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„Ceea ce a mai fost, aceea va mai fi  și ceea ce s-a întâmplat se va mai petrece, 
căci nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care să se spună: «Iată, 
ceva nou!» aceasta a fost în vremurile străvechi, de dinaintea noastră”. (Eccleziastul)

Istoria a fost terenul de dispute, nu numai între specialiști, ci și dintre aceștia și 
diletanți, mai ales pe teme care arată ca mari puzzle-uri, greu de deslușit. Dezbaterile 
din ultima jumătate de veac, despre profunzimile umanului și ale socialului, au dat 
rezultate diverse, dar și contradictorii. Unii istorici au rămas cu vădite nostalgii 
pozitiviste, deterministe, progresiste, alții au încercat să evalueze mult mai com-
plex fundamentele antropologice. Chiar dacă dezbaterile științifi ce sunt binevenite 
ele au condus, în a doua jumătate a veacului trecut, la perpetuarea unui relativism 
științifi c, în care nicio analiză și nicio metodă nu se poate impune. Astăzi babilonul 
paradigmelor este neliniștitor, mulți cercetători amestecând diverse ingrediente te-
oretice și metodologice, din care rezultă un amestec exotic, ce evadează din stilul 
savant și se îndreaptă spre o eseistică lejeră. Mult lăudata interdisciplinaritate s-a 
lovit de o serie de bariere, unele justifi cate, altele nu, pentru că s-a simțit tendința 
unor științe sociale de a propune sau impune celorlalte propriile concepte și meto-
dologii. Pentru mulți cercetători astăzi mai importantă decât asumarea temerară a 
unei paradigme convingătoare este inventarierea tuturor discuțiilor și polemicilor 
legate de o temă științifi că.1

1 Laurent Mucchielli, Mythes et histoire des sciences humaines, Paris: Éditions La Découverte, coll. 
Recherches, 2004; Guillaume Bernard, Jean-Pierre Deschodt, dir., Mythes et polémiques de l’histoire. 
Le retour de la dispute, tom I-II, Levallois-Perret: Éditions Studyrama, 2008-2009; Michel Leurquin, 
Pour en fi nir avec les mythes de l’histoire, Paris: Éditions Jourdin, 2017.
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Nici o știință socială nu are astăzi un teren de cercetare clar. Ele se intersectează, 
tematic, dar se distanțează metodologic. Rezultatele sunt o puzderie de ipoteze, care 
nu duc nicăieri, nu rezolvă mai nimic din aspirația spre o cunoaștere profundă a 
dimensiunii umane și a istoriei umanității. Unii specialiști nu ezită să spună că azi 
se cunoaște mai puțin despre om, decât despre anumite planete din sistemul solar. 

Polemicile antropologilor

Antropologia istorică s-a afi rmat cu câteva decenii în urmă, ca domeniu al isto-
riografi ei. El a fost împărtășit de o parte a istoricilor, pentru îmbogățirea tematică 
și metodologică cu noi aspecte: memoria colectivă, simbolurile, miturile, festivis-
mul, codifi cările colective, normele sociale și impactul lor asupra vieții comunitare. 
Toate aceste teme sondează complexitatea mentalului și socialului, care interferea-
ză de-a lungul întregii istorii. 

Temele amintite sunt abordate – cu terminologii și metode specifi ce – de mai 
multe discipline sociale. Printre acestea antropologia socială sau culturală se dorește 
o soră bună a sociologiei, etnologiei, ecologiei, toate considerând omul ca un „ani-
mal social”, care trăiește într-un habitat natural și social. Defi nițiile mai sofi sticate, 
legate de conținutul culturii, amintesc de viziuni despre lume, de mituri și rituri, 
care dovedesc modul diferit al comunităților – din timp și spațiu – de a percepe 
viața, de a trăi misterul acesteia. 

Antropologia culturală se axează pe cartografi erea culturilor, pe evaluarea empi-
rică a lor, sperând să descopere echivalențe culturale, să facă analogii, să formuleze 
teorii. Antropologia culturală, ca și alte domenii ale socialului, se ancorează în stu-
dierea comparatistă a discrepanțelor, mai puțin a agregărilor și presupune ideea de 
progres, de evoluție ascendentă, de la primitivism la civilizație. Această prejudecată 
științifi că, infi ltrată în științe, a avut și are mize ideologice, tinde să judece trecutul 
după valorile și referințele mentale din prezent. Declararea arhaismului ca sălbăticie/
tribalism construiește un discurs evoluționist și progresist despre natura umană și 
despre epocile istorice antice și medievale. Există antropologi culturali care anunță 
că, în era tehnologiei și a globalismului, tradiționalismul este… pe moarte. De aceea, 
antropologiile n-ar mai fi  interesate să studieze vremurile antice și medievale. 

După ce s-au confruntat, în secolul XX, cu o serie de defi niții și teorii despre 
cultură/culturi/cultural, Claude Lévi-Strauss a impus sensul de atribut distinctiv al 
individului, în raport cu alte specii.2 Antropologia structurală a adus un mănunchi 
de principii înnoitoare și o nouă orientare metodică, ără să se pretindă o cheie uni-
versală, care deschide toate ușile. Cercetând problemele de bază ale antropologiei 
sociale sau culturale: relațiile de înrudire și structura familiei, incestul, totemismul 

2 Elizabeth Robson, „Utiliscation du concept d’adoptation en anthropologie culturelle”, Social Science 
Information, 17, 2, 1972, pp. 279-335; Claude Lévi-Strauss, Antropologia structurală, București: 
Editura Politică, 1978, pp. 431-433.
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și gândirea sălbatică, magia, miturile etc., Claude Lévi-Strauss a urmărit – în toate 
operele sale – spiritul uman, debarasat de orice încărcătură religioasă sau fi losofi că. 
Antropologia structurală a lui Claude Lévi-Strauss a reconstruit antropologia și a 
avut drept scop să repereze și să repertorieze elementele/structurile logice, obiecti-
ve, coerente, care sunt identice în toate limbile și, implicit, în toate culturile.3 Lévi-
Strauss a identifi cat structurile anistorice, doar cu activitatea inconștientă a spiri-
tului uman, afi rmând că inconștientul colectiv ar fi  o funcție și un sediu al gândirii 
simbolice. Această viziune scoate din ecuație complexitatea antropologică, în care 
conștientul și inconștientul, raționalul și iraționalul lucrează împreună, se comple-
tează reciproc. Lévi-Strauss a omis faptul că limbajul reprezintă, în fapt, mecanis-
mul de comunicare a mentalului colectiv, cu întreaga lui constelație de simboluri, 
alegorii, mituri, concepții, viziuni, convingeri, credințe, atitudini, comportamente 
etc. Credințele, miturile, utopiile, riturile sunt moduri de raportare la misterul lumii, 
nu numai forme de cunoaștere și de identitate colectivă. Mircea Eliade a subliniat 
faptul că simbolismul este legat de orice mentalitate religioasă. Eliade defi nea hie-
rofania ca o manifestare a sacrului, iar sacrul ca un raport om-divinitate, pe care se 
întemeiază, „o lume reală și semnifi cativă”.4

Mentalul colectiv s-a modelat diferit de-a lungul timpului, fi ecare epocă având 
propriile concepții despre om, natură, societate, univers. Părintele imaginarului, so-
ciologul Gilbert Durand, avertizase că rațiunea și știința nu leagă oamenii decât cu 
lucrurile, ceea ce-i leagă/dezleagă între ei sunt sentimentele, emoțiile, concepțiile, 
ideile și valorile. Anticii și medievalii nu au folosit concepția omului-creatură-specie, 
de aceea o analiză cultural-mentală a acestor epoci dezvăluie dominante creaționiste 
și infl uențele lor specifi ce asupra modului lor de a gândi, de a simți și de a acționa. 
Uriașul itinerar al timpului istoric nu poate fi  conceput ără reconstituirea traiecto-
riilor mentale și imaginare, se pronunțau categoric istorici din generațiile Annalelor.

