-
adaptarea mitulurilor, apare ca o pânză a Penelopei, o urzeală ce permite perpetuarea 
speranţelor şi aspiraţiilor comunităţilor umane. Şi tocmai această urzeală este acea 
unitate de inspiraţie care menţine miturile actuale, chiar şi atunci când ele par perimate. 
Chiar dacă raţionaliştii mitofobi au acuzat miturile că pietrifică sau anchilozează 
cultura, realitatea este că ele i-au conferit acesteia o continuitate istorică, o remodelare 
benefică, de la o generaţie la alta. Se ştie că printre semnificaţiile cele mai perene ale 
mitului se află victoria binelui în luptă cu răul, chiar dacă această luptă este plină de 
primejdii şi de pierderi. Fiecare cultură istorică a descris această luptă cu personaje 
şi ipostaze diferite, dar esenţa mitului a rămas speranţa că binele iese întotdeauna 
triumfător. Călătoria pe tărâmul miturilor nu beneficiază de prea multe poteci bătătorite, 
căci regulile care au călăuzit gândirea mitică s-au modificat de-a lungul timpului. 

Mitologia românească

O privire istorică atentă asupra atitutidinilor cărturăreşti faţă de mituri, relevă într-un 
mod remarcabil, aerul timpuriu al modernităţii culturale româneşti. Sensibilitatea 
barocului, marcată de un pesimism trist şi meditative, a atins şi a răscolit mentalitatea 
neliniştită a cărturarilor noştri. Suflul unei crize a conştiinţei europene, intensă între 
1685-1715 s-a resimţit şi în spaţiul românesc, dar nu ca expansiune a unui raţionalism 
ne-creştin, ci ca un raţionalism ortodox, care nu a neagat dogma, nici rolul Bisericii 
ortodoxe în societate, dar care a încurajat amplificarea tuturor domeniilor de activitate 
culturală.3 Au renăscut, într-o nouă cheie, vechile întrebări, din atmosfera de austeritate 
bizantină, despre instabilitatea soartei omeneşti, fortuna labilis şi ubi sunt, meditaţia 
despre imposibilitatea unei fericiri terestre durabile, în condiţiile insecurităţii sociale. 
Barocul românesc a dezvoltat şi el acea iniţiativă a interogaţiei asupra lumii şi omului, 
fără să o facă incompatibilă, ci doar să o concilieze cu tradiţia creştină. Tema creştină 
a unităţii timpului şi a eternităţii a fost puternic răscolită prin descoperirea duratei, a 
timpului istoric, descoperire care a revoluţionat conştiinţa cărturarilor odată cu secolul 

2  Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, Bucureşti, Ed. Univers, 1978, p. 1-3. Pierre Bonte, Michel 
Izard, coord Dicţionar de etnologie şi antropologie, trad. din fr., Iaşi, Polirom, 1999, p. 438-442. 
Ernst Cassirer, Mitul Statului, Iaşi, Institutul European, 2001, p. 74-75.

3  Daniel Barbu, Écriture sur le sable. Temps, Histoire et eschatologie dans la société roumaine à la 
fin de l’Ancien Regime,Temps et changement dans l’espace roumain (fragments d’une histoire des 
conduites temporelles), recueil publié par Al. Zub, à l’occasion du XVIIe Congrès International 
des Sciences Historiques, Madrid, 1990, p. 100-101.
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al XVII-lea. Diversificarea preocupărilor intelectuale a adus în prim plan necesitatea 
cultivării prin educaţie, artă şi lectură, în intenţa de a crea o nouă civilizaţie. Pentru 
Dimitrie Cantemir noua civilizaţie înseamna scientas, vitae cultum, bune cunoştinţe şi 
bune moravuri, care trebuiau să disloce naiva mitologie populară.

Aşadar, primele consemnări despre mitologie pot fi considerate cele ale lui 
Dimitrie Cantemir, în operele sale Desciptio Moldaviae (1717) şi Hronicul vechimei a 
romano-moldo-vlahilor (1720). În a doua şi a treia carte a Divanului,Cantemir a recurs 
la o subtilă o critică a moralei religioase populare, considerând că toate creaţiile 
mitice au fost rezultatul imaginaţiei umane, au fost superstiţii “ruşinoase”, care s-
au îmbrăcat în veşmântul fascinant al legendei. D. Cantemir a fost profund tentat 
de pulsiunile duratei istorice, de incrementum et decrementum în destinul Imperiului 
otoman, iar în prima sa carte a Divanului a aşezat faţă în faţă acel carpe diem al lumii 
cu vanitas vanitatum a Înţeleptului.4 Nostalgia despre viaţa lumii (Miron Costin), atât 
de profundă în barocul românesc, se baza pe o viziune mitică a zădărniciei vieţii, 
expresia toate sunt deşarte, fiind atribuită în mod tradiţional Ecleziastului. Mitologia 
românească a timpului baroc a fost puternic influenţată de creştinism, pentru care 
perfecţiunea s-a aflat la origini, înainte de păcatul originar şi nu mai putea fi decât 
în veşnicia divină. Înţelegerea lumii şi a vieţii sub specia schimbării, a pecarităţii, 
a efemerului, sub viziunile vanitas vanitatum şi fortuna labilis, chiar dacă rămânea 
tributară spiritului religios ortodox, exprima o nouă nostalgie a timpului (memento 
mori), un interes asupra lumii acesteia, a duratei ei, care căpăta o aură dominantă, 
invincibilă, dar şi distrugătoare.5

