
165

“Primitivul” n-a murit; nu l-a omorât 
nici mesajul lui Isus Christos, nici Renaş-
terea, nici ştiinţa modernă”.

(Mircea Eliade)

“Poate că într-o zi vom descoperi că 
aceeaşi logică animă deopotrivă gândirea 
mitică şi gândirea ştiinţifică şi că omul a 
gândit dintotdeauna la fel de bine”. 

(Cl. Lévi-Strauss) 
 
Cercetarea mentalităţilor istorice 

reprezintă o dimensiune a antropologiei 
istorice, care relevă, în primul rând, continuităţile şi metamorfozele diferitelor 
forme de cultură şi civilizaţie în spaţiul europen sau universal. Interesul pentru 
cecetarea stabilităţilor nu este răspândit printre cercetători, dat fiind mentalitatea 
lor modernistă, dominată de fascinaţia dinamismului culturii şi civilizaţiei 
moderne. Cultura modernă este, într-adevăr dinamică, dar cultivă nestatornoicia, 
efemerul, eschatologicul, speculaţia, ceea ce o face diferită de mai temperatele 
(conservatoarele) epoci istorice anterioare. Miturile nu pot fi considerate o simplă 
manifestare de monotonie cultural-spirituală a istorei, un banal exerciţiu al 
neputinţei de a întreprinde neapărat ceva nou, modernizator sau o repetare naivă 
a unor tradiţii. A expedia mitul ca fantasmagorie sau a-i acorda explicaţii empirice, 
logice, înseamnă a bagateliza un fapt cultural, care şi-a pus amprenta asupra întregii 
vieţi a umanităţii.1

1 Michel de Certeau, Histoire et psychanalyse entre science et fiction, Paris, Gallimard, 1987, 
p. 199. Cele mai rafinate analize ale gândirii mitologice consideră mentalitatea mitologică o 
permanenţă antropologică.
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Dacă pătrundem în miezul duratei lungi observăm o istorie a sedimentelor 
mentale vechi, peste care s-au depus mereu straturile achiziţionate de-a lungul 
vremii. Câmpul de investigaţie istorico-mentală depăşeşte forfota evenimentelor, 
pentru a pătrunde în mecanismelele de expresie ale constantelor istoriei, precum 
datele memoriei mitice. Cercetarea structurilor antropologice arhetipale, perpetuate 
în cadrul povestirilor mitice, legendare, epopeice, istorice etc. presupune pătrunderea 
în registrul imaginarului colectiv, care nu reprezintă un ocean tumultos de plăsmuiri 
omeneşti. Relieful istoriei seamănă, mai degrabă, cu cel geologic, având structuri şi 
forme noi de cultură, ridicate pe straturi vechi şi stabile, de genul celor mitologice. 
Mircea Eliade, o personalitate competentă în cercetarea istoriei sacrului a subliniat că, 
prin cercetarea mitologiei, distanţa dintre societăţile arhaice şi lumea contemporană 
este mult mai mică, ceea ce le unesc sunt semnificaţiile comune privind unele valori, 
speranţe, idealuri, aspiraţii, puse în lumină de efortul hermeneutic. Un efort care 
presupune o competenţă interdisciplinară, în condiţiile în care, domeniul cercetării 
istoriei a fost şi este contaminat de speculaţii laiciste contradictorii, care au în comun 
marginalizarea chestiunii sacrului, a mentalităţilor mitice şi religioase. Prejudecăţi 
ateiste, superficiala cultură religioasă sunt slăbiciuni pe care savanţii contemporani 
le pun pe seama istoricilor care ignoră experienţele sacrului creştin, mitologic sau 
a celui “profanizat”. În ultimele două secole de istorie ideologiile şi ştiinţele au 
fost mitologizante, punându-şi masca logicii raţionale, inclinată spre exemplarităţii 
diversificate la nivel colectiv. 

Miturile sunt, în esenţă, povestirile nostalgice despre un trecut considerat ideal, 
calitatea lor fundamentală fiind aceea de a fi retrăite, reinvestite ca modele exemplare, 
chiar şi în domeniile profane ale mentalităţii moderne, precum politica, ideologia, 
cultura, ştiinţa etc. Puterea miturilor tradiţionale şi moderne a stat în speranţa în 
posibilitatea refacerii/retrăirii unei ordini sociale superioare, existente cândva în 
trecut. Aşteptarea şi speranţa au fost motorul acţiunilor, emoţiilor şi sentimentelor 
colective, nu numai în momentele de criză sau de insecuritate politică şi economică, 
ci şi în toate trăirile cotidiene. Structuri mentale, precum credinţele, tradiţiile, 
miturile sunt fapte colective, care au rezistat diferitelor experienţe istorice tocmai 
datorită imactului colectiv, rolului lor “terapeutic”, mai ales în momentele tulburi.2

Abordarea mentalităţii mitice în cercetarea contemporană presupune o limpezire 
terminologică, dată fiind mlaştina de definiţii şi interpretări greoaie care s-au dat 
mitului. Obsedaţi de logica teoretică şi de analogii anistorice mulţi sociologi, 
psihologi, antropologi, etnologi au preferat definiţii care pornesc de la paradigme 
diferite: teocentrice, ateiste, agnostice. Prea rigida specializare şi abstractizare a 
limbajului ştiinţific, sărăcia unor exemplificări la nivelul vieţii istorice, ignorarea 
mecanismelor memoriei colective au îngreunat demersul cercetării mitologiilor. 
Pentru istorici, este relevant cum sunt privite şi definite astăzi miturile, dar mai 
important este cum le înţelegeau şi le trăiau generaţiile istorice. Chiar dacă în 

2 Alexandru Zub, În orizontul istoriei. Eseuri de ieri şi de azi, Iaşi, Institutul European, 
1994, p. 96.
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fiecare epocă au existat poziţii diferite faţă de mituri şi mitologii, toate încercările de 
demitologizare au dus inevitabil la naşterea unor mitologii opuse. Traversând epocile 
istorice în care s-au manifestat ca moduri de gândire augustianismul, scolastica, 
cartezianisul, iluminismul, romantismul,pozitivismul se constată viziuni diferite 
despre mituri, analizate mereu sub raportul posibilităţii lor de a exprima adevărul. 
Raţionaliştii moderni, fascinaţi de reflecţia ştiinţifică şi ideologică s-au îndepărtat 
ostentativ de miturile tradiţionale, de înţelegerea lor profundă, considerând că 
ideologia şi ştiinţa au instrumente capabile să raţionalizeze societăţile. Dar, fascinaţia 
mitică s-a întruchipat în noile mitologii ale modernităţii, care bânduie mentalităţile 
ultimelor două veacuri.3