Fernand Braudel și-a scris faimosul articol despre „durată lungă”, pentru a con-
tracara infl uența tot mai mare a structuralismului în științele sociale. Marc Bloch 
și Lucien Febvre subliniaseră deja că sensibilitățile (sentimentele, emoțiile, con-
vingerile, pasiunile, aspirațiile, iluziile, speranțele etc.) țin de registrul profund al 
conștiinței umane și trebuie avute în vedere în cercetarea istoriografi că. Fernand 
Braudel, studiind „durata lungă”, a arătat că mentalitățile se schimbă greu, iar acest 
lucru se datorează unui mecanism profund, individual și colectiv: memoria mitică și 
istorică.5 Studiul memoriei colective a împărțit lumea sociologilor, psihologilor, et-

3 Elizabeth Robson, op. cit., pp. 431-433.
4 Mircea Eliade, Întâlnirea cu sacrul, volum îngrijit de Cristian Bădiliță, în colaborare cu Paul 

Barbăneagră, Cluj-Napoca: Editura Echinox, 2001, pp. 123-124; Vezi, Richard Po ier, Anthropologie 
du Mythe, Paris: Éditions KIME, 1994. 

5 Toader Nicoară, 9 teme de antropologie istorică, ediția a 2-a, Cluj-Napoca: Editura Accent, 2016, pp. 
18-28; André Burguière, „L’anthropologie historique”, in Jacques Le Goff , Roger Chartier, Jacques 
Revel (dir.), La Nouvelle Histoire, Paris: CELP, 1978; Idem, „Anthropologie et sciences historiques 
dans l’étude des sociétés européennes”, în L’Anthropologie en France; situation actuelle et avenir. 
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nologilor în tabere diferite, cele mai multe cercetări mergând pe ideea că mentalul și 
realul sunt dimensiuni separate. În realitate ele sunt intersectante, complementare, 
iar acestă reciprocitate luxuriantă a construit diversitatea istorică. 

La sfârșitul anilor ’80 a apărut așa-numitul „punct de cotitură lingvistică” sau 
„momentul de cotitură critic”, după care antropologia istorică pare să dispară din 
dezbaterea unor istorici. În realitate, antropologia istorică și-a evaluat critic me-
todele, conceptele, elementele tematice ale chestionarului etnologic și sociologic. 
Georges Duby vorbea de „aclimatizarea” conceptelor etnologice și sociologice, cum 
este cel de memorie, întâlnit și în psihologia individuală și socială. Pierre Nora, de 
pildă, a arătat importanța „locurilor memoriei”, a sentimentului genealogic, pe care 
le au generațiile unele față de altele. Memoria colectivă nu reține din trecut decât 
ceea ce este important de retrăit în conștiința unei comunități ! Ea este esențial o 
memorie mitică. Memoria mitică este simbolică, pentru că nu repetă experiența 
trecută, ci o reconstruiește, o transformă în modele demne de urmat.6 

Miza pentru care știința istorică a adoptat dimensiunea antropologică este le-
gată de evaluarea memoriei colective, a constantelor și schimbărilor ce s-au petre-
cut de-a lungul timpului. Dincolo de eveniment, ca fenomen de suprafață, inerția 
seculară a unor structuri mentale demonstrează continuități spirituale și culturale 
remarcabile. În orizontul conceptual sociologic și etnologic s-au perpetuat formule 
algebrice, universaliste, omogenizante, balizări laiciste, ca individ, grup, specie, sis-
tem social, funcții, structuri și roluri sociale, aplicate tuturor spațiilor și tuturor tim-
purilor. Aceste concepte nu permit luarea în stăpânire a unor mentalități vechi sau 
tradiționale, marcate de credințe religioase. De asemenea, universul tipologiilor nu 
este decât un pas în înțelegerea dimensiunii antropologice, istoricii fi ind interesați 
să constate realitatea trăitului, diversitatea, specifi citatea, manifestării umanului și 
socialului.7 Așadar, antropologia istorică și-a construit un utilaj conceptul mai adec-
vat dimensiunii istorice, regimurilor complexe de istoricitate. Se poate spune că 
antropologia istorică este achiziția rezultată dintr-o profundă refl ecție istoriografi că, 
nu un simplu transplant interdisciplinar.8

Colloques internationaux du CNRS, n° 573, Paris: Éditions du CNRS, 1977; Michel de Certeau, 
L’Écriture de l’histoire, Paris: Éditions Gallimard, 1975. 

6 Le Goff , Histoire et mémoire, Paris: Éditions Gallimard, 1988, p. 10; Maurice Halbwachs, La mémo-
ire collective, édition critique établie par Gérard Namer, Paris: Éditions Albin Michel, 1997, pp. 
94-98; Pierre Nora, 1978, „La mémoire collective”, în Roger Chartier, Jacques Le Goff , Jacques 
Revel (dir.), La Nouvelle histoire, Paris: C.E.P.L., 1978, pp. 398-401; François Dosse, „Entre histoire 
et mémoire : une histoire sociale de la mémoire”, Raison presénte, 128, 1998, pp. 5-25. 

7 Georges Duby, „Histoire des mentalités”, în Histoire et ses methodes, Paris: Éditions Gallimard, 
1961, pp. 937-966; Toader Nicoară, Introducere în istoria mentalităților. Antologie, Cluj-Napoca: 
Presa Universitară Clujeană, 1998, pp. 104-106; Idem, „Pentru o antropologie istorică în spațiul 
istoriografi ei românești contemporane”, Caiete de antropologie istorică, anul I, nr. 1, ianuarie-iunie 
2002, pp. 7-22; Idem, „Probleme ale antropologiei istorice contemporane”, Caiete de antropologie 
istorică, anul VII, nr. 1-2 (12-13), ianuarie-decembrie 2008, pp. 7-9.

8 Philippe Minard, Jocelyne Dakhlia, Serge Gruzinski, Jean-Clément Martin, Michel Nassiet, Michel 
Naepels, „Histoire et anthropologie, nouvelles convergences ?”, Revue d`histoie moderne et contem-
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Despre formele mentale pietrifi cate

Antropologia istorică este un studiu al omenescului, sub toate registrele sale 
spațiale și temporale. Vizând fenomene ca mitul, arhetipurile, simbolurile, alegoriile 
etc., ea își propune să surprindă forme, structuri perene, constantele conștiinței co-
lective. Antropologia istorică este ceea ce Lucien Febvre, Marc Bloch, apoi Fernand 
Braudel, Jacques Le Goff , Robert Mandrou, Georges Duby ș.a. au înțeles prin forme-
le mentale „pietrifi cate”, care se rostogolesc de-a lungul istoriei, prin forme cultura-
le și festive. Chiar dacă fi ecare epocă istorică îmbracă veșminte culturale specifi ce, 
miezul constantelor mentale rămâne neschimbat pe măsura trecerii timpului. Jean 
Delumeau dădea, în acest sens, exemplul credințelor religioase (sentimente, convin-
geri, concepții, simboluri, rituri), care n-au fost doar o raportare sacră a oamenilor 
la Cer, ci și o formă de înțelegere a originii și sensului existenței, o terapeutică în 
fața „înlănțuirilor de frici”, care au marcat toate timpurile. Mitul a fost înțeles ca o 
înțelepciune sau fi losofi e a vieții, plină de învățăminte pentru toți membrii comu-
nității, a fost soclul anthropologic (Gilbert Durand), prin care s-a perpetuat, chiar și 
fragil sau insufi cient, memoria generațiilor. Nici o societate nu poate depăși gândi-
rea mitică, mesajele miturilor fi ind vehiculate în noi forme culturale și spirituale.9Și 
astăzi, ca și un veac în urmă, asistăm la dezbateri polemice în jurul gândirii mitice, 
desășurate în atmosfere culturale și ideologice diferite. 

La începutul secolului XX etnologii s-au ocupat de mituri în legătură cu „psi-
hologia” popoarelor primitive, încercând să explice funcția socială a simbolurilor și 
miturilor. Etnologia nu s-a desprins de registrul povestirile folclorice, în care mitu-
rile sunt înfl orite de imaginația populară. Psihologia a etichetat ca infantilă tenta-
ția mitologică, comparând-o cu dorința copiilor de a asculta… basme. Sociologii și 
psihologii au confundat interesul copiilor pentru mesajul basmelor cu patrimoniul 
„sauvage” (Claude Lévi-Bruhl). Filosofi i și psihologii începutului de veac XX con-
siderau că universul conștiinței umane nu poate fi  imobilizat în constante logice 
de felul ideilor, legilor, dar nu știau cum să facă legătura între rațiune și abisul 
iraționalului. Psihanaliști au lansat ipoteza că toate construcțiile imaginare, inclusiv 
cele mitologice ar fi  rezultatul nevrozei umane, hrănită de insatisfacții și frustrări. 
Discipolul lui Sigmund Freud, Carl Gustav Jung a trebuit să recunoască faptul că 
arhetipurile/ modele vechi sunt structuri mentale în funcție de care se defi nesc ati-
tudinile și comportamentele oamenilor de-a lungul istoriei. Jung a considerat in-
conștientul uman și colectiv un depozit antropologic uriaș al diverselor forme de re-

poraine, nr 49-4 bis, 2015, pp. 81-12; „Introduction. Pour une anthropologie historique. La notion 
de réciprocité”, Annales ESC, 29/6, novembre-décembre 1974, p. 1309.

