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Lucrarea de faţă tratează un subiect 
relativ puţin cunoscut la noi şi anume 
religia şintoistă sau şintoismul din punctul 
de vedere al antropo-logiei religioase fiind 

în acelaşi timp şi un punct de pornire pentru cei ce vor să cuprindă într-un grad mai 
mare semnificaţia dar şi importanţa acestei religii în conturarea culturii japoneze. 

După cum se ştie antropologia religioasă este o ramură a antropologiei culturale 
şi sociale în centrul atenţiei sale fiind multitudinea de religii, fenomenele religioase 
precum şi raporturile existente între mituri, ritualuri, ceremonii etc. În cazul religiei 
şintoiste lucrurile nu sunt mai puţin complicate sau mai uşor de explicat, deoarece 
trebuie sa ţinem cont de faptul că aceasta religie este una politeistă şi că aceasta 
s-a contopit de-a lungul timpului cu însuşi felul japonezului de a fi, cu civilizaţia 
japoneză, cultura sa, cu istoria şi miturile sale fiind după spusele Dl. Nobu Takamatsu 
o religie ce este foarte greu de explicat şi delimitat ea fiind parte integrantă a vieţii 
sociale, a obiceiurilor, a modului de a gândi şi de a simţi specific Japoniei.

Punctul de pornire în înţelegerea acestei religii se află în însuşi mitologia 
poporului japonez, mai exact în două dintre cele mai vechi scrieri japoneze şi anume 
Kojiki (aproximativ sf. sec VII.) şi Nihongi (începutul secolului VIII)1. După cum 
se ştie, influenţele chineze asupra culturii japoneze mai ales în stadii incipiente, 
şi mai ales asupra scrierii, fac ca traducerea textelor vechi nipone şi mai ales a 
interpretării lor să fie extrem de dificilă, astfel existând o multitudine de interpretări 
referitoare la mitologia japoneză. Până şi numele religiei „şinto” este format din 
două cuvinte chinezeşti, shin care face referire la divinitate, divin, iar dao care ar 
însemna cale, acestea fiind folosite în limba japoneză sub forma kami no michi care 
înseamnă „calea kami”2. Cuvântul kami folosit de japonezi este apropiat ca şi înţeles 

1 Stuart D.B. Picken, Sourcebook in Shinto, Selected Documents, Greenwood Publishing 
Group,London, 2004, pp. 1-3.

2 Paula R. Hartz, World Religions, Shinto, Third Edition, Chelsea House Publishers, New 
York, 2009, p. 10.
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de cuvintele divinitate, zei, spirite, dar nu este o traducere exactă astfel acest cuvânt 
reprezentând unele dintre multele concepte pe care cultura japoneză ni le pune 
la dispoziţie dar pe care le putem înţelege doar într-o oarecare măsură, dificultate 
datorată diferenţelor între mentalitatea japoneză sau mai bine spus mentalitatea 
asiatică şi mentalitatea occidentală spre care tindem.

Lăsând la o parte variaţiile de interpretare a mitologiei japoneze, mesajele funda-
mentale transmise despre creaţie, bine, rău, viaţă, moarte sunt în mare aceleaşi, 
indiferent de autor sau ediţia lucrării.

În cele ce urmează voi prezenta câteva dintre aceste mituri primordiale, despre 
care eu cred că sunt esenţiale pentru o înţelegere de bază a religiei şintoiste. 

În mitul creaţiei insulelor nipone, universal, este ilustrat sub forma unei mări 
roşii ce a existat dintotdeauna dar care ajunge să fie divizată în trei părţi: cerul, o 
parte de mijloc care a rămas acoperită de mare şi care va deveni pământul şi o a 
treia parte denumită Yomi-tsu-kuni care se traduce ca fiind tărâmul întunericului. 
Mitul spune că în timp ce universul era divizat în 3 părţi, din mare au apărut 3 
zeităţi care au urcat înspre cer unde au rămas şi unde au dat naştere altor zeităţi, 
care după mai multe generaţii au ajuns să se nască întotdeauna perechi de câte o 
zeitate masculină şi una feminină (unii autori spun conform ultimelor traduceri că 
ar fi existat doar 12 perechi).3 

A cincea pereche născută este considerată a fi perechea Izanagi şi Izanami, care 
au fost trimişi din cer spre tărâmul de mijloc unde au creat Japonia. Un detaliu 
al călătoriei lor spre tărâmul de mijoc mi-a atras atenţia în mod special şi anume 
că aceasta se realizează pe un pod din curcubeu, detaliu similar cu modul de a 
călători a zeităţilor nordice de pe un tărâm pe altul. Odată ajunşi deasupra apei 
Izanagi îşi scoate sabia iar cu vârful ei atinge marea, picurii de pe lamă formând 
prima insulă a Japoniei, Onokoro.4 Uniunea matrimonială dintre cei doi pe insula 
Onokoro dă naştere la principalele insule ale Japoniei, Awaji, Shikoku, Oki, Kyushu, 
Iki, Tsu, Sado şi Oyamato. Izanagi şi Izanami sunt consideraţi creatorii întregii 
geografii a Japoniei precum şi părinţii zeilor majori prezenţi în religia şinto precum 
Amaterasu, Hoho’demi, Inari, Izanami, Izanagi, Mike-nu, Jimmu Tenno, Susanowo, 
Ninigi, Uzume5.

Ultima zeitate născută de către cuplul ceresc, Homu-subi, care este zeul focului 
este si cel care dă tonul mitului morţii mamei sale Izanami. Conform acestui mit 
Izanami este distrusă pe interior de greutatea naşterii ajungând astfel în Yomi-tsu-
kuni. Izanagi cuprins de durere merge în Yomi-tsu-kuni după Izanami dar aceasta 
se ascunde de el deoarece nu mai era decât un corp în descompunere. Izanagi 
impacientat de a o aştepta pe Izanami, să ceară eliberarea ei din acest tărâm, 
îşi rupe promisiunea făcută faţă de ea de a o aştepta astfel ducând la separarea 

3 Paula R. Hertz, opcit., p. 18.

4 Donald Keene, Theodore de Bary, Sources of Japanse Tradition From Earliest Times to 
1600, Columbia University Press, New York, 2001, p. 14.