Odiseea miturilor s-a bazat tocmai pe încrâncenarea cu care acestea au supravieţuit 
în mentalitatea populară, pe fragila lor adaptare la speranţele, aşteptările, idealurile, 
valorile, aspiraţiile de cunoaştere ale fiecărei epoci istorice. Critica nimicitoare 
a miturilor este foarte veche şi s-a întemeiat pe suita de raţionalisme, care, sub 
pretextul unei clarităţi a orizontului de cunoaştere şi de interpretare a lumii şi a 
vieţii, nu au tolerat nebuloasa dimensiune a imaginarului popular. Vreme de secole 
miturile şi mitologiile au cunoscut victorii şi retrageri, reveniri şi controverse, de 
aceea au purtat rănile tuturor înfruntărilor prin care a trecut.

Logos-ul contra mythos-ului 

 Miturile, în diversitatea şi specificul lor local, au dominat consecvent mentalitatea 
populară, mai ales în perioada arhaică (sec. X-VI î.Ch.), exprimându-se prin 
venerabile povestiri “sacre”. Acestea pomeneau de facerea lumii şi a universului, 
de faptele zeilor, semizeilor sau eroilor, fiind transmise de la o generaţie la alta 
prin rituri. Pentru membrii comunităţilor antice miturile popoarelor vecine rivale 
erau tratate drept minciuni, deoarece se refereau la alte zeităţii şi ritualuri sacre. 
Pretutindeni profanarea miturilor a fost considerată aducătoare de nenorociri asupra 
comunităţilor, de aceea vinovaţii primeau pedepse aspre Erau fie marginalizaţi, 
fie alungaţi din cetate. Conotaţia de fabulă atribuită mythos-ului s-a născut acum 
douăzeci şi cinci de veacuri, pe fondul unei gîndiri filosofice tot mai reticentă la 
capriciile şi “imoralitatea” zeilor. Neîncrederea în mituri şi începuturile demitizărilor 
au apărut în vechea Grecie, tocmai când gânditorii antici, consideraţi înţelepţii 
cetăţii, s-au distanţat ostentativ de mentalitatea populară, considerată fabulatorie. 
Gândirea filosofică despre mit a cunoscut diverse concepţii, dar toate au urmărit 
coborârea povestirii mitologice de pe piedestalul pe care l-a ocupat în mentalitatea 
populară. Marii poeţi şi gânditori antici au dorit, de fapt, să popularizeze noi 

3 G. Gusdorf, Mit şi metafizică, Introducere în filosofie, trad. L.Popescu-Ciobanu, A. Tihu, 
Timişoara, Ed. Amarcord, 1996, p. 169. Jean-Pierre Vernant, Mit şi gândire în Grecia antică. 
Studii de psihologie istorică, trad. Zoe Petre, A. Niculescu, Buc., Ed. Meridiane, 1995, p. 
447-451, 464-466. Paul Veyne, Au crezut grecii în miturile lor? Eseu despre imaginaţia 
constituantă,, trad. B. Ghiu, Buc., Ed. Univers, CEU Press, 1996, p. 92. Mrcea Eliade, 
Întâlnirea cu sacrul, Cluj, Ed. Echinox, 2004, p. 34.
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modele intelectuale şi morale pentru cetate, de aceea miturile au devenit un teren 
fragil.4 Pentru unii gânditori greci esenţialul vieţii şi al universului trebuia căutat 
în speculaţia filosofică, în gândirea sistematică, nu în mit, de aceea au căutat cu 
frenezie identificarea aspectelor unde mythos-ul putea fi atacat şi distrus. Legenda 
“miracolului grec” vorbeştede declinul unor concepţii mitologice barbare care 
stânjeneau libertatea omului şi a comunităţilor.5 

Socrates (sec. IV, î. e. Chr.) trece drept lichidatorul mitologiei primitive, 
literaturizate de către unii predecesori remarcabili ai săi ca Eschil sau Sofocle. 
În epoca sa Socrates a observat anumite atitudini de refuz al unor tradiţii, legate 
de stilul de justiţie şi de ordine, şi a tras concluzia că adevărul, morala, etica, 
justiţia trebuiau hotărâte de către indivizi, nu de comunitate, ceea ce echivala cu 
autonomia conştiinţei, cu întronarea Raţiunii Suverane. Comparaţi cu aceste noi 
idei zeii homerici îşi puteau pierde credibilitatea. Platon a fost un admirator al 
bătrânului Homer, despre care spunea că a educat prin poemele sale cu conţinut 
mitologic întreaga Grecie. De altfel, Platon şi Aristotel au rămas solidari cu 
unele dintre aspectele mitologice: de pildă primul recunoştea că nu se putea 
cunoaşte adevărul ancestral, căci memoria fragilă a oamenilor l-a alterat de-a 
lungul timpului. Important era, nu ceea ce spune, ci ceea ce presupune mitul. 
Pentru Platon mythos-urile erau nişte mijloace pedagogice eficiente de transmitere 
a cunoştinţelor de la o generaţie la alta, iar Aristotel credea că, pentru bătrâneţea 
lor, miturilor li se cuveneau respect. Miezul miturilor s-a păstrat multă vreme 
sub formă de proză narativă tradiţională, care în comunităţile istorice în care au 
fost spuse sau citite au fost considerate o relatare veridică despre ce s-a întâmplat 
într-o epocă îndepărtată.6

 Mythos-ul avea să indice pentru raţionalişti ceva ce nu a putut exista cu adevărat, 
iar pentru istorici, ca Thucidides, adjectivul mythódes însemna “fabulos şi nedovedit”. 
În numele principiilor logos-ului, apoi ale historiei, orizontul mitologiilor a fost 
demolat, refuzându-i-se mitului dreptul de a spune ceva adevărat, atât despre lumea 
divină, cât şi despre lumea pământeană. Mitologiile vechi vorbeau de faptele zeilor, 
historia începea să vorbească despre cele ale oamenilor. Unul dintre cei mai vechi 
istorici, Herodot, a descris calea preocupărilor fascinante despre istoriile oamenilor, 
pretinzând că le descrie aşa cum au fost în realitate. De fapt, prin Herodot, Tucidides 
şi Polibiu s-a deschis calea unor noi mitologizări, pentru că prin istoriile lor marii 
conducătorii şi eroii ai trecutului au devenit modele umane demne de preţuit. 