9 Ernst Cassirer, Eseu despre om. O introducere în fi losofi a culturii umane, București: Editura 
Humanitas, 1996, pp. 76-77; Simona Nicoară, Istoria și Miturile. Mituri și mitologii politice moderne, 
Cluj-Napoca: Editura Accent, 2009, pp. 7-10; Idem, Mentalități colective. Imaginar social. Istoria în 
durata lungă, Cluj-Napoca: Editura Accent, 2009, pp. 26-30; Nikos Kalampalikis, „Représentations 
et mythes contemporains”, Psychologie & Société, 2002, pp. 61-86; Roger Geaniton, L`Impact de 
mythe sur l` évolution sociale contemporaine, Saint-Denis: Éditions Publibooks, 2017, p. 26.
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prezentare, care ies la suprafață și sunt retrăite, atunci când oamenii și comunitățile 
au nevoie de ele. Dar, nu toate explicațiile lui Jung sunt aplicabile la viața istorică.10

Cele mai rezonabile analize despre mituri le găsim în disciplina istoria religiilor, 
care a dezvăluit cu mai mult interes perenitatea imaginilor și a miturilor fondatoare 
ale fenomenului religios. Credința religioasă exprimă viața în termeni de reprezen-
tare; reprezentări ale lucrurilor reale și ideale, după calitatea lor de a fi  sacre sau 
profane; căci, lumea sacră și profană sunt, în viziunea religioasă, două lumi ostile 
și rivale. Simbolistica religioasă nu este infi delă realității, dimpotrivă, ea traduce 
tot ceea ce este esențial în realitate și cuprinde acel adevăr etern al transcendenței. 
Pentru a-și reprezenta zeii, entități ale altei lumi (adică invizibilul!), grecii le atri-
buiau o formă de existență corporală, care era, de fapt, forma palpabilă și vizibilă 
de reprezentare proprie tuturor creaturilor perisabile, care trăiau pe pământ. Vârsta 
arhaică a corporeității grecești ignora distincția dintre sufl et și corp, sistemul sim-
bolic al corpului divin fi ind, de fapt, un cod care permitea reprezentarea relației 
dintre oameni și zei, asemănările și deosebirile, contrastul și, implicit, incompatibi-
litatea dintre cele două lumi.11 Abundența și diversitatea reprezentărilor simbolice – 
ale ierarhiei sociale, emblemele, monumentele în cinstea gloriei, semnele charismei 
șefului, ceremonialul de investire, protocolurile etc. sunt o expresie a nevoii sociale 
de a traduce imagini interioare profunde prin semne exterioare, inteligibile, potrivit 
condiției sociale și nivelului de cultură specifi ce fi ecărui univers mental. 

Creștinismul emergent în Europa medievală propunea o nouă viziune despre 
legătura dintre terestru și divin, un nou imaginar al corporeității, ca formă de ex-
primare a invizibilului prin vizibil! În mijlocul teologiei creștine se afl ă viziunea 
Creației, lumea, adică natura (ăptura), fi ind capodopera atotputerniciei creatoa-
re a unui Dumnezeu Unic. Ernst Kantorowicz a analizat magistral un simbol al 
autorității și al puterii – regele, arătând că acesta reunește în imaginarul colectiv 
două „corpuri”: unul material, vizibil, care s-a născut și moare, și celălalt invizibil, 
dar desăvârșit, infailibil și nemuritor.12 Traducerea într-un „cod” fi losofi c, logic, psi-
hologic, sociologic, istoric și chiar teologic a sacrului îl sărăcește în interpretare. 
Pentru că, nu numai omul privește spre Divinitate, ci se simte dintotdeauna privit 
de Ea. Conștiința acestei reciprocității om/divin a stat la baza hierofaniei (manifes-
tarea sacrului), a Providenței. Maniera în care „lucrează” Dumnezeu asupra lumii 

10 C. G. Jung, Opere complete, 1, Arhetipurile și inconștientul colectiv, București: Editura „Trei‟, 2003, 
p. 54; Paul Ricoeur, „La marque du passé”, Revue de Méthaphysique et de Morale, nr. 1, Janv.-mars, 
1998, p. 8; Simona Nicoară, Istoria și Miturile. Mituri și mitologii politice moderne, Cluj-Napoca: 
Editura Accent, 2009, pp. 7-10; Idem, Mentalități colective. Imaginar social. Istoria în durata lungă, 
Cluj-Napoca: Editura Accent, 2009, pp. 26-30.

11 S. Nicoară, „Corpul, o metaforă în durata lungă! Avatarurile reprezentării corpului între teologie, 
istorie și antropologie”, Caiete de antropologie istorică, anul II, nr. 2 (4), iulie-decembrie 2003, pp. 
29-55; Alexandru-Florin Platon, „Metafora «corpul politic în cultura medievală a Occidentului la-
tin (secolele XIII-XIV)”, Caiete de antropologie istorică, anul II, nr. 2 (4), iulie-decembrie 2003, pp. 
9-28. 

12 Ibidem 
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este un mister, iar știința nu a putut să se raporteze conceptual la ceea ce teologiile 
numesc mister. Teologiile sunt cele mai apropiate de înțelegerea creștinismului și 
a menirii Bisericilor creștine în societate. Există o incompatibilitate fundamentală 
între teologie și științe, pornind de la facerea omului, pentru că științele moderne 
ignoră sau combat creaționismul, gândesc eufemistic omul și văd evoluția umană 
și socială determinist și progresist. Teologiile, spre deosebire de științele moderne, 
au altă perspectivă despre desășurarea istoriei civilizației și a culturii europene, 
pornind de la teocentrism, nu de la antropocentrism. Pentru teologi raportul dintre 
cunoaștere și credință este fundamental.13

Eliade a fost convins că transcendența este esențială conștiinței umane, este o 
structură mentală pietrifi cată. Toate defi nițiile științifi ce eludează astăzi partea cea 
mai importantă a mitului tradițional, și anume dimensiunea sacră, religioasă, care 
a avut la bază ascultarea. Ascultarea pildelor mitului se întemeia pe convingerea 
puterii legăturii sacre, dintre oameni și Divinitate.14 Critica modernă a sacrului s-a 
desășurat împotriva fascinației pe care a provocat-o sacralitatea arhaică. Această 
atitudine critică constă în a considera metamorfozele moderne ale sacrului ca supra-
viețuiri ale comportamentelor arhaice, ca arhaisme religioase, proprii acelui „homo 
religiosus” tradițional, dar menite să dispară în fața asaltului raționalizării și secula-
rizării. Prejudecata că „sacrul”, mitul, ritul ar fi  categorii arhaice depășite, degenera-
te, reziduale ale existenței umane a deschis calea pierderii dramatice a semnifi cației 
lor, ceea ce a sugerat ideea că noi, contemporanii, am fi  în „agonia religioasă” sau la 
„vârsta post-religioasă a credinței”.15 

Mulți cercetători au considerat că miturile și mitologiile au dispărut în vremea 
noastră, deși Mircea Eliade a explicat că n-au dispărut, ci s-au camufl at în ideolo-
gii, fi losofi i, arte și alte forme culturale. Difi cultatea contemporanilor de a înțelege 
semnifi cațiile profunde ale simbolurilor, alegoriilor, miturilor a pornit de la referin-
ța mentală contemporană, profund marcată de raționalitate. De pildă, oamenii din 
Antichitate aveau o concepție a „eternei reîntoarceri” a timpului ciclic, care diferă 
de timpul creștin al mântuirii și de timpul progresului, care domină mentalitatea 
ultimelor secole de istorie. Ca urmare, lumea noastră numai poate înțelegere ușor 
vechile mentalități antice și medievale. Pe de altă parte, lumea în care trăim a per-
petuat inevitabil o serie de elemente ale mentalității mitice tradiționale ca prestigiul 
originii, nostalgia perfecțiunii primordiale, invocarea unor personaj excepțional sau 
lupta exemplară dintre bine și rău. În ultima jumătate de veac studierea miturilor 
s-a afl at în strânsă legătură cu declinul studierii mentalităților religioase, dar, mai 

13 S. Nicoară, „Capul de Meduză și inima împietrită ale spiritului științifi c modern”, Caiete de antro-
pologie istorică, anul X, nr. 1 (18), ianuarie-iunie 2011, pp. 13-28.