5 Paula R. Hartz, op.cit., p. 24.
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lor completă deoarece Izanami simţindu-se umilitiă şi trădată asmute gardienii 
tărâmului întunecat pe Izanagi, care abia reuşeşte să scape. Acesta ajungând înapoi 
pe pământ se spune că a separat pentru totdeauna lumea celor vii de cea a morţilor 
cu un bolovan imens6. Prosperitatea Japoniei din punct de vedere demografic se 
datorează conform acestui mit disputei dintre Izanami şi Izanagi, deoarece aceasta în 
semn de răzbunare spune că în fiecare zi va omorî 1.000 de locuitori ai pământului, 
Izanagi neavând de ales decât de a popula pământul în fiecare zi cu 1.500 de locuitori 
noi, de aici reieşind ideea cum că în cazul religiei şinto nu există un echilibru fragil 
între viaţă şi moarte ca în cazul multor alte religii ci aici creaţia predomină, viaţa 
deţine o importanţă primordială.7

Disputa dintre Izanagi şi Izanami duce la formarea unui alt mit de o importanţă 
vitală în închegarea şi cristalizarea istoriei, societatăţii şi culturii japoneze şi anume 
naşterea zeiţei soarelui Amaterasu O-Mikami8. Această zeitate deţine un loc special 
în cultura japoneză, precum şi în cadrul religiei şinto, fiind zeitatea cu rangul 
cel mai mare din cer. Un singur exemplu este necesar pentru a demonstra acest 
lucru şi anume faptul că Japonia este numită Ţara Soarelui Răsare în onoarea ei. 
Asemeni tuturor miturilor şi acesta are mai multe variante, una dintre ele spune că 
zeiţa Amaterasu a luat naştere după ce Izanagi s-a întors din tărâmul întunericului 
şi a intrat în râul Woto pentru a se purifica din hainele sale luând naştere alte 12 
zeităţi. Mitul ne relatează că spălându-şi nasul, Izanagi a dat naştere zeului Susano, 
iar în timp ce îşi spăla ochiul drept s-a născut Tsuki-yomi zeiţa lunii, Amaterasu 
născându-se în timp ce acesta îşi spăla ochiul stâng. Conform acestul mit Susano 
a devenit zeul regatului mărilor şi al furtunilor, iar Amaterasu zeiţa (sau ar fi mai 
bine spus kami-ul) suprem(ă) a cerului întruchipând însuşi soarele.9

O altă versiune a acestui mit ne spune că acest trio ceresc al religiei şinto 
(Amaterasu, Tsuki-yomi şi Susano-wo) a luat naştere din Izanami ca o consecinţă 
firească după ce aceasta a creat împreună cu Izanagi insulele japoniei şi toată 
geografia sa splendidă. O altă versiunea asemănătoare acesteia ne spune că defapt 
Izanagi a dat naştere acestui trio şi nu Izanami etc.

În cadrul mitologiei japoneze putem vedea anumite aspecte care sunt asemănătoare 
celorlalte mitologii (grecească, romană, nordică etc.) aici referindu-mă la aspecte 
precum mesagerii divini care fac cunoscută voia zeilor locuitorilor pământului, 
zei care vizitează pământul după voia lor sau faptul că cerul şi ale sale constelaţii 
reprezintă unele zeităţi, în cazul mitologiei japoneze Calea Lactee este considerată 
un imens râu. Este admirabil şi interesant, după cum vom vedea în paginile ce 
urmează, cum aceste mituri crează un punct de pornire sau mai bine spus cum 

6 Ibidem, pp. 19-20.

7 Ibidem.

8 Stuart D.B. Picken, Historical Dictionary of Shinto, Second Edition, The Scarecrow Press 
Inc., Toronto, 2011, p. 36.

9 Paula R. Hartz, op.cit., pp. 21-23.
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aceste mituri sunt parte a legitimităţii a celei mai vechi case imperiale de pe glob 
şi anume Casa imperială japoneză (koshitsu).