4 Între religia greacă şi mituri exista o relaţie strânsă , politeismul grec fiind reprezentat 
de un panteon cu doisprezece zei. Pierre Auregan, Guy Palayret, Zece etape ale gândirii 
occidentale, trad. M. Bogdan, Buc., Ed. Antet, 1998, p. 9-10.

5 Mihai Coman, Mitos şi epos. Studii asupra transformărilor narative, Buc., Cartea 
Românească, 1985, p. 38-39, 80-84. J.-P. Vernant, op. cit., p. 27.

6 Ernst Cassirer, Eseu despre om. O introducere în filosofia culturii umane, trad. Buc., 
Humanitas, 1994, p.128.
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Naşterea historiei la antici devenea o pavăză în calea uitării veşniciei deveniri, nu 
un obiect de cunoaştere, cum va fi din secolele XVII-XVIII, până astăzi.7

Iudeao-creştinismul a denunţat, în ansamblu, păgânismul antic şi a declarat 
vechea mitologie drept iluzii barbare, fabule, ignorând intenţionat conţinutul religios 
şi mitic al vechilor mitologii. În Biblie zeii şi povestirile despre aceştia au fost numite 
“deşertăciune” sau idoli, demoni, de unde şi avertismentul Sfântului Ioan: Păziţi-vă 
de idoli! Totuşi, o serie de fragmente mitologice au fost salvate de la greci şi romani 
de către unii teologi erudiţi. Şi mentalitatea populară a rămas ataşată de tradiţiile 
mitice, care au păstraau datele unei lumi spirituale, plină de măreţie. Multe mitologii 
populare ale Antichităţii au fost „creştinate”, fiind singurele forme păgâne „vii” în 
momentul expansiunii creştinismului. Iată, de ce, un număr mare de zei sau eroi ai 
Antichităţii se regăsesc în Sf. Gheorghe, în Sf Ilie etc. Demitizarea tradiţiei mitice 
greceşti a fost accentuată de către apologeţii creştini, care au subestimat politeismul 
păgîn antic, sub pretextul că ar amesteca tradiţii mitice care nu se potriveau cu 
Vechiul şi Noul Testament. Pe de altă parte, păgânii şi ereticii n-au ezitat să caute 
în tradiţia mitică dovezi anticreştine. 

 Prin anul 137 era creştină Marcion, pretinzând că ştie să discearnă adevărul 
de “mitologic”, a proclamat drept autentică doar Evanghelia lui Luca. În secolul al 
II-lea, era creştină Aelius Theon explica şi el diferenţele dintre mit şi naraţiune: 
mit însemna o relatare falsă despre ceva adevărat, iar naraţiunea, o relatare despre 
evenimente care au avut sau pot avea loc. În legătură cu “enigmele” unor întâmplări 
povestite în Scripturi, Origene, -care a înţeles valoarea spirituală a acestora- considera 
că unele puteau fi nereale, dar adevăratul sens al Evangheliilor trebuia găsit dincolo 
de istorie.8

Creştinismul contra păgânismului mitologic 

Creştinismul a încurajat consecvent o îndepărtare de păgânismul mitologic, o 
repudiere a idolilor, a riturilor barbare, propunând, în schimb, o altă concepţie despre 
divinitate (Dumnezeu), Adevăr, Cale şi Viaţă. Creştinismul s-a bazat dintotdeauna 
pe un Adevăr istoric, care fusese scris în Evanghelii şi care vorbea de Cuvântul Lui 
Dumnezeu şi de unica Sa întrupare prin Isus Christos. Pilat se întrebase “Ce este 
adevărul? (Ioan, 18:38), iar răspunsul creştin a fost acesta: Adevărul este realitatea 
ultimă a lui Dumnezeu. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat. (Ioan 5:20). Când unui 
ilustru teolog răsăritean i s-a spus Ioan Gură de Aur, acest nume se referea la vorbirea 
sa adevărată. Lumea răsăriteană, încă de la începutul creştinismului a păstrat o 
veche tradiţie, care simboliza adevărul prin “aur”, asociat sacrului. Cunoaşterea 
umană a fost legată de Revelaţia divină, prin istorie, natură şi conştiinţă, dar, din 
această cunoaştere, era îngăduit doar ceea ce putea fi cuprins cu mintea. Căci, “de 

7 Pierre Bonte, Michel Izard, coord Dicţionar de etnologie şi antropologie, trad. din fr.,Iaşi, 
Polirom, 1999, p. 440-441.

8 Părinţii Bisericii au acceptat patru Evanghelii..M. Eliade, Aspecte ale mitului, Buc., Ed. 
Univers, 1978, p. 140-141, 152, 160-163.
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necuprins este, spunea sfântul Pavel, bogăţia, înţelepciunea şi ştiinţa lui Dumnezeu. 
Nepătrunse sunt judecăţile Lui, neînţelese sunt căile Lui”.9 

Baza creştinismului a stat în principiul iubirii, în legea morală şi în proclamarea 
vieţii veşnice, viziunea despre lumea creştină fiind diferită de oricare altă “filosofie” 
de dinaintea ei! “Iubirea de Dumnezeu, iată adevărata filosofie”, ar fi spus cândva 
Ioan Damaschinul, iar Isidor din Sevilla a afirmat că „nobleţea vieţii” ar trebui să 
fie adevărata căutare omenească. Părinţii Bisericii latine, trăind în regiunile aride 
din Africa şi în cercurile sobre de la Roma au preferat să renunţe cu totul la vechea 
filosofie antică. Nu şi Părinţii Bisericii greceşti! Trăind în mijlocul tradiţiilor filosofice 
ale Atenei sau ale Antiohiei, aceştia şi-au dat seama că, la fel ca şi în cazul păgânilor, 
filosofia se deplasa către o atitudine religioasă. De aceea, ei au înţeles posibilitatea 
de a utiliza filosofia grecească în crearea unei filosofii creştine. Tertullian a încercat 
să alcătuiască o filosofie creştină pe baza stoicismului, Grigore din Nyssa pe baza 
platonismului, iar Origene pe filosofia neoplatoniciană. Biserica nu a apreciat-o 
vreme!- aceste eforturi, dar, din secolele IV-V e.c. se poate vorbi de conturarea unei 
filozofii creştine, cuprinzând credinţa creştină, împreună cu elemente ale ştiinţei 
antice, recunoscute de Biserică. Găsim această filozofie în scrierile Părinţilor greci, 
dar şi în cele ale Sfântului Augustin.10