Un anume sentiment al decadenţei mitice populare, legată de tema efemerităţii 
lumii l-a inspirat şi pe Dosoftei (1624-1693), mitropolitul moldav, care spre sfârşitul 
vieţii a scris câteva stihuri pe tema barocă, undi`s. Asemenea gen de reflecţie a fost 
totdeauna semnul unei crize de conştiinţă, o criză care a însemnat o operaţie de 
discernământ spiritual, o luare de poziţie critică faţă de o anume tradiţie de a gândi 
omul şi problemele sale. Cele ce strîngeţi şi zidiţi să risipesc în tină (…) ca scrisoarea pre 
năsip, pre margine de mare! reflecta mitropolitul Dosoftei în jurul unei teme creştine a 
deşertăciunii lumii, a efemerităţii vieţii omului în faţa suflului necruţător al morţii. 
Dosoftei, care a tălmăcit substanţa Psalmilor, simţind “biblic” realitatea românească, a 
avut nostalgia întemeierii strămoşeşti, invocându-l cu admiraţie pe “Domnul Dragoş-
vodă,” descălecătorul, dar marele său erou a fost Ştefan cel Mare, “acel bun ce-au 
bătut războaie” şi a construit mânăstiri şi biserici. 

Nostalgia trecutului a fost cea a gloriilor de altădată, ubi sunt?, de la care au 
mai rămas doar tristele şi neputincioasele ruine. Polemica religioasă atrăsese pe unii 
cărturari ca Miron Costin, pe terenul tensionat şi ambiguu al meditaţiei estetico-
filosofice şi ideologice; viziunea haosului vieţii omului, un labirint misterios, ideea că nu 

4  Ibidem, p. 103.
5  Dan Horia Mazilu, Barocul în literatura română din secolul al XVII-lea, Bucureşti, Ed. Minerva, 

1976, p. 260-261, 280-281, 299. Andrei Pippidi, Tradiţia politică bizantină în Ţările Române în 
secolele XVI-XVIII, Bucureşti, Ed Acad. R.S.R., 1983, p. 104-105.
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sunt vremile supt cîrma omului, ce bietul om supt vremi, au tradus o atitudine de nostalgie 
omenească în faţa destinul necunoscut al lumii.6 La M. Costin sentimentul trecerii 
veacurilor, însemna “trec ani cu roată (timpul ciclic), trec toate prăvălite lucrurile 
lumii”. Roata lumii, înşelătoare, imprevizibilă îi apărea cărturarului drept mecanismul 
inteligibil al schimbării, suişul şi coborâşul pe care s-a zidit trecutul predestinat. De 
altfel, din timpul său şi ţăranul şi boierul vedea zugrăvită roata lumii în tinda bisericii 
satului. Ea sugera că viaţa fiecăruia, orcât de împlinită putea fi repeta succesiunea 
inexorabilă a vârstelor, care se îndreaptă spre…moarte.7 Miron Costin a apelat la o 
serie de metafore mitice, pentru a sugera “tirania neroniană” a timpului său şi lipsa 
de cultură artistică şi educaţie a unui popor, ca al său, care nu avea o “muză sarmată”. 
Toate cele ce se strâng se risipesc, slava trece, numele fiecăruia se şterge ca scrisoarea 
pe nisipul mării, cu excepţia marilor eroi. M. Costin a admirat “pilda de eroism a 
strămoşilor” şi a crezut în descendenţa romană nealterată şi nobilă ( pe daci îi considera 
strămoşii…saşilor). Cetăţile dacice şi romane i-au dau lui Costin un prilej de lamentare 
patetică, de scepticism amar, în faţa contrastului dintre contemporanii decăzuţi şi forţa 
mitică a străbunilor. Pierderea valorilor originare, precum cea a latinităţii limbii, a 
fost lucrarea vicisitudinilor timpului, scria cu tristeţe Costin în Poema polonă. Secolul al 
XVIII-lea a adus anumite atitudini netradiţionale, seculare, asupra timpului social, de 
unde şi reacţia intransigentă a Bisericii ortodoxe faţă de nesimţirea cea mare a oamenilor 
acestui veac. Lumea a însemnat întotdeauna pentru ortodoxie cadrul hierofaniei, adică 
al omniprezenţei sacrului, iar maniera cea mai prestigioasă a manifestării sacrului 
au constituit-o, în mod tradiţional, sărbătorile religioase! Antim Ivireanul constata 
că negustorii şi artizanii nu respectau timpul liturgic, “ei muncesc duminica, (…) nu 
mai iau seama de Marile Sărbători ale Domnului şi ale Mariei, de zilele sfinţilor!” Mai 
ales lumea rurală, analfabetă şi cu o viaţă precară se caracteriza printr-o necunoaştere 
a misterelor credinţei, de unde şi o anume indiferenţă faţă de domeniul spiritual şi o 
preferinţă profundă pentru poveşti, legende şi miracole. Religia populară era bântuită 
de “diavoleşti obiceiuri,”după expresia lui Neofit al Ungrovlahiei (1738-1753), adică 
era un labirint de viziuni mitico-folclorice, un creştinism popular uscat şi sec, cum 
spunea Antim Ivireanul, care regreta tendinţa boierimii de a ignora Adevărul creştin, 
Sfânta Scriptură. Creştinii noştri, nota Antim, stau împotriva lui Dumnezeu, iar despre 
Sfânta Scriptură zic că sunt basme şi aflări omeneşti.8