Un alt mit care mi-a atras atenţia din foile de lectură şi pe care aş dori să îl 
prezint în cele ce urmează este mitul lui Susano. Acesta poate fi considerat în 
mitologia japoneză asemeni zeului Loki în mitologia nordică, adică un uneltitor, un 
intrigator10. Datorită distrugerii pe care acesta o lăsa în urma lui pe pământ Susano 
a fost ameninţat de tatăl său Izanagi cu izgonirea în tărâmul întunericului alături de 
mama sa dacă nu va înceta, motiv pentru care acesta îi cere surorii sale Amaterasu 
să îl lase în regatul ei (Cerul). Aceasta cunoscându-şi fratele şi lunga sa istorie de 
distrugeri îi cere un semn de bună credinţă pentru a putea să îl primească în regatul 
ei şi anume ca acesta să creeze în loc să distrugă. Întâi Amaterasu ia sabia fratelui 
ei, o rupe în bucăţi, o înghite iar apoi dă naştere a 3 zeiţe. Susano primeşte din parte 
lui Amaterasu un colier pe care acesta reuşeşte să îl transforme în 5 zei şi astfel 
primeşte aprobarea surorii sale de a locui în regatul cerului. Încrederea acordată de 
către Amaterasu fratelui ei Susano a fost răsplătită de către acesta cu distrugeri în 
regatul ceresc, motiv pentru care Amaterasu furioasă pe nesăbuinţa şi plăcerea lui 
Susano de a cauza suferinţă şi intrigi se retrage într-o peşteră celestă de unde a jurat 
să nu mai iasă vreodată11. Cu toate încercările zeilor cereşti, Amaterasu nu a putut fi 
înduplecată, motiv pentru care aceştia s-au reunit pentru a discuta ce este de făcut. 
Împreună au reuşit să pună la punct un plan de a momi pe Amaterasu afară. Zeii 
au început prin a pune la gura peşterii cocoşi care să vestească venirea dimineţii 
apoi împreună cu Tajikara-wo, zeul puterii, care ţinea o oglindă în faţa peşterii şi 
Uzume, zeiţa dansului, care prin umorul său şi buna sa dispoziţie îi întreţinea pe 
ceilalţi zei, au reuşit să stârnească curiozitatea zeiţei Amaterasu. Zeiţa împărăteasă 
cu o singură privire în afară este înmărmurită de propria reflecţie, prilej cu care 
Tajiwara o prinde, reuşind să o ţină departe de peşteră destul timp ca ceilalţi zei 
să poată închide intrarea. Din acel moment se spune că oglinda şi bijuteriile din 
fastul ce o aşteptau afară pe Amaterasu au devenit simboluri ale puterii sale.12 Acest 
mit care semnifică reîntoarcerea luminii lumii, în cadrul mitologiei japoneze şi 
religiei şintoiste, respectă linia moralizatoare pe care întreaga cultură japoneză a 
exemplificat-o sau mai bine spus o exemplifică de-a lungul fiecărui eveniment ce 
le supune spiritul la încercare. Din punctul meu de vedere, acesta este doar una 
dintre pietrile de temelie ce formează nucleul culturii nipone, şi se va observa pe 
parcursul paginilor următoare întrepătrunderea şi metamorfoza pe care aceste valori 
le suferă, rezultând în ceea ce este azi „spiritul japonez”. 

Mitul creaţiei strămoşilor începe cu pedepsirea lui Susano, care în urma 
fărădelegilor comise în tărâmul ceresc a fost izgonit pe pământ, iar obiectele ce 

10 Donald Keene, Theodore de Bary, op.cit., p. 21.

11 John Breene, Mark Teeuwen, A New History of Shinto, Blackwell Publishing, West Sussex, 
2010, pp. 129-130.

12 Paula R. Hartz, World Religions, Shinto, Third Edition, Chelsea House Publishers, New 
York, 2009, p. 23.
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simbolizau faptele sale meschine au fost aruncate în adâncurile mărilor.13 Mitul 
spune că Susano împreună cu zeii creaţi de el şi de sora sa au ajuns în provincia 
Izumo, unde acesta regretând cu adevărat faptele comise, rătăceşte pentru a-şi 
putea răscumpăra greşelile săvârşite faţă de tătăl său şi faţă de sora sa. Acest mit 
se aseamănă într-o oarecare măsură cu basmele noastre populare, deoarece la fel 
ca şi în cazul acestora Susano preia rolul eroului, ajunge să salveze fata ce îi este 
predestinată din mâinile răului şi ajung să trăiască fericiţi până la adânci bătrâneţi 
(după cum vom vedea). Întâlnind în drumeţiile sale un cuplu de oameni în vârstă 
care plângeau la marginea drumului, dar care aveau o fiică foarte frumoasă, singura 
rămasă din opt surori, Susano îi întreabă care este motivul tristeţii acestora. Aceştia 
îi răspund că un şarpe monstruos cu 8 capete le ia în fiecare an câte o fată, iar acum 
vor trebui să îşi ia rămas bun şi de la ultima lor fică, Kushinada-hime. Zeul furtunilor 
se oferă să omoare fiara în schimbul mâinii ficei lor, iar modul în care acesta ucide 
fiara este similar basmelor noastre, în sensul că se foloseşte de isteţime pentru a 
îmbăta cele opt capete ale şarpelui iar apoi când acesta nu se mai poate mişca, 
iese din ascunzătoare şi omoară fiara, în burta acesteia găsind o sabie încrustată 
cu bijuterii, ce o oferă ca ofrandă surorii sale Amaterasu pentru toate problemele 
cauzate. Copiii rezultaţi în urma căsătoriei dintre Susano şi Kushinada-hime ne 
spune mitul, sunt consideraţi urmaşii tuturor oamenilor din Japonia.14

Formarea dinastiei imperiale însă este rezultatul acţiunilor împărătesei cereşti 
Amaterasu care văzând haosul care domnea peste pământ, ia problema în propriile 
mâini şi astfel îi cere fiului său Amano-Oshihomimi să conducă în numele ei regatul 
terestru. Acesta refuză dar îl propune pe fiul său Ninigi, nepotul lui Amaterasu.15 
Acesta descinde pe pământ împreună cu 3 zei, 5 fiinţe înălţate, oglinda cu care a fost 
ademenită Amaterasu din peşteră, bijuteriile acesteia şi sabia încrustată cu bijuterii 
primită de la Susano. Călătoria acestora îi poartă mai întâi pe insula Kyushu, iar apoi 
aceştia pornesc spre Satsuma unde cele 5 fiinţe înălţate devin strămoşii legendari ai 
famililor principale preoţeşti şintoiste. Fiecare din aceste 5 familii conform tradiţiei 
are o funcţie specială, una se ocupă cu protecţia descântecelor şi a rugăciunilor, alta 
cu îngrijirea altarelor şi a obiectelor de cult, a treia avea în grijă dansurile religioase, 
a patra a fost investită cu crearea oglinzilor sacre, iar a cincea cu crearea săbiilor 
încrustate cu bijuterii.16