Evoluţia creştinismului a pus în lumină trecerea de la credinţa imediată a 
discipolilor şi a evangheliştilor la elaborarea raţională. Sfântul Pavel a fost primul 
care a mobilizat raţiunea în slujba credinţei. Mai târziu, Toma d’Aquino a încercat 
o îmbinare a aristotelismului cu stăpânirea întregului univers de către Dumnezeu, 
stăpânirea oamenilor de către rege şi stăpânirea trupului şi a sufletului de către 
raţiune. D’Aquino, care a fost numit Doctor Communis şi sfânt al Bisericii catolice, 
considerase că filosofia lui Aristotel era un model, în sensul că ea cuprindea tot ceea 
ce putea fi accesibil raţiunii naturale. Numai că Revelaţia adăuga acestor adevăruri 
naturale, altele, mai înalte. Intelectualismul teologic, dar mai ales cel filosofic şi 
ştiinţific, s-au lovit de misterul Revelaţiei, care nu putea fi pătruns prin logica 
raţională! Revelaţia stabilea legătura dintre Cer şi Pământ, iar catedralele medievale 
sugeraseră magnific comunicarea cu divinul.11 

Cultura medievală s-a construit pe temeiuri creştine, iar în gândirea creştină 
raportul dintre lumea divină şi cea reală nu era acelaşi ca în mitologia sau în filosofia 
elenă sau romană. Unele reflecţii antice au fost preluate, pentru rafinamentul lor şi 
de către gânditorii creştini. La şapte secole de la Platon Sfântul Augustin a formulat 
acel imago mundi asemenea celui din Republica: “există un model ceresc pentru 
cel ce vrea să-l vadă şi care, văzându-l, vrea să se zidească pe sine”. Creştinismul a 

9 M. Eliade, Aspecte ale mitului, p. 2-3. 

10 S.Nicoară, O istorie a secularizării, De la Cetatea lui Dumnezeu la cetatea oamenilor 
(XIV-XVIII), vol. I, Cluj Napoca, Editura Accent, 2005, p. 67-73. M. Eliade, Întâlnirea cu 
sacrul, p. 44. 

11 Jacques Solé, Miturile creştine de la Renaştere la Epoca Luminilor, Buc., Ed. Univers 
Enciclopedic, 2003, p. 30-31.38. 
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înlocuit, însă, categoria platoniciană a “participării” (methexis), cu dogma Creaţiei şi 
a Întrupării. Duhul Sfânt, spunea Sf. Augustin, l-a învăţat pe un Ales să creadă că La 
început a fost Cuvântul, Cuvântul a fost la Dumnezeu şi Dumnezeu a fost Cuvântul. 
Aceasta a fost marea metamorfoză pe care a adus-o gândirea creştină: trecerea de la 
logos-ul grecesc la cel creştin. Dacă Platon sugerase că drumul pentru cunoaşterea 
Binelui era lung, întortocheat şi raţional (prin aritmetică, geometrie, astronomie), 
Sf. Augustin credea că acest drum este scurt şi se poate realiza prin iubire, prin 
revelaţia lui Christos. În mijlocul teologiei creştine s-a aflat o nouă cosmogonie şi o 
nouă antropogeneză, respectiv viziunea Creaţiei divine, lumea, natura (făptura) fiind 
capodoperele atotputerniciei creatoare a unui Dumnezeu Unic. Scriptura a afirmat 
că Dumnezeu l-a creat pe om “după chipul şi după asemănarea sa,” dar acest imago 
nu se referea la un portret fizic al divinităţii, ci la o dimensiune spirituală! Cartea 
Facerii arăta că trupul omenesc a fost făcut din lut, adică dintr-o formă a materiei 
căreia Dumnezeu i-a dat un suflet! Prin Căderea adamică trupul a fost considerat 
la originea tuturor nesupunerilor, iar instinctele, pasiunile, adică toate rătăcirile 
cunoaşterii şi ale acţiunii au tins să fie considerate drept rezultate ale contaminării 
sufletului de către biologic. De aceea, din punct de vedere creştin, corpul a devenit 
un mijloc de suferinţă, de fragilitate supus prin moarte sacrificiului, doar sufletul 
rămânând etern. 

Autorii Evangheliilor au folosit o serie elemente mitologice, pentru că au vorbit 
despre un trecut care nu le era în faţa ochilor. Acest aspect a dat apă la moară celor 
sceptici sau detractori ai Adevărului despre existenţa Mântuitorului. Asta, în ciuda 
faptului, că au existat dovezi şi mărturii numeroase despre viaţa lui Isus, Cina cea 
de Taină, cutremurul şi bezna care a învăluit Ierusalimul în ziua Răstignirii etc. La 
Roma au existat documente de pe vreme procuratorului Quitinus, care confirmau 
naşterea la Bethleem a lui Isus Christos. Etapele legate de Naşterea, Viaţa, Moartea 
şi Învierea Mântuitorului au fost considerate adevărul sacru al Bisericii, dar 
mentalitatea populară a creat o veritabilă mitologie creştină în jurul acestora, fiecare 
comunitate folclorizând atmosfera şi datele momentului originar al creştinismului. 
Proclamând Întruparea, Învierea şi Înălţarea Cuvântulu, creştinii erau convinşi că nu 
au de-a face cu mitologie, dar reiterarea rituală a dramei exemplare a Mântuitorului, 
care prin jertfă a dat şansa mântuirii oamenilor, s-a realizat pe familiara gândire 
mitică populară. Liturghia, sărbătoarea naşterii lui Isus, Paştele au însemnat retrăirea 
prezenţei lui Christos în mijlocul oamenilor. 