După consemnările cantemiriene, apoi ale ecleziaştilor secolului Luminilor, despre 
miturile/basmele, aflările (obiceiuri, valori, norme etc.) tradiţionale avea să vorbească şi 
romantismul. Începutul secolul al XIX-lea a însemnat şi la noi momentul unor profunde 
schimbări de sensibilitate, care au atras noi tentaţii culturale şi rituale. Prestigiul 
acordat valorilor intelectuale, cultivarea specificului naţional, dar şi a europenismului 

6  D. H. Mazilu, op. cit., p. 179.
7  A. Pippidi, op. cit., p. 120.
8  D. Barbu, op. cit., p. 110 -111. Cf. Dominique Julia, Problèmes de l`histoire religieuse, Recherches 

de Science Religieuse, 58, nr. 4, oct.-déc. 1970, p. 583.
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civilizator, a germinat o anume sinteză culturală şi mentală.9 Romantismul naţional a 
reînviat interesul pentru mitologia românească, cea legată de originile naţionale, de 
eroismul medieval, de tezaurul cultural popular. Secolul al XIX-lea a adus, indiscutabil 
o secularizare a viziunilor despre timp, de aceea mitologia romantică a fost cea a 
progresului, relevantă la Heliade-Rădulescu în Anatolida. Heliade amintea “c-a fost 
ce nu e astăzi, un ‘nalt progres în toate”. El se referea la o vârstă de aur, un trecut 
edenic, care a încetat îndată ce “căzu omul din culmea progreselor”. Pentru Heliade 
progresul, care vine de sus în jos, înseamnă păstrare şi sporire, căci generaţia prezentă 
moşteneşte pe cea care a fost, fiind mai ales de natură lăuntrică. Influenţat de mitul 
creştinismului primitiv al socialismului evanghelic, Heliade considera că lumina care 
vine de sus, este Cuvântul lui Dumnezeu, care încurajează transformarea creatoare a 
lumii. În timpul său a existat şi o viziune liniară, cumulativă, cauzală a timpului, de 
inspiraţie pozitivistă. De pildă, Nicolae Bălcescu avea o astfel de viziune progresivă 
a “naţiei, care a mers înainte”, cu o “mişcare de perfecţie”, iar Alexandru Odobescu 
credea în “necontenita înaintare” a poporului românesc. Veacul cere înaintare, spunea 
şi poetul romantic Cezar Bolliac, i-ar Alecu Russo credea în “propăşire” şi exalta 
“civilizaţia în marşa ei progresivă”. Progresul a fost un model (mit) obsesiv la mulţi 
intelectuali, ce aparţineau diferitelor orientări politice. 10

Romantismul a exaltat valoarea moştenirii trecutului, forţa tradiţiilor, solidaritatea 
generaţiilor, “măririle trecute” (Al. Odobescu). Jules Michelet sesiza în 1854 un respect 
aparte al românilor din Principate faţă de tradiţie, faţă de patrie, « care e cu atât 
mai iubită, cu cât este mai nenorocită». Românul tindea să păstreze intact tot ce i-a 
rămas de la străbuni, de aceea mitologia populară, mai ales cea folclorică, a fost una 
dintre marile iubiri ale romanticilor. Vornicul Iordachi Golescu a fost un mentor 
al secolului al XIX-lea în privinţa culegerii de poveşti, pilde sau cutume populare. 
Alecu Russo recunoştea că tradiţia populară era frumoasă, păcat că era “purtată ca 
o rufă lepădată”, puţin fiind cei care se încumetau (ca un Alecsandri sau Coşbuc) să 
adune acele vechi “nestemate” ale neamului românesc. Gheorghe Asachi a lucrat la o 
mitologie poetică, publicând în 1840 Doquie et Traian, légende populaire. Literatura cultă 
a făcut, tot atunci, o pasiune pentru temele mitico-folclorice, literaturizând mitologia 
populară şi făcând din Traian şi Dochia, Mioriţa, Meşterul Manole şi Zburătorul adevărate 
mituri naţionale. Mai ales după 1840, când Kogălniceanu scria în Dacia literară despre 
excelenţa folclorului românesc, romanticii au văzut literatura ca plecând neapărat de 
la o veche mitologie. 11