14 Mircea Eliade, Aspects du mythe, Paris: Éditions Gallimard, 1963, pp. 16-28; Gilbert Durand, 
L’imaginaire symbolique, Paris: Éditions  adrige/P.U.F., 1998, p. 64; S. Nicoară, op. cit., pp. 22-35.

15 Mircea Eliade, Sacrul și profanul, trans. Brândușa Prelipceanu, București: Editura Humanitas, 2000, 
p. 9; Idem, Aspecte ale mitului, București: Editura Univers, 1978, pp. 6-20; S. Nicoară, Istoria și 
Miturile. Mituri și mitologii politice moderne, pp. 36-46, 58-65.
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ales, a suferit de pe urma laicizării profunde a limbajelor științifi ce. Termeni ca 
„sacru”, „profan”, „hierofanie”, „liturghie”, „revelație”, „rit” etc. au fost schilodiți 
de sensurile lor originale, în favoarea unor sfere sărăcite, simpliste. Desacralizarea 
societăților contemporane nu a dus la dispariția sacrului, ci la camufl area acestuia 
în aspecte profane. Nevoia de religiozitate ține de natura umană. Ea a fost ținută sub 
control multe veacuri de Bisericile creștine, dar prin marginalizarea lor și a crești-
nismului s-au pus în loc forme idolatrice, propuse de noile religii seculare: ideolo-
giile de tot felul. Ideologiile au fost interesate să denigreze, să acuze creștinismul, 
seducând cu promisiuni iluzorii mentalitatea colectivă. Să ne imaginăm ce mare 
seducție au declanșat ideologiile care au promis un rai pământesc, al bunăstării, 
libertății, egalității. 

Natura profundă a mitului

Mitul reprezintă o realitate culturală și istorică complexă, care nu poate fi  abor-
dată decât din perspective multiple și complementare. Noțiunea modernă de mit 
este occidentală și face parte din modurile laice de gândire. Mitologi, antropologi, 
fi losofi , psihologi, sociologi, etnologi, lingviști, fi ecare au tăiat din felia mitului, câte 
o parte, care le-a părut esențială în defi nire.16 

De-a lungul secolelor semnifi cația mitului a fost nestatornică în accepțiunea di-
feritelor puncte de vedere religioase, fi losofi ce, mai târziu, științifi ce. A da o defi -
niție mitului, care să fi e acceptată de toți savanții și să fi e accesibilă și nespecialiș-
tilor este un demers difi cil, dar necesar pentru competența cercetătorilor. Pentru 
orice istoric înțelegerea miturilor nu se poate realiza ără cunoașterea mentalită-
ților specifi ce epocilor istorice. Momentul nașterii miturilor în adâncurile istoriei 
este necunoscut și, probabil, va rămâne necunoscut, dar se știe că fi ecare povestire 
mitică s-a construit în jurul unor evenimente sau personaje reale, importante și 
spectaculare. Perenitatea miturilor este legată de componentele sale fundamentale. 
Arhetipul, simbolul, metafora, alegoria, sunt elementele expresive ale mitului, cele 
care-i conferă particularități de genul poliglosiei, polisemiei și polivalenței. Acestea 
fac profi lul cugetării mitice foarte difi cil pentru gândirea modernă. Arhetipurile 
sunt imagini primordiale, prezente în mentalul colectiv, ca patrimoniu al întregii 
omeniri. Arhetipurile sau structurile mentale cele mai vechi se întind ca o pată de 
ulei în fi ecare epocă în conștiința unui grup social. Puse în act arhetipurile au fost 
creatoare de cultură și civilizație. 

Simbolul (în grecește „dovadă a ceva”, emblemă) redă un fapt real printr-un 
semn, grafi e sau număr, adică printr-un element aparent arbitrar, dar plin de sem-
nifi cație. Simbolul este imaginea ce evocă, este o reprezentare care face să apară un 

16 Jean-Pierre Vernant, Mit și gândire in Grecia Antică, traducere de Mihai Gramatopol, București: 
Editura Meridiane, 1995, pp. 456-457; Petru Dunca, Claudiu Holdiș, „Reperele structurii mitului în 
concepția lui Vasile Pârvan”, Sæculum, vol. 47, nr. 1, 2019, pp. 30-44.
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sens secret al unor lucruri sau fi ințe; el este epifania unui mister. Metafora mitică 
(în grecește „înlocuirea unui termen prin altul”) poate fi  subiect mitic sau poate în-
truchipa mici mituri. Alegoria (în grecește „altă față a lucrurilor”, dar și „a vorbi pu-
blic mai clar” este traducerea concretă a unei idei difi cil de sesizat sau de exprimat 
în alt mod. Alegoria este o povestire, o amplă metaforă, care servește drept cadru 
narativ, pentru a transmite o concepție despre viață, printr-o succesiune de imagini. 
Sensul alegoric nu presupune înțelegerea literală, istoricizată, ci fi gurată și spiritu-
alizată. Mitologii au susținut că cercetătorii miturilor trebuie să caute în profunzi-
mea povestirilor, epopeilor, legendelor, basmelor, acele teme sau miteme, care au o 
mare încărcătură metaforică și simbolică. Adică au un anumit sens și semnifi cație. 
Tentativele de clasifi care a miturilor trebuie să țină cont, după părerea lui Claude-
Gilbert Dubois, de structura și semnifi cația lor internă (mituri ale originii/ înteme-
ierii, mituri identitare, eschatologice etc.), dar și de apartenența lor culturală.17

Defi niția mitului, care i se părea lui Mircea Eliade rezonabilă este următoarea: 
„mitul povestește o istorie sacră; el relatează un eveniment care a avut loc în tim-
pul primordial, timpul fabulos al începuturilor. El este, întotdeauna, o istorie sacră, 
povestea unei „faceri”. Pentru greci, spunea Eliade, mitul nu era o fi cțiune, o poveste 
oarecare, ci o istorie adevărată, cu o semnifi cație morală, legată de esența religiozi-
tății lor. Mitul transmite o cunoaștere morală, este purtător de speranță, adică tinde 
să imagineze o lume în care justiția și adevărul trebuie să fi e suverane, iar răul să 
fi e extirpat.18 Oamenii și societățile nu trăiesc doar în prezent, ci tridimensional, 
privind cu nostalgie spre trecut, evaluează critic prezentul, în așteptarea neliniștită 
a viitorului. Trecutul reprezintă certitudinea, teritoriul în care s-a înăptuit ceva 
important, iar ceea ce a fost bine, frumos, armonios, etic ar trebui repetat. Viitorul 
este orizontul speranței, al împlinirilor, al proiecțiilor ideale, de aceea a existat o 
permanentă tentație spre milenarisme și utopii. Nostalgia mitică a trecutului nu se 
confundă cu nevoia de obiectivitate, ea se adresează sensibilității umane. Centrul 
gândirii mitologice o reprezintă nostalgia, speranța, convingerea și așteptarea, adi-
că stări ce țin de domeniul sensibilității umane.19 

Sacrul este o dimensiune naturală, permanentă, inerentă naturii umane, existând 
o legătură consubstanțială între dimensiunea religioasă și faptul social. Această le-
gătură este dată de nevoia instituirii unor valori și a unor norme de viață, unele 
de sorginte divină, altele calchiate după prioritățile umane și comunitare. Mitul 
asigură aspirația, speranța apropierii de transcendență, prin forma sa, povestire, ru-
găciune, imagine sacră, semnul simbolic, drama rituală, de genul recitării liturgice, 
a dansului, imnului religios etc. Un mit antic a căpătat un anumit sens în funcție de 

17 Claude-Gilbert Dubois, „Les modes de classifi cation des mythes”, în Introduction à la mythodologie: 
Mythes et sociétés, Paris: Éditions Albin Michel, 1996, pp. 29-35; R. Geaniton, op. cit., pp. 9-24. 