În Evul Mediu şi mai ales în Renaştere modelele perfecte ale vieţii civice şi morale 
au fost căutate în Antichitate de aceea Tit-Livius şi Plutarh erau comparaţi cu zeii. 
Renaşterea a difuzat cu pasiune textele anticilor greci şi romani, care traduceau 
nostalgia unei Vârste de aur, ceea ce semnala existenţa în memoria colectivă a 
viziunii unui paradis primordial al unităţii armoniei, abundenţei şi libertăţii, care 
urma să se reinstaureze cândva. Renaşterea a fost epoca în care nevoia de “stăpânire” a 
timpului şi obsesia istoricităţii vieţii umane au devenit virtuţi. Umanismul Renaşterii 
a exaltat imaginea măreţiei omului, încrederea în intervenţia “binecuvântată” a 
omului, care ar putea fi capabil să pună capăt dezordinii sociale şi universale, iar 
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marile descoperiri geografice au revelat diversitatea antropologică şi culturală a 
lumii.12 De la “primitivii” Lumii Noi s-au aflat o mulţime de mituri referitoare la zei, 
fiinţe supranaturale, la descoperirea focului, călătorii în Lumea de Dincolo, izgonirea 
din Paradis şi altele, care semănau uimitor cu mitologiile Antichităţii europene, 
dar şi cu cele creştine. Biserica catolică a devenit interesată de marile descoperiri 
geografice, căci ele confirmau un sens universal al misiunii sale, faptul că lumea lui 
Dumnezeu era, mult mai mare decât se crezuse. Teologii creştini păreau interesaţi 
să tragă concluzia că popoarele nou descoperite erau descendente din Adam, ca 
urmare, toate “oile rătăcite” de-a lungul istoriei trebuiau întoarse la turmă! 

Reforma din secolul al XVI-lea a accentuat convingerea în creştinătatea iniţială a 
lumii! Acest mit al creştinării originare s-a aflat la baza speranţei mântuirii păgânităţii! 
O asemenea reconstrucţie a istoriei religioase justifica creştinarea universală şi 
predispunea pâgânismul la mântuire. La urma urmei, Avraam se rugase pentru 
sodomiţi, Isus, însuşi, o dăduse drept pildă pe regina din Saba, iar Sf.Augustin 
plânsese pentru păgâni.13 Contrareforma, fiind concepută ca un act de purificare, de 
eliminare a unui orizont considerat neteologic, a recurs la abolirea raţionalismului 
renascentist, creator de mituri. Mitologiile păgâne au fost renegate, iar austeritatea 
şi devoţiunea au fost propuse ca mijloace de apropiere a oamenilor de divinitate. 
Cunoaşterea teologică a fost concurată tot mai agresiv de cea filosofică, ştiinţifică, 
conexiunile dintre acestea modelând noi viziuni şi atitudini faţă de existenţă, de 
problemele societăţii. Contra “ereziilor” de tot felul, dogmatismul teologic a fost preţul 
clarificării doctrinale, stabilindu-se bariere rigide în jurul adevărurilor credinţei. 
Acest lucru a antrenat etichetarea tenebroasă a noii culturi exterioare religiei, mai 
ales cea ştiinţifică, reprezentată de Giordano Bruno, Galilei, Descartes, toţi cei care 
contribuiseră la “revoluţia” ştiinţifică. În gândirea savantă a secolelor XVII-XVIII s-a 
intensificat intenţia de schimbare a conţinutului cunoaşterii, în sensul curăţării ei 
de falsuri. Contra modelului creştin al omului, ca parte a Creaţiei divine, s-a afirmat 
treptat modelul mecaniscist, care a concurat vechiul sistem simbolic. Maşina a 
devenit modelul explicativ privilegiat al filozofiei mecaniciste, care contrazicea 
brutal imaginea tradiţională a ierarhiei cosmice şi terestre, asupra căreia guverna 
divinitatea. Pe de altă parte, Biserica creştină a dorit să facă mai accesibil adevărul 
dogmei creştine, să cureţe superstiţiile, falsurile, practicile populare, dispreţuite 
în veacul al XVIII-lea, de către filosofi, iar în secolul al XIX-lea de către slujitorii 
ştiinţelor sociale.14

12 Ibidem, p.129-130.

13 J.Solé, op. cit., p. 134-135, 145-146, 151.

14 David Le Breton, Antropologia corpului şi modernitatea, trad. D. Lică, Timişoara, Ed. 
Amarcord, 2002, p. 64-69, 71, 74-75. Jean Delumeau, Un christianisme pour demain 
Guetter l`aurore. Le christianisme va-t-il mourir? Paris, Hachette. Littératures, 2004, p. 
316, 425-426. Paolo Rossi, Naşterea ştiinţei moderne în Europa, trad. D. Cojocaru, Iaşi, 
Polirom, 2004, p. 165. 
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Lumina raţiunii umane (sec. XVIII)