9  Alexandru Duţu, Cărţile de înţelepciune în cultura română, Bucureşti, Ed. Acad. RSR, 1972, 
p. 17, 110-114.

  Ioan Toşa, Zile de sărbătoare şi zile de lucru în sec. XIX, în Acta Musei Poprolissensis, 1996, 
20, p. 603-639. 

10  Dorin Ştefănescu, Conceptul de progres în gândirea lui Ioan Heliade-Rădulescu. Inserţii ale 
socialismului utopic şi evanghelic, în Intelectualii şi societatea modernă. Repere central-europene, 
coord. C. Sigmirean, Tg. Mureş, Ed. Univ. “Petru Maior”, 2007, p. 326-338.

11  Romulus Vulcănescu, Mitologie română, Bucureşti, Ed. Academiei R.S.R., 1985, p. 9, 63-65, 76-77.
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Vasile Alecsandri, apoi Bogdan Petriceicu Haşdeu (pasionat de “etnopsigologie”, 
de elementele “limbistico mitologice”) căutau mitologia tot în vadurile bogate ale 
folclorului autohton. Alecsandri a fost un culegător de Doine, care surprindeau 
universul demonologic al românilor, concepţiile despre lupta dintre bine şi rău, 
transmise de-a lungul generaţiilor la sate. Miturile populare au fost considerate de 
către romantici maniera cea mai eficace şi mai nobilă a fiecărui popor de a hrăni 
patriotismul, de a recupera memoria unui trecut glorios. Literatura romantică s-a 
inspirat din mentalitatea mitologă populară: La trecutu-ţi mare, mare viitor, sunau 
versurile lui Andrei Mureşanu din Ce-ţi doresc eu ţie..(1869).Aducerea aminte, prin 
mitologia istorică, a biruinţelor câstigate (M. Kogălniceanu) ne face, scria după un veac 
Nicolae Iorga, mai sociabili, mai altruişti, mai iubitori de om şi de viaţă.12 

Printre primii romantici ai noştri, care au folosit expresia “mitologie română” 
a fost Alecu Russo în Cugetări (1855), dar ea a fost utilizată mai frecvent abia la 
sfârşitul secolului al XIX-lea. Heliade-Rădulescu pomenea şi el de “mitiologie”ca 
de un “romanţ istoric”, ca despre o relicvă a sinelui multiplu (conştiinţa colectivă) a 
vremurilor trecute. După părerea sa mitul sau fabula ar aparţine “primelor soţietăţi”, 
primitive, infantile, care personificau eroii-zei, dar şi plantele, animalele etc. Heliade 
sesizase prejudcăţile raţionalizante ale epocii în faţa alegoriilor mitice, dar, după 
părerea sa, istoria este plină de miti, de cosmogonie, creaţiune, epopei. Prin intermediul 
mitului strămoşii sunt denumiţi părinţii naţiunii, ale căror fapte reprezentau modele 
de virtute şi de comportament pentru generaţiile prezente. Slava stămoşilor a fost o 
condiţie a deşteptarii românilor în “primăvara popoarelor”, la 1848! 

(A)plecarea de a crede la (în) tâmplări extraordinare, scria Gh. Asachi, (în nota 
introductivă la Balada lui But) a urzit pe la toate naţiile istorisiri întăritoare de mirare. Cezar 
Bolliac a fost unul dintre cei care vorbeau de nobleţea şi vechimea cosmogoniei noastre 
(veche ca pământul). Ca ziarist el a ilustrat foarte bine fervoarea pentru mitoistoria dacică 
(să învie timpii dacilor sau nobleţea noastră e veche ca pământul)), iar Odobescu l-a ironizat 
pentru pasiunea de a căuta pretutindeni vetre solare. Bolliac pretindea că, până şi 
bătrânul Homer s-ar fi inspirat de la eroii noştri daci. Romanticul Heliade-Rădulescu 
(ca şi Bolliac, Russo, Baronzi, Bolintineanu), a fost atras de mitologia dacilor, crezând 
că multe dintre zeităţile dacice au inspirat marile mitologii europene. Între 1850-1854 
şi Haşdeu s-a ocupat de mitologia dacilor şi de reminiscenţele acesteia la români, dar 
marea s-a realizare a fost Ethymologicum Magnum Romaniae (3 volume, 1886-1898). 
Romanticii au “dezgropat” cronicile vechi româneşti, care evocaseră o vîrstă de aur a 
eroismului geto-dacilor, ale căror virtuţi erau bravura, demnitatea, curajul, spiritul 
dreptăţii, al sacrificiului etc. Toate aceste repere ideale au fost importante pentru 
“nepreţuitele uvraje” ale lui Şincai, numite astfel de Kogălniceanu şi publicate de 
A.T. Laurian sau A. Panu.13 