18 M. Eliade, Sacrul și profanul, p. 124; Idem, Aspecte ale mitului, București: Editura Univers, 1978, pp. 
170-175.

19 Ibidem, pp. 6, 20; S. Nicoară, op. cit., pp. 36-46; Pierre Erny, Contes, mythes, mystères: éléments pour 
une mystagogie, Paris: Éditions Harma an, 2000, pp. 17-20.
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așteptările, speranțele, nevoile sociale, fi ind formulat sub formă de cor liric, imn, 
dramă sau recitare.20

Miturile au fost mijloacele prin care oamenii și comunitățile au încercat să înțe-
leagă misterul lumii, de aceea anticii vorbeau de mystagogie, de inițiere în tainele 
vieții și ale Cerului. Miturile au fost primii dascăli ai umanității. Ele au oferit o 
explicație esențială problemelor legate de viață, moarte, cosmos, natură etc. Mitul 
îi garantează omului că ceea ce el se pregătește să facă a mai fost ăcut cândva (in 
illo tempore). Mircea Eliade și Henri Corbin au sesizat că mitul înseamnă nostalgia 
față de un timp de demult, in illo tempore. Acest timp a fost invocat ca o referință 
ideală, moralizatoare, o vârstă de aur, în care nu existau anumite tare ale timpu-
lui prezent (dezordini, spaime, nenorociri etc.). Miturile au emergență tocmai cînd 
este nevoie de un echilibru, zdruncinat de frici, violențe, dezordini, tiranie etc, care 
există pretutindeni în lume și în toată istoria. Iată, de ce, Lévi-Strauss a observat o 
extraordinară asemănare a temelor mitice la toate popoarele pământului, din India 
și până în Americi. 

Mitul este un fapt colectiv, un model de exemplaritate morală și comportamenta-
lă, care se adresează întregii comunități. Mitul, ritul, comuniunea, credința au fost 
expresiile fundamentale ale experienței religioase: mitul ca parolă sacră, ritul ca 
gest sacru, comuniunea ca sociabilitate sacră, credința ca asentiment (individual și 
colectiv) la sacru. Fiind un elaborat istoric miturile însoțesc evenimentele istorice și 
se regăsesc în cutume, tradiții, în rituri și ceremonii etc.21

Mitul extrage din trecut ceea ce este semnifi cativ a fi  repetat ca model, de aceea 
hermeneutica miturilor diferă de cea a istoriei. Pentru societățile antice și medie-
vale, miturile, tălmăcite în legende povestiri, povești, poeme etc., erau venerabile 
și veritabile în mesaj, povestind câte ceva, atât cât timpul a permis să se păstreze 
în memorie, despre originea lucrurilor și instituțiilor moștenite de la strămoși. Un 
univers mitic străin nu putea fi  înțeles decât prin situarea înlăuntrul lui, pentru a se 
putea descoperi toate valorile și normele, pe care acest univers le implica. Memoria 
mitică a păstrat semnifi cația morală a unor evenimente, dar și a unor instituții, per-
sonaje etc., pentru ca această semnifi cație să fi e retrăită de noile generații. Memoria 
mitică, pusă în act prin povestiri și ritualuri, a permis retrăirea momentelor sem-
nifi cative și moralizatoare ale trecutului, pentru revigorarea prezentul. Așa se ex-
plică tentațiile tuturor epocilor tradiționale spre renașteri. Reactualizarea, retrăirea 
ritualică a unor gesturi paradigmatice originare, face ca valorile morale, etice, dar și 
folositoarele cunoștințe să rămână fi xe și durabile. Aceste reiterări mitico-ritualice 
nu au dus la o inerție sau imobilitate culturală, ci au stabilit o legătură puternică și 
constructivă cu trecutul cultural și spiritual. Scenariile mitico-rituale s-au petrecut 

20 Idem, Întâlnirea cu sacrul, Cluj Napoca: Editura Echinox, 2001, pp. 38-39; S. Nicoară, Istorie și ima-
ginar. Eseuri de antropologie istorică, Cluj-Napoca: Editura P.U.C., 2000, pp. 211-213. 

21 M. Eliade, Nostalgia originilor. Istorie și semnifi cație în religie, trad. C. Baltag, București: Editura 
Humanitas, 1994, p. 6; Pierre Erny, Contes, mythes, mystères: éléments pour une mystagogie, Paris: 
Éditions Harma an, 2000, pp. 17-20.
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în locuri speciale, ca vatra sacră, locul sacru, acolo unde membrii comunității s-au 
înnobilat cu gesturile exemplare ale strămoșilor. Modelul mitic a fost susceptibil 
la aplicații nesfârșite, iar prin mituri lumea a fost percepută ca un orizont coerent, 
articulat, inteligibil și semnifi cativ. Retrăirea mesajelor mitice a asigurat simbolic și 
permanent legătura genealogică cu trecutul, până la cel foarte îndepărtat.22 

Așadar, fi ecare comunitate sau epocă istorică a modelat miturile după specifi cul 
mental și semantic, iar metamorfozele acestora au fasonat lent și divers peisaje di-
ferite ale mitologiilor. Schimbarea climatului mental (spiritual, intelectual, cultural, 
social, religios, politic etc.) al societăților a produs ajustarea permanentă a creațiilor 
mitice. Cunoscând miturile unor popoare se poate ști ce valori și, mai ales, care erau 
prioritățile valorice, de-a lungul istoriei. Le Goff  dezvăluia în „Histoire et memoire” 
că istoricii trebuie să distingă clar între domeniul mitologic al societăților istorice și 
tendințele scrisului istoric de a mitiza unele momente ale trecutului. Competența isto-
ricului pretinde o necesară clarifi care a termenului de mitifi care, care înseamnă ideali-
zare a trecutului, în raport cu termenul mistifi care, care înseamnă eroare, deformare.23 
Din păcate unii istorici fac în mod tendențios o identifi care a mitului cu sensul său 
din limbajul comun, acela de poveste, neadevăr etc. Cu alte cuvinte pun mitifi carea și 
mistifi carea în același recipient. Principalul motiv al polemicii actuale dintre fi losofi , 
etno-sociologi, istorici etc. este relația dintre adevăr și mit. Miturile se adresează sen-
sibilității umane și se referă la bine, el dezvăluie mecanismele răului nu ale falsului.

Perenitatea miturilor

Ca poveste a Creației, a faptelor exemplare ale zeilor, mitul arhaic exprima și 
confi rma valorile și normele religioase ale societăților, iniția modelele de comporta-
ment, puse în act de rituri. Sărbătoarea simbolizează, în esență, haosul primordial, în 
care normele sunt abolite, pentru ca, de mâine, armonia, virtutea, pacea, să intre în 
vadul lor. Festivismul confi gurează reînceperea, reînnoirea și dominarea timpului, 
prin inițiere, jertă și praznic. Experiența religioasă a creștinului înseamnă repe-
tarea liturgică a vieții, morții și învierii Mântuitorului, reactualizarea legăturii lui 
Dumnezeu cu oamenii. Unul dintre cele mai misterioase mituri se referă la nemuri-
re și la Lumea de Dincolo, iar unul dintre cele mai mari mistere, purtate de-a lungul 
timpului de mituri, este cel al jertfei întemeietoare. Prin mituri antice și medievale 
jertfa reprezintă unul dintre cele mai importante modele comportamentale. Jertfa 
stă la baza oricărei acțiuni ziditoare, creatoare.24

22 S. Nicoară, op. cit., pp. 66-69.
23 Ibidem; André Burguière, „L’Anthropologie historique et l’école des Annales”, în Libusa Vadjova 

(éd.), Les approches et les méthodes interdisciplinaires de recherche en sciences sociales, Bratislava: 
EHESS-Institut français de Bratislava, 1994, pp. 15-28.