Linia dinastiei imperiale porneşte după cum se ştie din zeiţa Amaterasu, urmată 
de către fiul ei Amano-Oshihomimi apoi fiul acestuia Ninigi, care conform Kojiki 
se îndrăgosteşte de o tânără din Satsuma (care deşi era considerată foarte frumoasă 
era în acelaşi timp foarte fragilă, motiv pentru care se spune că împăraţii Japoniei 
au viaţă scurtă) cu care are 3 copii. Dintre aceştia, cel care continuă linia dinastiei 

13 Ibidem, pp. 23-26.

14 Ibidem.

15 Ibidem, p. 27.

16 Ibidem.
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imperiale este cel mai mic dintre fraţi, Hoho-demi, care ajunge să se căsătorească 
cu Toyo-Tama-bimi (considerată una dintre ficele zeului mării Ohowata-tsumi). 
Hoho-demi împreună cu soţia sa şi cu două bijuterii folosite pentru a controla apele, 
(bijuterii primite cadou de la zeul mării) ajung să controleze Kyushu şi zonele din 
apropiere, astfel el devenind lordul acestor teritorii. Numele copilului dintre Hoho-
demi şi Toyo-Tama-bimi nu este cunoscut, mitul spunând că la momentul naşteri 
acestui frumoasa Toyo-Tama-bini se transformase într-un monstru marin, motiv 
pentru care Hoho-demi a părăsit-o iar copilul acesteia a fost lăsat în grija surorii 
mai mici a acesteia.17 Totodată mitul ne mai relatează faptul că din căsătoria acestui 
urmaş al lui Hoho-demi cu sora mai mică a mamei sale, se nasc 3 copii, cel mai mic 
dintre aceştia fiind Toyo-mike-nu, cunoscut azi sub numele de Jimmu Tenno, primul 
împărat al Japoniei, fondatorul celei mai longevive dinastii imperiale (660 î.e.n.). 
Jimmu Tenno este considerat şi cel care a adus pace şi reuniune între Amaterasu şi 
Susano-wo, luând-o în căsătorie pe una din strănepoatele acestuia.18 

Miturile alese pentru a fi redate în paginile de mai sus, sunt din punctul meu 
de vedere esenţiale pentru a putea contura esenţa „spirituală” dacă vreţi, a ceea ce 
reprezintă cultura japoneză actuală, sau mai bine spus, rădăcinile unui arbore ale 
cărui fructe şi petale reprezintă amprenta timpului şi ale sale influenţe.

Un alt aspect care mie mi se pare esenţial în construcţia lucrării şi pe care am să 
insist puţin în paginile ce urmează este cel al influneţelor principale pe care şintoismul 
le-a suferit de-al lungul timpului: Confucianism, Daoism, Budism şi naţionalism.

Confucianismul, un sistem etic şi filosofic bazat pe învăţăturile filosofului 
Confucius (551-478 î.e.n.) a atins meleagurile Japoniei în timpul Dinastiei Han (206 
î.e.n.-220 e.n.) datorită relaţiilor în plină dezvoltare între China şi Japonia. Influenţa 
Chinei în această perioadă a fost vitală pentru dezvoltarea Japoniei mai ales din 
punct de vedere cultural19 deoarece după cum se ştie sistemul de scriere japonez 
a fost preluat de la chinezi dar adaptat propriei limbi. Se subînţelege importanţa 
acestui import, mai ales asupra unui culturi în stadiu incipient de dezvolatare şi 
cu un panteon atât de diversificat ca cel al japoniei. Elementul cel mai important 
preluat din sistemul confucianist a fost ordinea sau mai bine spus armonia prin 
ordine20, aceasta regăsindu-se in sistemul celor cinci relaţii (între părinte şi copil, soţ 
şi soţie, frate mai mare şi frate mai mic, prieten şi prieten şi conducător şi supus). 
Nici nu este de mirare că aceste principii au fost preluate şi alipite religiei şintoiste 
atât de uşor, mai ales dacă ţinem cont de faptul că acestea pun accentul pe respectul 
pentru strămoşi, armonie, onestitate, familie, aspecte ce au ajutat la consolidarea 
dinastiei imperiale de-a lungul istoriei. Un lucru trebuie menţionat referitor la cele 5 
relatii fundamentale propovăduite de confucianism, şi anume că acestea în decursul 
istoriei, mai exact în timpul Shogunatului Tokugawa (1603-1868) au fost alterate 
puţin pentru a satisface mai bine necesitatea puterii shogunului. Cum? Ei bine, dacă 

17 Paula R. Hartz, op.cit., pp. 28-29.

18 Ibidem.

19 Brian Bocking, A Popular Dictionary of Shinto, Curzon Press, Richmond, 1997, p. 17.

20 Ibidem.



187

în timpul apariţiei Confucianismului în Japonia cea mai importantă relaţie din cele 5 
fundamentale era cea dintre părinte şi copil, în timpul regimului Tokugawa aceasta 
a trecut în plan secundar fiind devansată de relaţia stăpân-supus.21

Taoismul sau Daoismul după cum mai este cunoscut poate fi considerată una 
dintre religiile vechi ale Chinei, fondator al acesteia fiind considerat Laotzi. Aceasta 
a fost importată în Japonia în acelaşi timp cu Confucianismul22 dar a avut un efect 
mai pregnat şi o influenţă aparte asupra claselor de jos. Principiul de bază al acestei 
credinţe religioase este reprezentat sub forma cuvântului „Tao” al cărui sens este 
de armonie universală, principiu, cale etc. 

Aspectele Taoiste care s-au alipit şintoismului pot fi împărţite din punctul meu de 
vedere în două grupe mari, şi anume:1) aspecte referitoare la natura înconjurătoare, 
zeii ce o reprezintă (fiind importate şi unele zeităţi daoiste în panteonul japonez) şi 
fenomenele naturale; 2) aspecte referitoare la ritualuri în sine, modul de efectuare 
al acestora. De exemplu, după modelul Taoist a fost creat şi în cadrul şintoismului 
o practică prin care se stabilea locul unde aveau să fie construite clădiri sau ce zile 
sunt propice pentru ceremonii imperiale şi care nu sunt favorabile unor asemenea 
evenimente, practici care s-au concretizat în sec VIII e.n. sub forma unui departament 
special ce se ocupa doar cu probleme ce ţin de divinaţie. 