12  Mihail Kogălniceanu, Opere, II, Bucureşti, 1976, p. 404. Nicolae Iorga, Generalităţi cu privire 
la studiile istorice, Bucureşti, 1944, p. 33. Elena Tacciu, Romantismul românesc, Un studiu al 
arhetipurilor, Bucureşti, Ed. Minerva, 1978, vol. III, p. 21-22, 293-295.

13  Ibidem, vol. III, p. 19, 29, 289-294, 347. 
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În secolul al XIX-lea mitologia naţiunii avea ca nucleu central mitul unităţii, 
formarea unei naţiuni fiind concepută drept restaurarea unei unităţi pierdute de-a 
lungul secolelor, originată pe vremea strămoşilor. Arborele genealogic al naţiunii române 
coboara până la Vârta de Aur a începuturilor, considerată fondatoare a unităţii: Dacia. 
Pe firul vertical al timpului unitatea naţiunii române apărea ca o nobilă ereditate, 
care trebuia păstrată de către fiecare generaţie! Pentru că fiecare generaţie a naţiunii 
române însemna o nouă ramură tânără din copacul bătrân milenar! Unitatea naţiunii 
române însemna pentru paşoptişti unitatea oamenilor din toate provinciile româneşti 
şi a patriei lor. Naţiunea română trebuia să îmbrăţişeze pe cei ce sunt fraţi de cruce 
şi de sânge şi de limbă şi de legi. Idealul românilor din toate părţile Daciei lui Traian este 
mentinerea unităţii reale, a limbei strămoşeşti şi a bisericii naţionale. Este o Dacie ideală 
aceasta! Dar, conştiinţa unităţii naţionale, la începutul secolului al XIX-lea, se regăsea 
numai la o subţire pătură intelectuală, la cărturari şi boieri, cei care prin memorii 
unioniste, manuale de patriotism, ziare, etc. s-au străduit s-o impună şi în alte straturi 
ale societăţii.14 

 Pentru romantici «istoria peste tot este ştiinţa care pune înainte exemple 
nenumărate de virtuţi, de patriotism şi de moral” (T. Cipariu). Bălcescu, Alecsandri, 
Heliade-Rădulescu, A. Mureşanu, Haşdeu, poeţii sau istoricii romantici au visat un 
liman paradisiac al naţiunii şi al omenirii, visind la vremurile-aurite, ce mitele albastre 
ni le şoptesc ades. Istoria a fost pentru romantici memoria faptelor trecute, care se unesc 
cu cele prezente, cartea de căpetenie, de înţelepciune şi învăţătură, căci “cele mai înalte 
izbânzi, cele mai slăvite fapte” au efecte moralizatoare: să insufle în inimă dorinţa spre 
bine şi spre virtute, să deştepte la nobila ambiţie de a face lucruri mari şi drepte» (M. 
Kogălniceanu). Istoria mitizantă, cea care se regăseşte în conştiinţa naţională, a reţinut 
ca fapte exemplare, generoase, pe cele care au apărat legea comună, suveranitatea 
statului, pe toţi cei ce au atenuat contradicţiile sociale, printr-o bună guvernare a 
ţării. Istoria dacică sau medievală era considerată fabuloasă prin amestecul de zei şi 
eroi: Zamolxes, Decebal, Traian, Dochia, Alexandru, Bogdan puşi în acţiuni patriotice 
exemplare, demne de reluat. Gh. Asachi a fost un admirator al lui Traian, iar Bolliac 
al lui Decebal. Traianida (1878) lui Bolintineanu evoca şi pe Dochia, un misterios 
personaj dacic. Mitologia naţională a perpetuat câteva teme matriciale, nu numai cel al 
Daciei, ci şi al întemeierii statelor româneşti, reluând o legendă despre care pomenise 
şi Miron Costin (De neamul moldovenilor…): descălecatul. Evul mediu naţional a fost 
îmbrăcat în imagini exemplare ale eroismului, organizării statale, ale dădătorilor de 
legi şi datini, ca Basarabii şi Muşatinii, ale luptei pentru neatârnare etc. Bolintineanu a 
evocat asemenea fascinante figuri legendare, care i-au atras atenţia: Vlad Ţepeş şi Mircea 
cel Bătrân, Ţepeş şi solii etc. C.A. Aricescu scria şi el despre Ostaşul lui Ţepeş, Ospăţul 
lui Ţepeş, legenda acestui domnitor muntean, are a impresionat prin strania soartă pe 