24 Georges Gusdorf, Mit și metafi zică, Timișoara: Editura Amarcord, 1996, pp. 218-225; Simona 
Nicoară, „O scurtă călătorie pe tărâmul miturilor. Mitologia românească”, Caiete de antropologie 
istorică, anul VII, nr. 1-2 (12-13), ianuarie-decembrie 2008, pp. 89-100.
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După părerea lui Eliade miturile vechi erau tradiția mereu vie, păstrată de o elită 
de inițiați. Miturile nu se povesteau oriunde, oricum și oricui, ci erau un text sacru, 
de inițiere în tainele divine, de aceea erau recitate în timpul sacru. Forma poetică a 
acestora ăcea ca transparența adevărului să fi e mai fascinantă! Cele mai vechi mi-
turi povestesc isprăvile fi ințelor divine, divinități care au creat realitatea sau numai 
un fragment din ea. În Antichitate miturile erau culese de logografi  sau mitografi , 
care preluau subiectul mitului, dar îl redau uneori cu propriile lor cuvinte, decrip-
tând în mod liber sensul acestuia. Mitul peșterii a fost o alegorie despre condiția 
umană, despre cunoaștere, despre lumina interioară, despre adevăr, fericire. Acest 
mit a fost expus de Platon (428/427 I.Hr. – 343/347 I.Hr.) în capitolul VII, din opera 
„Republica”. Prometeus arată ipostaza proscrisului, ca nimeni să mai îndrăznească 
să se ridice contra atotputerniciei divine, ără să cunoască consecințele răzvrătirii. 
Cutia Pandorei este un mit, adică un model de explicație a consecințelor pe care 
le poate avea dezlănțuirea răului: cruzimea, ura, lăcomia, invidia, po ele trupești, 
înșelăciunea, deznădejdea, bolile, lenea, suferința și moartea. Împinsă de fi rea sa cu-
rioasă și răutăcioasă, Pandora, – femeia fabricată în atelierul lui Hefaistos, dată spre 
a fi  soție lui Prometeus – a deschis Cutia, primită ca dar de la Zeus și astfel toate 
relele din interior au scăpat și s-au împrăștiat pe pământ. Înfricoșată, s-a grăbit să 
închidă capacul cutiei, în care mai rămăsese doar … Speranța. Printre semnifi cațiile 
perene ale mitului se afl ă victoria binelui în luptă cu răul, chiar dacă această luptă 
este plină de primejdii și pierderi. Fiecare cultură istorică a descris această luptă cu 
personaje și ipostaze diferite, dar esența mitului a rămas aceeași: speranța că binele 
va ieși întotdeauna triumător în lupta cu răul.25 

Pentru societățile antice și tradiționale mitul era o realitate vie, adevărată, istorie 
falsă însemnând doar acele istorisiri cu conținut profan sau miturile care aparțineau 
vecinilor sau altor forme de cultură. De asemenea, opusul mitului este contra-mi-
tul, anti-modelele, imoralitatea, delicvența, minciuna corupția etc.26 Venerabilele 
mituri despre zei au fost valorifi care de creațiile fi losofi ce sau s-au folclorizat în 
mentalitatea populară. Folclorizarea miturilor în Antichitate a însemnat trecerea 
treptată de la modelele divine spre modele umane, eroice. Multe mitologii populare 
ale Antichității au fost „creștinate”, fi ind singurele forme păgâne „vii” în momentul 
expansiunii creștinismului 

Mentalitatea teologică creștină a avut o altă raportare la mituri. Pentru teologii 
creștini mitologia antică era păgână, viciată de imaginația și prejudecățile oameni-
lor, adevărul și calea vieții regăsindu-se în Cartea Sfântă. Din punct de vedere teolo-
gic Evangheliile transmit un adevăr, care s-a înveșmântat în mentalitatea populară 

25 Georges Gusdorf, Mit și metafi zică. Introducere în fi losofi e, trad. L. Popescu-Ciobanu, A. Tihu, 
Timișoara: Editura Amarcord, 1996, pp. 165-169, 238-239; Gérard Noiriel, Introduction à la so-
cio-histoire, Paris: Éditions Le Découverte, 2006, pp. 36-37; J. P. Sironneau, „Retour du mythe et 
imaginaire socio-politique”, în Le Retour du mythe, Grenoble: Éditions P.U.F., 1980.

26 M. Eliade, Încercarea labirintului, p. 134; Idem, Întâlnirea cu sacrul, pp. 20-25.
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în haină mitologică. Când vorbim de mitologia creștină nu e referim la tradiția teo-
logică a Bisericilor creștine, ci la mentalitatea populară. 

Creștinismul a valorifi cat modele de sfi nțenie, de jertfi re totală a vieții în slujba 
Divinității. Hagiografi ile au fost pilde de puritate morală, de smerenie, milostenie, 
caritate, putere de sacrifi ciu pentru semeni. În gândirea creștină rolul exemplului 
luminos, cum era cel al sfi nților, era acela de a descuraja dezlănțuirea malefi cului, 
răutății, imposturii, corupției, lăcomiei, violenței la nivel social. Modelul sfi nților 
era acela de a învăța pe oameni să se ferească de răul lumii, să se detașeze de el sau 
să-l înfrunte cu curaj.27Mentalitatea populară nu asimilează numai aspectele dog-
mei și exigențele devoțiunii creștine, ci și o serie de superstiții, prejudecăți, practici 
magice, reprezentări monstruoase. Credința în sfi nți protectori, miracole, demoni, 
talismane, horoscoape, exorcism, dar și magia, cu toate mijloacele sale, constrân-
gerea, amenințarea, blasfemia etc, toate acestea dovedesc bogăția și complexitatea 
imaginarului religios popular, profund ancorat în realitatea umană individuală și 
colectivă. De aceea, Biserica a utilizat pe scară largă exemplum omiletic, omiletica 
fi ind arta de a predica. Hagiografi ile sau viețile sfi nților au fost mijlocul pedagogic 
cel mai efi cace, pentru îndreptarea creștinilor. Sfi nții sau personajele eroice, care au 
săvârșit fapte excepționale au fost purtate, de-a lungul timpului, de memoria colec-
tivă, ca niște repere demne de repetat, inspirând admirație, emoții, sentimente, dar și 
convingeri care au stat la baza credințelor. 

Opusul mitului este contra-mitul, expunerea antimodelelor, amoralității și delic-
venței comportamentale. Mitul medieval al corăbiei nebunilor dezvolta imaginea pe-
dagogică a unei lumi a antivalorilor, corupției, minciunii, lenei, răutății și violenței. 
În secolul al XVIII-lea trecerea de la adevărul imediat al mitului, mai ales cel creștin, 
la adevărul intermediat prin rațiune și istorie a schimbat gândirea și comporta-
mentul uman. Iluminismul a contestat dogma, dar și mitologia populară creștină, 
a înlocuit pe Dumnezeul Revelației cu Ființa Supremă. A fost o lovitură dură dată 
creștinismului, care s-a opus constant idolatriei. Mai mult, romanticii l-au elogiat 
pe Prometeus și Lucifer, simbolurile răzvrătirii contra ordinii divine. Mentalitatea 
prometeiană ilustrează voința omenească de a accede la o înțelepciune, emancipată 
de cea divină.28 Nașterea ideologiilor moderne, ca alternative ale vechile credințe 
religioase, a favorizat revalorifi carea unor mitologii vechi și inventarea unor teme 
mitice noi, care să corespundă noile idealuri moderne: liberate, egalitate socială, 
progres, înnoire, bunăstare, îmbogățire etc. Ideologiile au intervenit în «alchimia» 
mitologică, secularizând mitul și instaurând redutabile religii politice. Mituri poli-
tice moderne (Salvatorul, Complotul, Unitatea, Vârsta de Aur, Progresul, Revoluția, 

27 Jean-Pierre Vernant, „Le Mythe prométhéen chez Hésiode”, în Mythe et société en Grèce ancienne, 
Paris: Éditions Maspéro, 1974, pp. 174-190; S. Nicoară, Istoria și miturile, pp. 92-100; Idem, „From 
 eocentrism to Anthropocentrism. A History of the European Consciousness Secularization in 
the 14th-18th Centuries”, în Colloquia, 2004, pp. 86-100. 

28 Jean-Pierre Vernant, op. cit., pp. 174-190; Gilbert Durand, Introduction à la mythodologie, Paris: 
Éditions Albin Michel, 1996, p. 152. 
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Națiunea etc.) au mobilizat o constelație de simboluri, alegorii, imagini, care au 
avut rolul de a exorciza neliniștile, fricile moderne, de a încuraja speranțele colec-
tive.29 Existența mitologiilor în subsolul ideologiilor politice explică dinamismul și 
impactul lor în cadrul societăților. Optimismul funciar al ideologiilor politice s-a 
întemeiat pe iluzia progresului, o mișcare ascensională ireversibilă, condamnată să 
avanseze mereu spre o fază de plenitudine.30 