Tentaţia curăţării de superstiţii, lansată de Lumini, a vizat demolarea unor 
mituri creştine, în favoarea unei interpretări raţionale a lumii şi vieţii. Luminile au 
dat o interpretare seculară unor valori sociale, precum adevăr, justiţie, libertate, 
fericire, viaţă, pentru că spiritul burghez a încurajat adevărul intermediat prin 
raţiune şi istorie, de aceea s-a emancipat de Biserică. Marele Secol, aflat sub o dublă 
influenţă, cea a deiştilor englezi şi a raţionalismului Luminilor franceze, a cunoscut 
o îndrăzneaţă critică religioasă,care a ruinat, în numele raţiunii, dogma, ierarhia 
Bisericii, Scriptura şi câteodată însăşi noţiunea de divinitate. S-a realizat o relectură a 
moştenirii trecutului, nu numai religioasă, ci şi filozofică, literară, politică şi s-a tins, 
mai ales după 1750-1760, spre desfrişarea tradiţiei creştine. Miturile în ansamblul 
lor au fost supuse criticii intelectuale! Tentaţia majoră desacralizantă, considerată 
blasfemitoare de către Bisericile creştine, a fost sacralizarea omului, sărbătorită de 
Codul Umanităţii (Le Code de l’humanité) din 1778. Aceste noi concepţii atentau 
la viziunile creştine tradiţionale, dar şi la mitologiile populare despre om, viaţă şi 
moarte. Moartea nu mai era privită în raport cu Lumea de Dincolo, ci în raport cu 
cea terestră, ceea ce a modificat concepţiile eschatologice în favoarea Progresului. 
Mitul modern al Progresul a devenit raţionalizarea progresivă a vieţii oamenilor şi 
a colectivităţilor. Chiar şi Aufklärung-ul a avut tendinţa de a vedea în mit o pură 
mistificare, un refugiu al ignoranţei, deşi Lessing, reflectând asupra conştiinţei 
mitice, a înţeles că prin revelaţia mitică umanitatea ajunge mai repede la adevărurile 
esenţiale, decăt dacă ar aştepta ca ele să fie descoperite de raţiune! Lui Montesquieu 
i se atriubuise o afirmaţie asemănătoare: „Ciudat lucru! Nu raţiunea este cea care 
face lucrurile rezonabile, aproape niciodată şi aproape niciodată nu ne îndreptăm 
spre ea prin ea”.15 Tentaţia filosofică iluministă a evacuarii miturilor şi credinţelor 
tradiţionale, puse sub stigmatul ignoranţei, nu a însemnat o dispariţie, ci o adormire 
a unor mituri şi rituri în mentalitatea populară. Mentalitatea mitologică şi-a continuat 
tradiţionala menire de a tempera insecuritatea, fricile, dar şi speranţele oamenilor 
şi ale colectivităţilor! O parte din mentalitatea modernă, cea populară, a rămas 
încremenită în vechile structuri mitice, iar o alta, elitistă, dinamică s-a eliberat din 
captivitatea mitico-religioasă şi, secularizându-se, a descoperit autonomia realităţii 
umane şi cunoaşterea obiectivă, ştiinţifică! Mai ales odată cu secolul al XIX-lea 
vechile universuri mitologice au fost pulverizate, pentru ca din rămăşiţele lor să ia 
naştere constelaţii mitologice noi. Sacrul mitic şi creştin a devenit treptat principiul 
unei activităţi specializate, care s-a sistematizat sub forma noilor “religii” moderne: 
ideologiile politice.16

Dacă filosofii Luminilor au impus vigilenţa în faţa fascinaţiei “primejdioase” 
a mitologiei creştine, romanticii au purces spre reinventarea creştinismului şi a 

15 G.Gusdorf, op. cit., p. 259. vezi S. Nicoară, O istorie a secularizării, Avatarurile creştinismului 
şi triumfalismul mesianismelor noilor ere, vol. II, Cluj Napoca, Editura Accent, 2006. 

16 Jean-Pierre Sironneau, Sécularisation et religions politiques, Paris, Mouton, 1982, p. 358, 
369,525,559-565. 
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creştinătăţii! Numai că tradiţia iudeo-creştină şi viziunile mitico-legendare au fost 
sacrificate liberului parcurs al cunoaşterii poetice. Rezonanţa mitică a religiilor şi 
a culturilor a devenit în veacul al XIX-lea un pod spre viitor, pentru că termenul 
modern a fost înţeles ca un pluralism experimental, un orizont al emancipării 
prezentului şi a viitorului în spiritul noutăţii şi al libertăţii, legitimate de măreţia 
trecutului! Luptând contra unui clasicism considerat desuet, romanticii au fost 
fascinaţi de trecutul naţional, iniţiind o nouă concepţie despre cultura modernă, 
despre rolul ei naţional. Nevoia refacerii genealogiei etno-culturale a naţiunilor a 
favorizat interesul pentru mitologiile care susţineau originile nobile, continuitatea, 
eroismul, patriotismul etc. Cultura naţională a înglobat noi concepţii despre lume 
din prima jumătate a secolului al XIX-lea, când ideile ştiinţifice au început să 
acompanieze şi să susţină ideologia modernizării, a progresului naţional. Căutarea 
rădăcinilor naţionale, a geniului specific naţional a făcut ca romanticii să lanseze o 
nouă concepţie despre mit şi valorizarea acestuia, definindu-l pompos izvor nesecat 
al culturii. Ca urmare, orice filosofie sau ştiinţă care îl ignora nu putea fi decât 
superficială. Pentru romantici, raţiunea rămânea regina cunoaşterii, dar ea trebuia 
să fie îngăduitoare cu mitul, chiar dacă îi era superior. Pentru unii intelectualii 
romantici doar prin mit şi utopie se putea experimenta adevărul, iar adevărul care 
conta pentru destinul omului avea nevoie să fie interpretat. Hölderlin spunea că zeii 
au fugit, iar nouă, modernilor, ne este iremediabil interzisă comuniunea nemijlocită 
cu infinitul viu. Filosofia mitului, cultivată la începutul veacului al XIX-lea, susţinea 
viziunea că zeii locuiau în adâncurile imemoriale ale spiritului şi acolo ar trebui 
regăsiţi. Dezbaterile romanticilor - apoi ale pozitiviştilor secolului al XIX-lea - cu 
privire la rolul mitologiei au rămas categorice în privinţa includerii acestora în 
literatură şi folclor.17 

Supermarketul mitologic modern (sec. XIX-XX)

Mitul, mai ales mitul grec, care a reprezentat reperul oricărei reflecţii moderne a 
polarizat, cel puţin de la Schelling încoace, energiile unor armate întregi de exegeţi, 
care au meditate asupra esenţei şi funcţiei lui. Dacă Schelling a pledat pentru o 
“filosofie a mitului”, Şcoala lui Frazer, Tylor şi Lang în Anglia, a lui Friedrich-
Max Müller în Germania, a lui Paul Decharme în Franţa au instaurat în practica 
academică a celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea “ştiinţa miturilor”, 
legitimând “mitologia comparată”, ca pe o disciplină universitară. Arheologia 
miturilor a fost însoţită de interpretări raţionalizante, căci raţiunea era virtutea 
binefăcătoare, destinată să perfecţioneze ştiinţele şi artele. Ea a însemnat pentru 
raţionalişti, ceea ce fusese graţia pentru Sf. Augustin! Soarta “adevărului” mitic 
a fost pecetluită! În secolul al XIX-lea mitul a devenit un „obiect bun de gândit”, 