14  Vlad Geogescu, Mémoires et projets de réforme dans les Principautés, 1831-1848, Répertoire et 
textes, Bucureşti, 1972, p. 171. Mihai Eminescu, Publicistică. Referiri istorice şi istoriografice, 
Chişinău, Cartea moldovenească, 1990, p. 52. L. Boia, Două secole de mitologie naţională, 
Bucureşti, Humanitas, 1999, p. 21-31, 32-44. 
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care a avut-o, dar şi prin aura sinistră pe care a îmbrăcat-o în rândul contemporanilor 
săi.15 

Istoria romantică a deplasat accentul de la rigoarea factogică la emoţia mesajului 
evocat: inima îmi bate când aud rostind numele lui Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, a lui 
Mihai Viteazul, scria M. Kogălniceau în Cuvîntul de deschidere la cursul de istorie naţională, 
iar N. Bălcescu se mândrea la auzul denumirilor de Călugăreni, un fel Termopile al 
românilor. După 1840 şi mai ales în jurul lui 1850, -când entuziasmul pentru proiectul 
unionist a crescut- interesul pentru figura eroică a lui Mihai Viteazul a devenit tot mai 
relevantă. Chiar şi lui Ştefan cel Mare i s-au atribuit valenţe unificatoare. Dincolo de 
şirul evenimentelor care caracterizeazau domnia lui Mihai Viteazul profilul de erou 
răzbioinic salvator al acestuia a fost relevant de confruntarea cu turcii, de realizarea 
unităţii de la 1600, dar şi de postura sa de martir. Dacă Kogălniceanu şi Bălcescu îl 
admirau pe Mihai Viteazul, Haşdeu îl elogia pe Ioan Vodă, iar mai târziu N. Iorga îl 
va învălui în aureola mitică pe… Decebal. Mai ales figurile eroice ale domnitorilor 
medievali au inspirat “hagiografiile” populare, litografiile, creaţiile literare (nuvele, 
piese de teatru, poeme etc.) şi artistice, dar şi manualele şcolare. Panteonul marilor 
conducători ai românilor în secolul al XIX-lea a avut menirea să întreţină încrederea 
în virtutea eroică a naţiunii, încredere necesară în momentele de criză revoluţionară. 
Pe scena istoriei se poate vedea cel mai bine cum se perindă modele însufleţite de virtute, 
spunea cândva I. Heliade-Rădulescu.16 

Paşoptiştii moldo-vlahi şi transilvăneni au elogiat figura minunată a Patriei, 
mormântul strămoşilor, bunul comun, moşia, ce trebuia apărată cu preţul jertfei 
supreme. De altfel, jerfa în numele patriei, al bunăstării şi fericitii colective însemna 
marele patriotism, opus egoismului trădării. Iubirea de patrie era “iubirea brazdei, dar 
şi a libertăţii comune, de aceea în discursul revoluţionar “rugăciunea patriei” (Heliade-
Rădulescu) şi jurământul pentru patrie au antrenat o stare de spirit militantă. Sentiment 
naţional fundamental, iubirea sacră de patrie,- marele total al patriei, patria întreagă, 
patria comună – a fost legată de liberatea politică, de slobozenie. Imaginea patriei din 
literatura romantică avea strălucirea unui chip ideal, fiind exaltată într-o abundenţă 
de metafore (despre frumuseţea peisajului), ca în binecunoscuta imagine a Ardealului, 
zugrăvită de Nicolae Bălcescu sau a României, cântate de Alecu Rousso! 

Concepţia populară de dreptate socială şi naţională şi-a găsit în secolul al XIX-lea 
un personaj mitic în haiduc. Veşnic hăituit de poteră şi pe cale a fi executat haiducul 
a populat doinele şi baladele, fie că se numea Baba Novac de pe vremea lui Mihai 
Viteazul, Codreanu, din timpul fanarioţilor sau erau haiducii olteni ai lui Tudor 
Vladimirescu. Portretele acestor eroi ai mitologiei populare întruneau un curaj dement, 
o îndrăzneală în acţiune spectaculoasă, dar şi un destin tragic. Alecsandri a relevant o 

15  Al. Zub, A scrie şi a face istorie. Istoriografia română paşoptistă, Iaşi, Junimea, 1981, p. 108. S. 
Nicoară, Naţiunea modernă. Mituri, simboluri, ideologii, Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2002, p. 62-66 
(Mitul unităţii, nucleul mitologiei naţionale), p. 118-133 (Descoperirea trecutului naţional).

16 Mituri istorice româneşti, coord. Lucian Boia, Bucureşti, Ed. Univ. Bucureşti , 1997, p. 19, 
46-47, 51.
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simpatie deosebită a poporului faţă de voinici şi faptele voiniceşti, de aceea literatura 
cultă a folosit consecvent acest personaj mitologic. 