Secolul al XIX-lea a născut o atitudine romantică duplicitară față de mituri și 
mitologii. Pe de-o parte, romantismul a fost impresionat de literatura mitică, consi-
derată misterioasă și fi losofi că, dar nu a cruțat mitul de analiza științifi că, ce-l punea 
pe banca de rezerve a culturii istorice. Pentru pozitiviști, obsedați de obiectivitatea 
științifi că experimentală, imposibilitatea de a demonstra adevărul miturilor l-a con-
damnat la eticheta de arhaism. Sancțiunea de construcție inventată, neadevărată, 
eronată adusă mitului a atras entuziasmul demitizării. Mircea Eliade subliniase cu 
claritate că, nu numai în limbajul curent, ci și în cel științelor, înțelegerea mitului 
ca fi cțiune, iluzie, invenție este o accepțiune care ține, mai degrabă, de prejudecățile 
științifi ce pozitiviste. Secolul XX a descoperit, afi rma Gilbert Durand, fascinația lui 
Hermes, protectorul meșterilor și neguțătorilor, Dionisos, cel pus pe distracții și 
jocuri și Faust, cel care-și vinde sufl etul demonului, pentru trecătoarele fericiri și 
plăceri. Utilul a luat locul spiritualului, iar pierderea echilibrului dintre cele două 
a avut consecințe dramatice.31 Din secolul al XIX-lea încoace ideologiile au adus în 
față noii profeți, noii idolii apocaliptici, din perspectivă teologică, iar rezultatele au 
fost cutremurătoare. Creștinismul a denunțat mitologiile idolatre, dar secolul XX 
a excelat în închinarea la „idolii ciopliți”, de felul lui Marx, Lenin, Stalin, Hitler, 
Mao, Ceaușescu și alți profeți ideologici. Revoluțiile științifi ce politice, tehnologice, 
juvenile, sexuale etc. au adus în scenă alți idoli, de felul „stelelor/divelor/vedetelor” 
de cinema, al cântăreților, sportivilor. Veacul trecut și-a construit tot felul de eroi 
și eroisme, modele despre care se crede că s-ar potrivi speranțelor și așteptărilor 
acestor timpuri.32

29 Fernand Comte, Les héros mythiques et l’homme de toujours, Paris: Éditions du Seuil, 1993, p. 137; 
Vezi, Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului, București: Editura Univers, 1977; 
Idem, Aventurile imaginii. Imaginația simbolicǎ. Imaginarul, București: Editura,Nemira, 1999.

30 Paul Ricoeur, Eseuri de Hermeneutică, trad. V. Tonoiu, București: Editura Humanitas, 1995, pp. 
214-223; R. Girardet, op. cit., pp. 210-211; J. P. Sironneau, „Retour du mythe et imaginaire socio-po-
litique”, în Le Retour du mythe, Grenoble: Éditions P.U.F., 1980.

31 Jean Paul Sironneau, „L’idéologie entre mythe, la science et la gnose”, Cahiers de l’ imaginaire, 
Toulouse, nr. 2, 1988, pp. 48-51; Jacques Solé, Les mythes chrétiens. De la Renaissance aux Lumières, 
Paris: Éditions Albin Michel, 1979: S. Nicoară, Istoria și miturile, pp. 92-100; Raoul Girardet, Mythes 
et mythologies politiques, Paris: Éditions du Seuil, 1986, pp. 11-12.

32 Mircea Eliade, Sacrul și profanul, trans. Brândușa Prelipceanu, București: Editura Humanitas, 2000, 
p. 9; S. Nicoară, Istoria și Miturile. Mituri și mitologii politice moderne, pp. 36-46, 58-65.
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Supraviețuirea miturilor 

Haloul mitologic nu a dispărut, ci s-a perpetuat! Generațiile succesive au îmbo-
gățit sau remodelat materialul primordial al narațiunilor mitice, așa că avalanșele 
mitologice, care s-au rostogolit de-a lungul istoriei, mai poartă date din sedimentele 
originare.33 Mitologiile nu numai că nu au dispărut în timpurile contemporane, ci 
cunosc un asalt extraordinar. Miturile secularizate nu mai au încărcătură morală. 
Sunt ca o fl oare ără miros! Epoca contemporană este foarte maestră în arta camu-
fl ării, a persuasiunii, de aceea miturile și-au schimbat forma și mijloacele de expri-
mare culturală și festivă, dar sunt la fel de prezente, pentru că sunt o dimensiune an-
tropologică.34 Chiar dacă basmul s-a demodat, temele mitice se regăsesc în orizontul 
ideologic, literar, muzical și fi lmic. Imaginile și comportările mitice sunt abunden-
te în plină eră a mass-mediei. Radioul, presa, televiziunea, cinematograful, teatrul 
oferă diferite modele de eroi, pozitivi sau negativi, de scenarii care repun în scena 
artistică personaje mitologice. Conan, Hulk, Hercules, Superman, Rocki, Xena, Iron 
Man, Captain America sau  or sunt doar câțiva dintre eroii fi lmici, care fascinează 
prin forță, curaj, îndrăzneală, violență, aparent justițiară, trăsături propuse lumii 
de azi. Toți acești eroi sunt ipostaza celor care salvează lumea de virtuali monștrii 
devastatori. Aceste modele exorcizează fricile, panicile, spaimele oamenilor, în fața 
unor potențiale pericole sociale. Dar, tot aceste personaje satisfac nostalgia omului 
modern (obsedat de putere, bani, carieră și succes) pentru eroul interesant, nici bun, 
nici rău. Printre mitemele culturale ale timpului nostru cel mai frecventă este lupta 
dintre bine și rău. Dacă în miturile tradiționale binele ieșea fi nalmente învingător, 
în vremea nostră rezultatul bătăliei rămâne incert, din cauza defi citul moral. O in-
venție, ca bomba atomică a devenit subiectul unui scenariu macabru al distrugerii, 
la fel cum manipularea genetică este creatoare de Pigmalioni sau Frankensteini. În 
confuzia contemporană de valori au luat avânt contra-miturile, cu temele și perso-
najele lor întunecate.35

 În 1938, istoricul olandez Johan Huizinga a publicat o carte, intitulată Homo ludens, 
în care a susținut că denumirile de homo sapiens și homo faber aplicate, așa-zisei specii 
umane, sunt deja … insufi ciente, fi ind necesară și eticheta de homo ludens. Huizinga 
defi nea tentația omului contemporan pentru joc, ca un fenomen cultural, încercând 
să-l ducă aproape de registrul festiv tradițional. Numai că festivismul tradițional, 
cu riturile, liturghiile aveau referire clară la misterul sacrului. Ludicul contemporan 
este în afara sacrului, dacă nu contra lui. Ludicul contemporan denunță relevanța 
oricărei acreditări morale. El se înscrie într-un curriculum din afara umanismelor.36

33 M. Eliade, Aspecte ale mitului, pp. 4-5; G. Gusdorf, Mit și metafi zică. Introducere în fi losofi e, pp. 32-
33, 176-177; S. Nicoară, Istoria și Miturile, pp. 179-190.

34 Mircea Eliade, Sacrul și profanul, trans. Brândușa Prelipceanu, București: Editura Humanitas, 2000, 
p. 9; Idem, Aspecte ale mitului, București: Editura Univers, 1978, pp. 6-20; S. Nicoară, Istoria și 
Miturile. Mituri și mitologii politice moderne, pp. 36-46, 58-65.

35 S. Nicoară, op. cit.
36 Johan Huizinga, Homo ludens, trad. H.R. Radian, București: Edditura Humanitas, pp. 195-197; Carla 
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La fel cum rularea zarurilor nu are niciodată o traiectorie defi nitivă, jocul denotă 
un aleatoriu, iar nevoia de joc traduce o fragilitate a omului contemporan, după 
părerea lui Umberto Eco. Unii specialiști defi nesc ludicul ca o banalitate frivolă, 
alții ca o drenare a unor surse de insatisfacție, a unor eșecuri în planul așa-nu-
mitei competiții sociale. Ludicul actual nu are nici o asemănare cu cel din trecut, 
sunt incomparabili în termeni. Ludicul arhaic și tradițional a fost, în primul rând, o 
formă de comuniune socială, de împărtășire a unor valori (disciplină, corectitudi-
ne, curaj etc.) fi ind supervizate dur de ochiul vigilent, contraeretic, al religiosului. 
Ludicul contemporan tinde să devină un fenomen politic și economic, el transformă 
pe oameni în manipulanți de reguli și strategii impuse, care sub masca relaxării și 
distracției, vizează efi ciența și profi tul. Jocul duce inevitabil la o gândire mecanică, 
la comportamente stereotip, la imitație inconștientă, iar afaceriștii ludicului trans-
formă lumea într-un spectacol colorat, amăgind pe participanți că sunt actori abili. 
Gamifi carea este o chestiune de marketing sau o strategie ideologică, interesată 
de dresajul oamenilor, prin norme și standarde. Modelul gamifi cării este individul 
golit de originalitate personală, care se validează în jocul grupului. Gamifi carea a 
devenit o metodă de ghidare/reeducare a comportamentelor sociale, impusă și de 
științe, pedagogii, fi losofi i, ideologii, pentru transformarea activităților sociale în 
așa-zise experiențe jucăușe, pline de satisfacții, relaxări și plăceri iluzorii. De dra-
gul gamifi cării, susținătorii utopiei tehnologice au schimbat agresiv limbajul social, 
devenind un limbaj de lemn, golit de viață. Se vorbește deschis despre realismul 
tehnologic al societății informaționale globale. Cei neadaptați, cei ostili demolării 
sistematice a vechiul regim mental sunt ignorați de cetatea tehnologică! Și, pentru 
a întreține ludicul s-au creat veritabile industrii specializate. Homo sapiens și homo 
faber vor deveni fosile! Mercenarii gamifi cării, pentru care viața este doar o afacere, 
văd în acestă tendință …   un pas înainte. Veacul XXI pare mai interesat de iluziile 
utopice, decât de nostalgiile mitice! Utopia tehnologică, dominația vulgară a ima-
ginii, îndeamnă la setarea insațiabilă de informație inutilă, de recreație banală, de 
senzaționalism brutal, de frisonări în fața ecranului cruzimii și violențelor sau de în-
cântări naive la improvizații multicolore și multisonore, numite divertisment. Toate 
acestea, pe fondul unui uriaș defi cit moral, în care granițele dintre bine și rău numai 
sunt balizate. Unii analiști văd în această tendințe mari riscuri ale decrepitudinii, 
ale debilizării civilizației. Paradoxurile megatendințelor actuale tulbură lumea, iar 
tonul apocaliptic invadează discursurile culturale și politice! 