17 Gilbert Durand, Figuri mitice şi chipuri ale operei- de la mitocritică la mitanaliză, trad. 
I.Bădescu, Buc., Nemira, 1998, p.11. Csehi Gyula, Clio şi Caliope sau despre limitele istoriei 
şi literaturii., Studii, trad. L. Barcău, Ed Kriterion, Buc., 1978, p.7 9,81. M. Coman, Mitos 
şi etos, Studii asupra transformărilor narative, p. 34-35.
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care a iscat ipoteze contradictorii. Una dintre cele mai asidue poziţii a fost cea 
devalorizatoare, care a văzut în mit un „element prostesc, absurd şi sălbatic”.18 
Căutarea originilor şi a “obiectivităţii” istorice, a progresului istoriei, înţelese 
pozitivist, determinist, mecanicist, avea să fie o muncă de Sisif, pentru că istoria 
pozitivistă s-a lovit mereu de tumultul vieţii istorice, de sensibilităţile timpurilor, 
care s-au modificat, nu numai sub impactul evenimentelor, ci şi al aspiraţiilor, 
speranţelor, idealurilor , miturilor etc. Sir James Frazer nu privea prea vesel istoria 
condiţiei umane, apreciind că întreaga istorie a neamului omenesc a fost un şir 
neîntrerupt de crime, stupidităţi şi imbecilităţi nevindecabile, în ciuda unor valori 
sociale de factură religioasă, care au desemnat diferenţa dintre bine şi rău, moral 
şi imoral. Frazer înţelegea prin “stupidităţi” acele mentalităţi, mituri, simboluri, 
gesturi, pe care mintea europeană, alimentată de pozitivism şi darwinism, din veacul 
al XIX-lea nu le mai putea înţelege.19 

Au existat şi savanţi, ca Vilfredo Paretto (1848-1923) care nu a ezitat să afirme 
că societăţile se transformă prin mituri, că nimic nu este mai real în viaţa oricărui 
popor ca idealul, legendele, tradiţiile şi riturile.Un alt contemporan al său, Sir E.B. 
Tylor, uimea pe antropologi prin ideea că nu există o deosebire esenţială dintre 
mintea primitivă, “sălbatică” şi cea a omului civilizat. Marea deosebire între modul 
cum interpretează sălbaticul lumea şi modul în care o interpretăm noi modernii, 
nu constă în formele gândirii, în regulile de argumentare şi raţionare, ci în fondul, 
mesajul, căruia i se aplică aceste reguli.Numai că Tylor pornea în analiza sa de 
la darvinism şi vedea asemănarea dintre primitivi şi moderni prin apartenenţa la 
aceeaşi specie: Hommo Sapiens. F. Max Müller, contemporan cu Darwin şi fascinat 
de mitologia comparată, nu accepta vreo posibilitate de a se studia, cu aceleaşi 
metode analogice, fenomenele naturale şi cele culturale. În calitate de lingvist şi 
filolog Müller era convins că singura metodă ştiinţifică de analiză a miturilor era 
cea lingvistică. Filologia comparată ar fi singura care putea lumina zona întunecată 

a tentaţiei mitologice a umanităţii. Înţelegerea solidarităţii dintre mit şi limbaj ar fi 
cheia înţelegerii universului mitic, dar filologul credea că mitul se trage din defectele 
limbajului, nu din calităţile lui logice, coerente. Iată, de ce, ca un raţionalist şi 
intelectualist ce era, i s-a părut de-a dreptul ridicolă povestea mitologică greacă 
a naşterii rasei umane. Vechiul mit pomenea de un Potop, trimis de Zeus asupra 
Eladei, din care au supravieţuit doar un cuplu, Deucalion şi soţia sa Pyrrha, care 
au reuşit să urce pe muntele Parnas. Un oracol l-a sfătuit pe Deucalion să arunce 
în spate oasele mamei lor. Acesta a cules de pe drum două pietre, le-a azvârlit în 
spate şi din ele s-a născut o nouă seminţie umană. În umbra acetei povestiri, care are 
unele asemănări cu povestirile biblice, stătea un adevăr mai profund.20 Sociologul 

18 P. Veyne, op. cit., p. 9.

19 M. Eliade, Drumul spre centru Antologie alcătuită de G. Liiceanu şi Andrei Pleşu, Buc., 
Ed. Univers, 1991, p. 107-108. Ernst Cassirer, Mitul Statului, trad. M. Sadovschi, Iaşi 
Institutul European, 2001, p. 43.