Budismul, un sistem filosofic şi religios originar din India (aprox. sec. VI Î.Ch.) 
a atins meleagurile Japoniei prin importurile din partea Chinei şi a Coreei23, iar prin 
învăţăturile sale precum cele „patru adevărui nobile”, „calea cu 8 braţe”, concepte 
precum „nirvana” şi prin faptul că oferea o continuitate vieţii prin reîncarnare a 
fost cu uşurinţă acceptat de către japonezi. Această filosofie a avut avantajul de a fi 
îmbrăţişată de toate categoriile sociale, ceremoniile sale şi zeităţile aduse fiind uşor 
acceptate şi integrate în şintoism, mai ales pentru că acesta recunoaşte şi acceptă 
şi alte credinţe fiind un sistem foarte permisisv. 

Acum în câteva rânduri am să evidenţiez conceptele de bază care au fost preluate 
din budism de către şintoism deoarece din punctul meu de vedere sunt necesare 
pentru a înţelege alte aspecte ale culturii şi caracterului japonez. Astfel voi începe 
cu „Cele patru adevăruri nobile” care constau în: Suferinţa constă în boală, bătrâneţe 
şi moarte iar prin separarea noastră de acestea învăţăm să iubim, dorim ceea ce nu 
putem obţine şi urâm ceea ce nu putem evita; Toată suferinţa este cauzată de dorinţă 
si de încercările noastre de a ne satisface propriile dorinţe; Suferinţa poate fi cucerită 
prin îndepărtarea dorinţei; Modul de a opri dorinţa este prin „calea celor 8 braţe”;24 

21 Mikiso Hane, Louis G. Perez, Modern Japan, A Historical Survey (Fourth Edition), New 
York, 2009, pp. 21-22.

22 Stuart D.B. Picken, Historical Dictionary of Shinto, Second Edition, The Scarecrow Press 
Inc., Toronto, p. 296.

23 Ibidem, p. 53.

24 Madhu Bazaz Wangu, World Religions, Buddhism, Fourth Edition, Chelsea House 
Publishers, 2009, p. 29.
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„Calea celor 8 braţe” se referă la o serie de 8 etape pentru eliminarea dorinţei prin 
însuşirea a aşa numitului cod moral înalt. Acesta se însuşea într-un stadiu incipient 
prin bunătate, blândeţe, ajungându-se în stadiile superioare la o disciplină riguroasă 
ajutată de meditaţie. „Calea de mijloc” sau „dharma” după cum i se mai spune este 
unul dintre principiile care au aderat cel mai bine la setul de principii şintoiste prin 
promovarea unui mod de viaţă moderat, fără un ataşament orientat spre plăcere sau 
opusul acesteia, abnegaţia completă a acestora.25

Un alt motiv extreme de important pentru care budismul a avut un asemenea 
impact în Japonia şi atunci dar şi acum, motiv care este esenţial în completarea 
lucrării de faţă este introducerea dar în acelaşi timp şi completarea religiei şintoiste 
cu conceptul continuităţii după moarte, continuitate ce se aplica tuturor categoriilor 
sociale, deci implicit maselor. Şintoismul în forma sa de bază avea accentul pus doar 
pe etapa creaţiei sau mai bine spus pe acest fenomen al creaţiei, moartea fiind doar 
un mod realist de a desemna sfârşitul existenţei, bineînţeles familia imperială fiind 
singurii care după moarte se credea că deveneau kami (zei) şi astfel continuitatea 
lor era asigurată în tărâmul ceresc. 

Poate pentru unii ar părea ciudată alăturarea naţionalismului cu celelalte religii 
şi ale lor sisteme filozofice, însă eu în cadrul acestei lucrări văd naţionalismul ca 
fiind o religie modernă ale căror seminţe se regăsesc încă din timpul regimului 
Tokugawa (1603-1868). Germinarea acestor seminţe din punctual meu de vedere se 
realizează odată cu venirea „corăbiilor negre” conduse de comandorul Matthew Perry 
în anul 1853, moment în care forţa militară occidentală impune deschiderea Japoniei 
către Occident. Anul 1868 este momentul în care locul de întâietate al conducerii 
Japoniei este preluat de către Impăratul Mutsuhito, clanurile cele mai influente ale 
Japoniei dintre care Tosa, Satsuma, Hizen etc. ajungând la concluzia că pericolul 
„barbarilor” nu poate fi combătut doar uniţi (sloganuri ca „Adoraţi-l pe împărat, 
expulzaţi-i pe barbari” sau „O ţară puternică, o armată puternică”26 reprezintă doar 
unele din tentele puternic naţionaliste ale spiritului japonez). Astfel s-a ajuns la 
un punct în care clanurile şi facţiunile individuale au fost chemate înspre a se uni 
atât din partea şogunului, care a renunţat la putere, cât şi din partea Împăratului 
Mutsuhito a cărui putere a fost restaurată27. Japonia pentru a se uni şi a lăsa deoparte 
difenţele avute, precum şi de a realiza la o scară mai mare ce înseamnă „ţara zeilor” 
şi cât de preţioasă este cultura, societatea, practic lumea lor şi pentru a manifesta 
iubirea şi a-şi construi o identitate naţională a avut nevoie de acel catalizator din 
afară, şi anume „Emishi”28 sau barbarii după cum mai sunt cunoscuţi.