Reconstituirea istoriei nu este un simplu joc cu trecutul, nici o discuție inutilă în 
jurul drobului de sare (mit sau adevăr!), nici o saună de ambiguități, în care se înoa-
tă ără scop. Călătoriile, în vederea găsirii artefactelor mitice, nu înseamnă căutarea 
Albei ca Zăpada, nici a ursului păcălit de vulpe! Modelele, idealurile mitice sunt, de 
fapt, acele fl uvii repezi de speranță și așteptare înfrigurată, pe care civilizațiile le 

Carreras, „Del homo ludens a la gamifi cación”,  aderns de fi losofi a, vol. IV, núm. 1, 2017, pp. 108-
116, h ps://core.ac.uk/download/pdf/84748911.pdf, accesat în 14 martie 2020.
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perpetuează și le remodelează în timp. Altfel, această vitalitate omenească s-ar pier-
de în mlaștinile unei existențe efemere. Ruperea legăturii cu perenitatea, asigurată 
de mitologie și de istorie suspendă lumea contemporană de rădăcinile ei vechi, o 
separă de înțelepciunea acumulată de-a lungul veacurilor. Fără înțelepciunea, acu-
mulată în timp, lumea bâjbâie prin întuneric și se infantilizează.37

Mitul nu este despre viitor, ci doar despre trecut, dar înțelepciunea acumulată 
fragil în timp de mitologie și istorie, poate lumina ca o fl acără plăpândă drumul spre 
viitor. Fără mituri lumea își risipește valorile, riscând să devină o corabie, în care 
cârma este ținută de prostie și violență. Pe o asemenea corabie pasagerii sunt exas-
perați de teama derivei. În acest caz, pilda lui Erasmus era următoarea: dacă vrea 
cineva să se împotrivească de unul singur prostiei tuturor, mai bine ar urma pilda 
lui Timon și s-ar înfunda în vreo pustietate! 

37 M. Eliade, Nostalgia originilor. Istorie și semnifi cație în religie, p. 12; Victor Brochard, La Morale 
Ancienne et la Morale Moderne. Études de philosophie ancienne et de philosophie moderne, Paris: 
Éditions Vrin, 1926, pp. 489-503. 



39

Miturile de azi și dintotdeauna

Rezumat: Antropologia istorică este un studiu al omenescului, sub toate registrele sale spațiale și 
temporale. Vizând fenomene ca arhetipurile, simbolurile, alegoriile mitice, ea își propune să surprindă 
reprezentări constanate, structuri perene, ale conștiinței colective, care sunt fundamental aceleași pentru 
toți oamenii, vechi și moderni, pentru toate societățile istorice. 

Dezbaterile polemice din ultimele secole, desfășurate în atmosfere culturale diferite, s-au străduit, 
unele să revendice drepturile imaginarului mitic, altele să dezamorseze studierea miturilor și a mitologiilor. 
Miturile au fost, fi e ignorate, fi e introduse într-o explicație rațională ambiguă, în care se amestecă ipoteze 
și metode fi losofi ce, sociologice, biologiste, psihanalitice, care se contrazic reciproc. Principalul motiv 
al polemicii dintre fi losofi , etno-sociologi, istorici etc. este relația dintre adevăr și mit. Istoricii și mitologii 
au descoperit că mitul ține deopotrivă,de cunoaștere, ci și de moralitate. El vizează binele, în universul 
mitologic coexistând teme ca lupta dintre bine și rău, nostalgia originilor, modelul exemplar al înțelepților 
și eroilor Mitul a fost înțeles ca o narațiune plină de învățăminte pentru toți membrii comunității. El a fost și 
este soclul anthropologic (Gilbert.Durand), prin care s-a perpetuat, în mod fragil sau insufi cient, memoria 
generațiilor. Miturile reprezintă o realitate mentală și culturală complexă, care nu poate fi  abordată decât 
din perspective multiple și complementare.

Mircea Eliade a defi nit mitul ca o istorie sacră, ca primul dascăl al umanității. Miturile reprezintă o 
memorie vie care leagă generațiile, care sudează solidaritățile cu trecutul. Perenitatea miturilor este 
legată de componentele lor fundamentale; arhetipurile, simbolurile, metaforele, alegoriile, elementele 
expresive incluse în narațiuni, cele care le conferă particularități de genul polisemiei și polivalenței. Toate 
epocile istorice au fost caracterizate prin diverse expresii mitologice, care au îmbrăcat veșminte literare 
(povestire, epopee, legende, basme, fabule etc.), religioase (pilde, parabole, hagiografi i), artistice (pictură, 
arhitectură, sculptură), politice (discursuri, programe, ceremonii). Ritualurile, sărbătorile au fost cele mai 
efi cace forme de exprimare colectivă a miturilor. 

Cuvinte cheie: antropologie istorică, conștiință mitică, memorie mitică, mituri, mitologii, festivism 
colectiv.

Myths today and forever

Abstract: Historical anthropology is a study of the human being, under all its spatial and temporal 
registers. Aiming at phenomena such as archetypes, symbols, mythical allegories, it aims to capture 
constant representations, perennial structures, of the collective consciousness, which are fundamentally 
the same for all people, old and modern, for all historical societies.

The controversial debates of the last centuries, carried out in different cultural atmospheres, have 
been established, some to claim the rights of the mythical imaginary, others to defuse the study of myths 
and mythologies. Myths have either been ignored or introduced into an ambiguous rational explanation, 
in which philosophical, sociological, biological, psychoanalytic hypotheses and methods are mixed, which 
contradict each other. The main reason for the controversy between philosophers, ethno-sociologists, 
historians, etc. it is the relationship between truth and myth. Historians and mythologists have discovered 
that myth is related both to knowledge and morality. It aims at good, in the mythological universe coexisting 
themes such as the struggle between good and evil, nostalgia for origins, the exemplary model of sages 
and heroes. The myth was understood as a narrative full of lessons for all members of the community. 
He was and is the anthropological foundation (Gilbert Durand), through which the memory of generations 
was perpetuated, in a fragile or insuffi cient way. Myths represent a complex mental and cultural reality, 
which can only be approached from multiple and complementary perspectives.

Mircea Eliade defi ned the myth as a sacred history, as the fi rst teacher of humanity. Myths are a 
living memory that connects generations, that welds solidarity with the past. The permanence of myths 
is related to their fundamental components; archetypes, symbols, metaphors, allegories, expressive ele-
ments included in narratives, those that give them features such as polysemy and versatility. All histori-
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cal epochs were characterized by various mythological expressions, which wore literary clothing (story, 
epics, legends, fairy tales, fables, etc.), religious (parables, parables, hagiographies), artistic (painting, 
architecture, sculpture), political (speeches, programs, ceremonies). Rituals, holidays were the most 
effective forms of collective expression of myths.

Keywords: historical anthropology, mythical consciousness, mythical memory, myths, mythologies, 
collective festivity.
 