Pentru Mihai Eminescu mitul era o “hieroglifă”, un semn al unei vârste de aur 
primordiale, al vremurilor de demutl trecute... când basmele- iubite erau înc-adevăruri. 
Trecutul-rege despre care vorbea Eminescu, era memoria păstrată prin mitici stânce. 
Marele poet admira dimensiunea umană spirituală, capabilă să învingă biologicul, 
medita la misterul nepătruns al lumii, la enigmele din care “ne simţim a fi compuşi”, 
la “roata” istoriei, întorcând schiţele ei. Eminescu a sugerat în versuri “marea” 
arhetipurilor în care se îneacă sau se risipesc gândurile oamenilor. Marele poet a 
sesizat genial faptul că în perioada tradiţională mitul era trăit ca adevăr. La Eminescu, 
ca şi la Haşdeu, mitul cosmogonic asecundea un mesaj în povestea cu Soarele şi Luna, 
urmărită de astrul lumiinii pe vecie, cosmosul, stelele fiind puse într-o misterioasă 
legătură cu destinele de pe pământ. Eminescu (istoria era pentru el o umbră sfântă), 
apoi Iorga, credeau că mitologiile naţionale surprind mişcările sufleteşti ale unui 
popor, individualitatea fiecăruia, această valorizare afectivă răsfrângându-se în 
analiza documentelor. Aron Densuşianu credea că mitologia ar fi tot ceea ce ar putea 
creea “fantazia mai măreţ”, iar Nicolae Densuşianu susţinea că Dacia fusese cândva 
“ţara legendară a titanilor.” Natura paradisiacă a Daciei, firea războinică a daco-
geţilor, legenda Dochiei şi a lui Traian, ritualurile sacrificiului mesagerului către 
zei, moartea martirizată a lui Decebal şi multe alte teme compun mare parte din 
mitistoria romantică, ce a avut rolul stimulării mândriei şi demnităţii naţionale. Istoria 
şi geografia minunată a patriei, literatura, teatrul, folclorul, ca tezaur de valori şi ca 
expresie a frumuseţii şi geniului românesc au fost considerate modelatoare pentru 
pedagogia naţională.17

În prelungirea fascinaţiei romantice pentru folclor au existat la sfârşitul secolului 
al XIX-lea şi începutul veacului XX mai multe iniţiative de realizare a unei cercetări 
de mitologie românească. În cadrul şcolii sociologice a lui Dimitrie Gusti, prin 
contribuţiile lui Romulus Vuia şi ale lui Petru Caraman s-au iniţiat proiecte de 
cercetare sistematică a folclorului românesc, cu basmele, legendele şi baladele mitice. 
Desoperirea povestirilor folclorice odată cu romantismul secolului al XIX-lea, a permis 
descifrarea covorului mitic al mentalităţii populare. Printre entuziaşti s-au numărat 
Sim. Fl. Marian, Lazăr Şăineanu, Aron Densuşianu, T. Pamfilie, E. Niculiţă Voronca, 
A. Cosma, M. Olinescu, dar din preocupările lor au rezultat fragmentare antologii 
de folclor sau mitografii. Dificultăţile legate de selecţionarea unui material literar 
şi folcloric imens au determinat o serie de renunţări, dar au existat şi temerari ca 
Ovidiu Papadima, care a scris O viziune românească a lumii, Marcel Olinescu ce a oferit 
antologia Mitologia românească şi Romulus Vulcănescu, autorul acelei documentate 
Mitologii române. După o investigaţie de cinci decenii, R. Vulcănescu a încercat să 
surprindă istoricitatea şi originalitatea materialului mitic românesc într-un fel de 
cercetare etno-mitologică. Pentru el mitul însemna o “realitate subiectivă”, care 
completa în mod necesar realitatea obiectivă., iar dintr-un lot de miteme (elemente 

17  Ibidem.
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constitutive ale mitului), se poate reconstitui un mit şi variantele lui. R. Vulcănescu s-a 
înscris în exigenţa generaţiei sale, foarte preocupată de a cunoaşte întreaga perspectivă 
a cercetării, toate “teoriile ştiinţifice” care, dincolo de diferenţe erau de acord că mitul 
este multidimensional. Dintre elementele mitice interesante pe care R. Vulcănescu le-a 
desoperit la români au fost eroiarzii: Ciubăr-Vodă, Papură-Vodă, Pazvante Choru, 
Pepelea, Păcală şi Tândală, care reprezintă tipologii ale prostiei, ridicolului, şireteniei şi 
răutăţii, omniprezente în viaţa comunităţilor. Cea mai profundă şi complexă contribuţie 
la studiul mitului şi al mitologiei, ca registru antropologic, a avut-o Mircea Eliade: Le 
mythe et l’éternel retour (1949), Images et symbols (1952), Mythes, rêves et mystère (1967), 
Aspects du myth (1963), Le sacré et le profane (1965), De Zamolxis à Gengis-Khan (1970) 
etc. M. Eliade a sesizat valoarea de mit a Meşterului Manole, sensul iniţiatic al cultului 
lui Zamolxis, legenda întemeierii Moldovei şi alte teme mitice, fiind unul dintre cele 
mai remarcabile repere ale cercetărilor despre istoria religiilor.18 