 Pe scurt putem spune că naţionalismul japonez s-a concretizat într-o perioadă 
de aproximativ 45 de ani (1868-1912) timp în care floarea de cireş (Japonia) sub 

25 Ibidem, p.10.

26 Curtis Andressen, A Short History of Japan From Samurai to Sony, Silkworm Books, Burma, 
2002, p. 79.

27 Ibidem.

28 Ibidem, p. 223.
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oblăduirea crizantemei imperiale a suferit una dintre cele mai radicale transformări 
ale vreunui stat modern, atingând rangul de putere mondială până în anul 1912. 

Dacă confucianismul a îmbogăţit cultura japoneză, sau mai bine spus dacă a 
luat parte la cristalizarea identităţii religiei şinto şi implicit a culturii japoneze prin 
sistemul celor cinci relaţii şi accentul pus pe strămoşi, armonie, onestitate, familie 
etc., taoismul a îmbogăţit panteonul japonez prin exportul de zei, adăugând în acelaşi 
timp acel sistem concret de ritualuri şi ceremonii, fiind totodată un import care a 
prins mai ales la mase, budismul oferă completarea necesară religiei şintoiste prin 
caracterul său moderat, credinţa unei vieţi după moarte, aspecte esenţiale unei religii, 
iar naţionlismul putem spune a fost religia modernă ce a reuşit cimentarea tuturor 
acestor valori în ceea ce este azi religia şintoistă, caracterul unic al japonezului şi 
a culturii japoneze.

Religia Şinto asemeni majorităţii religiilor din lume a suferit de-a lungul istorie 
sale ramificări. Astfel el se împarte în mai multe tipuri de şintoism( după unii autori 
6 la număr)29 dar dacă ţinem cont de modificările constante suferite de-a lungul 
istorie din partea influenţelor externe dar şi din partea disputelor interne, se poate 
observa că aceste ramificări ale şintoismului sunt de ordinul zecilor.30 În articolul 
de faţă ne vom axa pe doar pe unele ramificări, care eu consider că sunt esenţiale 
pentru o înţelegere de bază. 

Primul ar fi Şintoismul Casei Imperiale sau Koshitsu Shinto după forma sa 
japoneză. Această formă de Şintoism se practică şi în ziua de azi, de obicei în cazul 
nunţilor sau funeralilor imperiale în cadrul altarelor deţinute pe teritoriul familiei 
imperiale. Înainte de 1945, această ramură a Şintoismului a avut o semnificaţie 
mult mai puternică deoarece Împăratul era considerat înaltul preot al întregii 
naţiuni având rang divin, toată loialitatea şi datoria patriotică fiind îndreptată 
înspre el.31 

Şintoismul de Stat a fost proclamat în data de 25 aprilie 1869, la un an după restabilirea 
Casei Imperiale ca şi conducătorii de drept a Japoniei. Această „credinţă naţională” a 
devenit în scurt timp „îmbibată” de un patriotism pur japonez cu tente şi aspiraţii militare, 
ajungându-se la o formă de ultranaţionalism, responsabil pentru atrocităţile comise în 
timpul Războaielor Mondiale. A fost scos în afara legii în anul 1946.32

Şintoismul practicat în cadrul templelor sau pe lângă altare Jinja Shinto, în forma 
sa japoneză este o ramură a Şintoismului extrem de importantă în primul rând 
deoarece este considerată cea mai veche formă de Şintoism (Despre Marele Altar Ise 
şi Marele Altar Tsubaki se spune că ar avea o vechime de circa 2.000 de ani) şi apoi 

29 George Williams, Religions of the World, Shinto, Chelsea House Publishers, Philadelphia, 
2005, p. 17.

30 vezi Stuart D.B. Picken, Essentials of Shinto, An Analytical Guide to Principal Teachings, 
Greenwood Press, London, 1994.

31 George William, op.cit., p. 17.

32 Ibidem, p. 19.
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pentru că în Japonia se găsesc aproximativ 80.000 de altare cu cel puţin un preot, 
şi aproximativ 120.000 fără nici un preot, împrăştiate pe toate insulele japoniei.33

Ryobu Shinto sau Şintoismul Dual cum s-ar traduce la noi este numele sub care 
se disting două tipuri diferite de Şintoism. Unul din aceste tipuri este o combinaţie 
dintre Şintoism şi Budism, unde Buda este considerat un Kami (zeu japonez). 
Această formă de Şintoism a fost impusă de către regimul Tokugawa devenind în 
multe cazuri confundată cu Budismul. A doua parte componentă a acestei ramuri 
a Şintoismului este considerată de natură esoterică, deoarece a preluat din Taoism, 
Confucianism sau Budism în funcţie de secta. Această denumire de „Şintoism dual” 
este rezultatul combinaţiei dintre Şintoism cu diferite secte existente pe teritoriul 
Japoniei.34 

În cultura noastră, prima relatare a cultului japonez, a zeităţilor sale şi a 
obiceiurilor pe care aceştia le deţin a fost realizată în anul 1904 de către Grigorie 
Petrăşcoiu prin articolul „Cultul şi superstiiţiile japonezilor”. În paginile ce urmează 
am să prezint acest articol, nealterat astfel încât cititorul să îşi creeze propria impresie 
referitoare la imaginea pe care acesta o transpune.

 „Cultul şi superstiţiile japonezilor”

”Corespondenţii marilor ziare europene trimişi în Japonia, ne da cele mai 
curioase relaţii despre credinţa religioasă şi despre superstiţiile bravei poporaţiuni 
din imperiul lui Mikado.