20 Ibidem, p. 29. Introduction aux methodologies de l’IMAGINAIRE, dir. J.Thomas, Paris, Ellipses, 
1998, p. 274 -275.
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Émile Durkheim (1858-1917), care s-a desprins de pozitivism, a avut o atitudine 
mai suplă faţă de mituri şi rituri, pentru că era convins că cele mai pregnante 
structuri mentale în istorie au fost legate de sacru, de religie. Durkheim considera 
că participarea de-a lungul istoriei la riturile colective nu a fost, nici pe de parte, o 
“eroare” sau o barbarie, ci o condiţie a identităţii comunitare, o cale de comuniune 
în jurul unor drepturi, îndatoriri, idealuri, aşteptări sau speranţe colective. Pentru 
Herbert Spencer sursa primară a religiilor nu a fost cultul forţelor naturale, ci cultul 
strămoşilor, al morţilor, după care ar fi urmat cultul zeilor. După părerea sa trecerea 
aceasta s-ar fi făcut sub influenţa vorbirii, primitivul neputând folosi decât vorbirea 
metaforică. Pentru M. Eliade “barbaria” sau “sălbăticia” primitivilor nu ar trebui 
susţinută, căci “pretutindeni, în toate epocile, omul a gândit prost, a învăţat greşit, 
a văzut lucrurile anapoda (...) nu s-a putut niciodată dezbăra de păcate ancestrale. 
“Primitivul” n-a murit; nu l-a omorât nici mesajul lui Isus Christos, nici Renaşterea, 
nici ştiinţa modernă”.21 Eliade a înţeles că miturile reprezintă depozitul imaginar 
al colectivităţilor istorice, că civilizaţia şi cultura modernă a pierdut o importantă 
componentă mentală arhaică, mitul făpturii în organică legătură cu Firea, o anumită 
prioritate dată contemplaţiei în faţa necesităţilor, care face ca să fie dificil de restituit 
specificul istoric al vechilor epoci. Nouă, modernilor ni se pare o imbecilitate 
solidarizarea omului arhaic cu ritmurile cosmice şi nu comoditatea vestimentară. 
Descoperirea importanţei biologicului, a importanţei confortului material este 
recentă, spunea Eliade şi a dus, paradoxal, la degradarea omului, solidarizându-l 
cu nivelurile inferioare ale creaţiei. “E foarte important pentru noi oamenii moderni 
să înţelegem semnificaţiile trecutului omenirii; or trecutul e concentrat mai ales în 
concepţiile religioase. Istoria religiilor a dovedit că aceste comportamente ciudate, 
aparent ilogice, nu proveneau dintr-o gândire prelogică, infantilă, cum credea Lévy-
Brühl. Omul din paleolitic sau din neolotic nu era un tâmpit, un sălbatic. Prin 
expresiile lui religioase, prin miturile şi riturile lui el avea un sens încă de la început. 
Aşadar putem avea speranţa unui dialg peste secole între reprezentanţii societăţilor 
arhaice şi reprezentanţii creştinismului sau chiar ai post-creştinismului. Există o 
continuitate care ne demonstrează solidaritatea dintre diversele istorii ale omenirii. 
Era important să arătăm că omul, încă de la începuturile istoriei, s-a comportat 
ca o fiinţă coerentă, logică, totală completă”. Numai că tot Eliade recunoştea că 
descoperirea realităţii miturilor în istorie nu poate fi realizată decât pe măsura 
cercetării adevcate a gândirii vii şi a mentalităţilor istorice. Mentalităţile şi valorile 
societăţilor se schimbă la fiecare treizeci de ani, în vreme ce conştiinţa, “sufletul” 
uman este studiat după ultima metodă promovată de ştiinţele pozitive.22 

În anii ’50 Cl. Lévi-Strauss a readus cu seriozitate reflecţia asupra miturilor şi 
a mitologiilor, arătând că descoperirea sistemului de miteme (teme mitice) relevă 

21 M. Eliade, op. cit., p.107-108. Ernest Gellner, Raţiune şi cultură. Raţionalitatea şi 
raţionalismul în istorie, trad. Ramona Lupaşcu, prefaţă C.Ilaş, Iaşi, Institutul European, 
2001, p. 72-73.

22 M. Eliade, op. cit., p. 28, 109.
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valorile, normele, idealurile pe care epocile le perpetuează. Analiza structurală 
propunea un comparatism, ce permite observarea metamorfozelor tematice de la o 
epocă la alta, de la o comunitate la alta. Ideea că transformările mitice se realizează 
după nişte reguli logice simple în funcţie de contextele etnografice, naturale şi sociale, 
nu a fost convingătoare pentru istoricii mentalităţilor. “Logica miturilor” nu ţine de 
cunoaşterea raţională pură, ci mai degrabă de starea emoţională, afectivă ( sentimente, 
speranţe, idealuri) şi comportamentală (nelinişte, teamă, angoasă). Miturile au o 
emergenţă tocmai cînd este nevoie de un echilibru, zdruncinat în realitate de frici, 
violenţe, dezordini, tiranie care există pretutindeni în istorie. Iată de ce, Eliade, 
Lévi-Strauss şi alţii au observat o extraordinară asemănare a temelor mitice la toate 
popoarele pămîntului din India, până în Americi. Bronislaw Malinovski credea că 
societăţile arhaice şi tradiţionale aveau mai degrabă o nevoie rituală, iar miturile 
erau doar un supot textual, bun de pus în scenă. Această pluralizare a definiţiilor 
şi explicaţiilor a dus la destabilizarea mitului, la pierderea sau subestimarea rolului 
pe care l-a jucat de-a lungul timpului. În Enciclopedia Universalis (1968, vol.XII) se 
recunoştea faptul că “noţiunea de mit, deşi a fost redefinită, aprofundată şi analizată 
de sute de ori, este departe de a fi clarificată”.23 Istoria mitului împărtăşeşte, de fapt, 
soarta întregii istorii, pentru că rigoarea ştiinţifică umanistă impune ascuderea sau 
ignorarea aspectelor considerate fanatice şi primitive ale colectivităţilor umane, 
precum mentalitatea religioasă. Definite sau contestate cu furie, aureolate sau aruncate 
de pe soclul gloriei, ascultate sau ignorate miturile au cunoscut şi cunosc şi astăzi atitudini 
contradictorii. 

Termeni ca mit, mitic, mitologic au astăzi un aer arhaic, anacronic sau sensul 
nedrept de eroare, fals. Mitul apare astăzi, pentru mulţi cercetători, ca fosila unui 
animal preistoric, sau ca un “cadavru” care trebuie supus unei disecţii tehnice. 
Aceştia omit faptul că miturile au reprezentat arhiva ancestrală a comunităţilor, 
au fost monumente, nu simple documente despre credinţele şi concepţiile istorice, 
care s-au perpetuat datorită respectului faţă de tradiţie. 

Miturile au fost piatra de temelie a culturii antice şi medievale, dar nici 
modernitatea nu a scăpat de mirajul lor.Trăim vremuri în care o puzderie de mituri 
moderne bântuie cotidian: cel al înnoirii, al progresului, al societăţii superior 
organizate, al ştiinţei atot-ştiutoare, a eroului superman etc. Civilizaţia modernă 
a fost concepută prometeic, pentru a desfăta pe oameni într-un paradis terestru, 
dar ea are tot mai evident atmosfera mitului Turnului Babel. Oferta mitologică din 
supermarketul cultural contemporan este în primul rând Homo Ludens Demens, 
modelul individului egoist, bulimic, orgolios, amoral, apatic la muncă, amator de 
divertisment, copleşit de natură (nevoi, tihnă, hrană, plăcere), nu de cultură, capabil 
să-şi justifice relele comise, să-şi mascheze propriile vicii. El rătăceşte bezmetic prin 
viaţă, convins că binele şi adevărul sunt criterii secundare şi efemere. 

23 P. Bonte, M Izard, coord., Dicţionar de etnologie şi antropologie, p. 440-441.