Privirea admirativă şi pasionată asupra trecutului naţional s-a resimţit în 
istoriografie. Pe lângă exigenţa datelor oferite de arheologie sau de arhive istorici 
remarcabili ca V. Pârvan, N. Iorga, C. Giurescu etc. au simţit importanţa metaforei 
mitice pentru sporirea valorii şi farmecului restituirii istorice. În Getica, Pârvan evoca 
o preistorie geto-tracică, cu călăreţi vestiţi, artizani dibaci în prelucrarea metalelor, 
posesori de rituri misterioase, desfăşurate în peşteri sau “pe înălţimile sălbatice ale 
munţilor”. Iorga l-a evocat, în Istoria românilor.., pe Decebal ca pe un erou martir, iar 
pe Zamolxis ca pe un mare zeu, căruia i se organizau ritualuri fastuoase. De fapt, 
mitologia strămoşilor daco-romani continua acea grandioasă imagine a unor zeităţi 
(Zamoxis, Gebeleisis, Bendis), care erau considerate pe măsura zeităţilor greceşti.19 
Fără dimensiunea mitizantă a trecutului, istoria arată, cum spunea Iorga, ca o tragedie 
a neamului omenesc. Şi în perioada interbelică pedagogia naţională a relevant, aşa cum 
era necesar în stimularea patriotismului naţional, panteonul bogat al eroilor neamului. 
Tonul patriotic s-a prelungit şi la nivelul academic: I.I.C. Brătianu, C. Giurescu şi P. 
Panaitescu pomeneau cu afecţiune despre Mihai Viteazul, ca despre o fire din cale afară 
de războinică, de o rară îndrăzneală, de un simbol al înteregirii neamului.”20 

În anii comunismului personajele istorice importante, precum Mihai Viteazul, 
Ştefan cel Mare şi Mircea cel Bătrân au fost celebraţi în istoriografie şi în pedagogia 
naţională, dar lor li s-au mai adăugat eroii specifici comunismului: ilegaliştii. Pentru 
Mircea cel Mare anul de “vîrf” a fost 1988, când la iniţiativa lui Ceauşescu i s-a 
lansat un album-omagiu, presărat cu citate ajustate. După 1989, chiar şi în condiţiile 
diversificării discusului istoric, îmbrăţişarea în date ideale a trecutului nu este mai 
puţin importantă. Pentru că pedagogia naţională trebuie făcută în spiritual cultivării 
patriotismului, a mândriei pentru trecut, din care se relevă tot ceea ce a fost mai eroic, 

18  R. Vulcănescu, Mitologie română, p. 8-9, 15, 28. Mircea Eliade, Nostalgia originilor. Istorie şi 
semnificaţie în religie, trad. C. Baltag, Bucureşti, Humanitas, 1994, p. X-XI.

19  Al. Zub, Chemarea istoriei, Un an de răspântie în România post-comunistă, Iaşi, Junimea, 1997, 
p. 191.

20  Mituri istorice româneşti, p. 59.
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mai exemplar. Istoriografia academică nu are rolul să selecteze doar faptele exemplare 
din trecut, ci trebuie să ţină cont de complexitatea vieţii istorice. 

Unii sociologii, etnologii, istoricii religiilor, istorici vor o teorie a mitului, numai că 
mitul este nonteoretic (E. Cassirer), pentru că el ţine de o dimensiune emoţională, de 
simţire, nu poate fi pus sub lupă în laboratoare experimentale. Unii istorici se mai 
ancorează, cu un aer de preţiozitate, în teoria psihanalitică a mitului, formulată de 
Freud, care ne cerea să credem că producţia mitologică ar fi o refulare a sexualităţii 
primitive. Tot de comoditate metodologică ţine şi “certitudinea” unii mitologi, care 
consideră că infuzia mitologică a popoarelor arhaice se datora fascinaţiei naive pentru 
corpurile cereşti. Ca şi cum acum lumea evoluată a secolului XXI nu ar mai fi credulă 
în privinţa horoscopaelor, care leagă destinul oamenilor de mişcarea armonioasă a 
astrelor. Se afirmă cu naivitate astăzi că lumea postmodernă nu mai crede în mituri, dar 
în realitate este copleşită de farmecul mitologiilor contemporane. De pildă, de “ideea” 
umanistă fermecătoare a egalităţii de la natură şi a ideologiei democratice a egalităţi 
de şansă se străduieşte de două secole să iasă din registrul mitic al idealului. Modelele, 
idealurile sunt acele fluvii repezi, pe care civilizaţiile le poartă şi le remodelează în 
timp, le perpetuază, căci altfel vitalitatea lor s-ar pierde în mlaştini. 