Doctrina religioasă a japonezilor este mai liberală decât cel mai put Protestantism 
creştin; în schimb miturile şi superstiţiile sunt mai numeroase decât la oricare alt 
popor din lume. Japonezii sunt monoteişti, însă concept „Împăraţia lui Dumnezeu” 
pe baze monarhice federative. Aşa că zeul supreme „Thao” îi atribuie numai oficiul 
de înalt supraveghetor peste nenumăraţii zei mai mici, sau „vicezei”, aşa cum s’ar 
zice în limbajul politic pământesc. Aceştia din urmă au atribuţiuni speciale. „Sho-
tse” protejează copiii, „Hoteido” protejează pe soldaţi în război, „Skiow-Ro” dărueşte 
viaţă lungă oamenilor etc. Raporturile dinte zeu şi zei sunt mult mai corelative 
decât erarhice: puterea unuia încetează acolo unde începe puterea celuilalt. Aşa 
voeşte „Thao” stăpânul stăpânilor”! Dar „Thao” are un fiu- unii îi zic „Budha”, alţii 
„Shinto”- care a propovăduit printre pământeni sfintele învăţături. Pentru restabilirea 
paternităţii acestui fiu Dumnezeesc s’a vărsat mult sânge japonez. Poporul japonez 
e şi acum împărţit în două mari partide religioase: unul pretinde că adevăratul fiu 
al lui „Thao” este „Budha”, pe când celălalt susţine dimpotrivă că „Shinto”. De 
fapt „Budha” şi „Shinto” sunt doue personalităţi filozofice cari reprezintă doue 
doctrine religioase deosebite. Doctrina lui „Shinto” e îmbrăţişată mai mult de clasele 
superioare fiind că are un caracter autocratic pronunţat, pe cand aceea că la „Budha”–
fiind prin excelenţă democratică – a pătruns mai mult în poporul de jos, în clasele 
muncitoare.

33 Ibidem, pp. 19-20.

34 George William, op.cit., p. 21.
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Până în 1867, budismul al fost religia de stat atunci, în urma unei revoluţii, 
pornită şi susţinută de clasele superioare, partizanii lui „Shinto” au reuşit să declare 
ca religie de stat învăţăturile acestuia.

Muzeele europene au cumpărat atunci pe preţuri de nimic, numeroase statui de 
argint şi aur prezentând divinităţi budiste.

Japonezii nu oficiază decât un serviciu religios; acesa se referă la cultul morţilor. 
În fiecare casă se află un mic altar în care membrii familiei cântă duios şi falnic 
cântece religioase în amintirea rudelor şi prietinilor repausaţi. Cea mai mare 
sărbătoare a lor este „Mastu” (ziua morţilior) care se sărbătoreşte la 15 şi 16 iu. În 
aceste zile nu se lucrează nimic. Întreg poporul stă în contemplaţie gândindu-se la 
fiinţele ce i-au fost dragi şi roagă pe „Thao” să îngădue ca sufletul repausaţilor să 
se pogoare în altar, să viziteze membrii familiei cari sunt în viaţă.

În acele zile cimitirile sunt luminate cu lampioane, şi tot astfel porţile şi intrările 
caselor; atârnă lampioane albe pentru sufletele rudelor pretinilor morţi de curând, 
şi de culoare galbenă verde pentru străbuni. Sufletele se pogoară pe „Yamato” şi 
parcurg o distanţă de 600.000.000 Ri (1 Ri 4 km), până la pământ; de aceea ele 
flămânzesc şi însetează; familia trebue să le pregătească pâne de orez şi băuturi 
răcoritoare. Dar vizita nu poate dura mult, căci sufletele trebue să cutreere în aceste 
2 zile toate locurile pe unde au umblat când trăiau pe pământ. De aceea fiecare 
membru al familiei trebuie să arunce la marginea drumului câte un ban ca să aibă 
sufletele cu ce plăti vămile. E uşor de priceput cât de mare trebue să fie afluenţa 
cerşetorilor pe drumuri în aceste sărbători!35

Superstiţiile japonezilor sunt destul de interesante. Popor religios prin excelenţă, 
crede în puterea duhurilor rele, în spiritism, în arta prezicerilor, în puterea vânturilor, 
în blesteme, descântece, vraje, şi tot soiul de farmece. Sunt zile bune şi zile rele, 
ceasuri aducătoare de noroc şi ceasuri de primejdie. Cine vrea să facă o intreprindere 
oarecare, trebue să consulte mai întâi un calendar, aci sunt însemnate toate zilele 
şi toate ceasurile bune şi rele.

Noapte zilei de 2 ianuarie este noaptea vedenilor. Fiecare notează ce a visat în 
acea noapte şi caută în cartea pentru tălmăcirea viselor ca să vadă ce i se va întâmpla 
în cursul anului. Tălmăcirea viselor este o meserie bănoasă la japonezi. Se întâmplă 
de multe ori ca izbândirea să fie tocmai contrarie, de aceea tălmăcitorul trebue să 
aibă dibăcia şcolilor greci dacă voeşte să nu-şi piardă clienţii.

Cine visează că a fost ucis, se aşteaptă la fericire mare; cine visează că e nenorocit, 
va câştiga ceva; văzând în vis luna şi soarele căzând, îţi vor muri părinţii; tunetul 
însemnează ceartă, ploaia lacrimi, zăpada abundenţă etc.

Sunt semne bune şi semne rele: dacă o pasăre intră în casă pe fereastră, însemnează 
noroc; a întâlni pe drum un dric cu mort însemnează că zeii te protejează; dimpotrivă, 
dacă dricul trece pe dinaintea casei, trebue să închizi uşile şi porţile căci sufletul 
vre-unui membru viu din familie va căuta să înspţească pe mort în „Yamato” şi 
astfel vei pierde pe vre-unul din ai tei.

35 Vezi Yoshio Sugimoto, An Introduction to Japanese Society, Second Edition, Cambridge 
University Press, New York, 2001.
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Japonezul nu se culcă niciodată cu capul spre Nord şi picioarele spre Sud, căci 
aceasta e poziţia celor morţi. În toate hotelurile se află câte o busolă care să determine 
direcţiunea celor 4 puncte cardinale, altfel antreprenorii ar risca, să nu aibă nici 
un muşteriu.

Oaspeţii se supără dacă, la masă le vei aşeza lingura pentru orez la stânga farfuriei, 
căci astfel se servesc criminalii şi făcătorii de rele. Nimeni nu-ţi va primi un cadou, 
dacă nu-l vei însoţi de „Roshi” (o bucată de hârtie albă), căci numai morţii trebue 
să primească cadourile desvelite.

Cu foarte mare greutate s-a putut introduce în Japonia obiceiul de a se fotografia 
oamenii, căci poporul crede că cineva pierde câte o părticică din suflet ori de câte 
ori se lasă să fie fotografiat.

Japonezii au o mulţime de „zeităţi ale casei” pe care le stimează şi le cinstesc la zile 
mari ca să favorizeze prosperitatea familiei şi să i protejeze la nevoie. Aşa de pildă este 
zeiţa „Ben-Zai-Ten-Njo”, mama lui „Budha”, care întrupează caracterul şi hărnicia femeei-
mame. Ea este prototipul gospodăriei, a familiei. „Ben-Zai-Ten-Njo” are 15 copii cărora 
le-a distribuit roluri precise şi i-a deprins cu câte o anumită meserie. Aşa unul e bancher, 
altul medic, altul croitor, altul gazetar etc. numai al 15-lea nu are nici o ocupaţie şi trăeşte 
nenorocit. El reprezintă pe fiii neascultători, cari din cauza nehărniciei lor ajung nenorociţi.

Rolul principal al „zeilor casei” este de a înzestra pe oameni cu diferite daruri ca: 
sânetate, viaţă lungă, bogăţie, talent, glorie, dragoste şi mulţumire. Zeul suprem al 
casei se numeşte „Hotei”. Îşi petrece timpul într’o somnolenţă şi ascultă poveştile 
pe care copiii i le şoptesc la urechi în vreme ce el dormitează; e scurt şi gros ca un 
butuc-tipul japonezului.

„Shiaw-ro” se numeşte zeul care dărueşte viaţă lungă oamenilor; are înfăţişarea 
unui moşneag venerabil cu capul mare, cu barbă lungă şi albă ca zăpada,cu fruntea 
lată şi dreaptă. Are capul mare –zic japonezii- fiind că cugetă neîncetat cum să facă 
pe toţi oamenii fericiţi.

„Tossi-Tocu” se numeşte zeul talentelor; părul lui e blond, fruntea lată de artist 
şi ochii vioi cercetători.

„Daicocon” este zeul bogăţiei şi e foarte darnic cu japonezii; are înfăţişarea unui 
bătrân fudul îmbrăcat în haine de mătase galbenă şi poartă veşnic subţiori un sac 
cu comori pe care le împărţeşte muritorilor. Există şi zeul sărăciei, el se numeşte 
„Rotshe” şi de multe ori e mai activ în îndeplinirea serviciului seu decât „Daicocon”.

Afară de aceşti „zei ai casei” se mai află o mulţime de demoni – spirite rele – 
înse nu în sensul diavolului din doctrina creştină, ci mai mult un fel de păcală din 
poveştile noastre populare. Demonii japonezi sunt tipuri vesele, care necăjesc pe 
oameni, păcălindu-i necontenit.

Japonezii de şi cred în nemurirea sufletului, nu cred în „Judecata de Apoi” şi 
deci moartea la ei nu însemnează că sufletul va merge în iad ci în „Yamato” (locul 
fericirei fără de sfârşit). Frica de moarte e necunoscută japonezului, şi poate această 
credinţă contribue în mare măsură la câştigarea victoriilor din Manciuria!”36

36 Grigorie Petrăşcoiu, Cultul şi superstiţiile japonezilor în „Familia, Foaie beletristică şi 
socială”, Oradea, anul XL, 1904, nr. 41, pp. 486-487.
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Articolul de faţă are scopul de a introduce cititorul în lumea culturii japoneze 
şi oferindu-i un punct de pornire înspre a cunoaşte această cultură de la originile 
sale înspre modernitate. Premiza de la care am plecat a fost că orice cultură are un 
punct de pornire, iar în cazul culturii nipone eu am considerat că acest punct de 
pornire este religia şintoistă. Motivul pentru care am ales religia şintoistă este datorat 
rădăcinilor sale mitice. Este interesat de văzut cum pe parcursul axei temporale 
a istoriei de la miturile creaţiei, la miturile strămoşilor se trece efectiv la crearea 
Dinastiei Impeiale Japoneze, Şintoismul fiind acea bază pe care o întreagă cultură 
se clădeşte, prin importuri culturale (vezi Confucianismul, Budismul, Taoismul, 
scrierea chineză. literatură, artă etc.). Apoi, suntem martorii unei metamorfoze şi a 
unei ramificări care odată cu „violenta izbucnire” a modernităţii pe malurile nipone 
se va cristaliza în ceea ce este cultura japoneză, spiritul japonez. 

Aş putea spune că acest articol este un exerciţiu de imaginaţie care începe prin 
a prezenta o pânză albă, un punct (Şintoismul) care odată cu trecerea rândurilor 
devine culoare de fundal a pânzei, culorile abstracte reprezentând miturile care cu 
fiecare pagină se concretizează în ceea ce par a fi forme ( insulele Japoniei, geografia 
sa, Casa Imperială). Aceste forme devenind din ce în ce mai vizibile pe fosta pânză 
albă ajung să formeze un oraş( cultura japoneză), al cărei fundaţie dacă stăm să 
vedem bine, este tot acel punct minuscul. Ultima partea a articolului reprezintă o 
imagine a acestui tablou văzută prin ochii călătoriilor străini în Japonia începutului 
de secol XX şi tradusă pentru cititorii români.
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