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Miturile, marile religii gi
manipularea

Eroii vechilor mituri erau aproape goi; eroii
miturilor actuale sunt complet goi.

Stanislaw lerziLec
Manipularea politicd Si religioasd a copiilor e

detestabild.

Valeriu Butulescu

Miturile au fost gi sunt un element fundamental al culturii gi

civilizafiei umane. Pentru primele comunitifi umane, intreaga
existen{i avea valoare sacramentali,, aga cum afirma Mircea
Eliade, astfel incit, citdndu-I, putem spune cd ,,a deveni om in-
seamni a fi religios" (Mircea Eliade, Sacrul gi profanul).

in aceasti existenti in care comunitifile wnane au ciutat sd

explice universul in care triiesc, sd se apere de forie mai mari ca

ale lor sau si justifice deciziile in ceea ce privea o anumitd mi-
suri referitoare la organizarealor, miturile Ei mai apoi religiile
sunt o prezenll permanenti, un element de continuitate ce a

cunoscut toate formele de reprezentare gi comunicare. Aceasta

gi pentru c5. omul a manifestat dintotdeauna o dorinld de a se

simli mai puternic, iar aceasti putere ii este oferiti de sacralitate
sau mai pe scurt de religie.
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Astdzi, facem referiri la mituri ca la acele povestiri care s-au

intAmplat intr-un timp sacru (in illo tempore),la inceputurile a

ceea ce numim azi civilizalie, firf, a face intotdeauna 9i preciza-

rea ci pentru lumea antica au reprezentat sursa principali a re-

ligiei acestor popoare. Fiecare poPor antic ai-a creat propriul

panteon, iar informafiile pe care le delinem azi despre religia

acestora sunt fie reprezentirile artistice, fie ca urmare a transmi-

terii pe cale oral5 sau scrisi qi regisite pe stele din piatrl, peretii

piramidelor, templelor, in biblioteci. Astfel, prin scrierile 9i arta

egipteani, mesopotamiani, indiani, chinezi, greco-roman6,

qtim azi despre existenla lui Amon-Ra, Osiris, Hator, Igtar'

Vignu sau Zeus-|upiter.

Popoarele antice au fost politeiste, cu exceplia evreilor, care

au fondat prima religie monoteisti,. Astfel, pentru fiecare in par-

te avem de-a face cu existenfa mai multor zei 9i cu povestiri

despre rolul fieciruia in crearea universului, oamenilor gi a

principiilor etice gi morale pe care, sub imperiul sancfiunilor, a

pedepselor, fiecare om gi chiar zeitate trebuie si le respecte pen-

tru ci reprezintb ordinea cosmici. Allturi de zei, in aceste po-

vestiri despre intimpldri ce au avut loc intr-un timp sacru' avem

de-a face qi cu eroi. Aceqtia sunt de reguli oameni care sub voin-

la zeilor realizeazd fapte mirefe, demne de a fi transmise din

generalie in generalie ca modele pozitive sau negative de com-

portament. Ghilgameg este regele Uruk-ului plecat in cdutarea

nemuririi qi pe care in final zeii nu i-o dau. Manu este cel care

va da primele reguli de organizare indienilor antici, Ahile cuce-

regte Troia, T ezeuinfrdnge Minotaurul.

Miturile sunt grupate in patru categorii: cosmogonice, feno-

menologice, memoriale gi transcedentale' Miturile cosmogonice
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sunt cele care se referi atdt la aparifia zeiTor cit gi la cea a cos-

mosului, a lumii divine, dar gi terestre qi subpdmintene. Mituri-
le memoriale sunt cele care ,,pdstreazd" fapte ancestrale, cum ar

fi omul primordial, invenlia uneltelor, cunoagterea focului sau

potopul qi reconstrucfia universuiui cunoscut. O alta categorie

este cea a miturilor fenomenologice, sub forma unor ,,nara{iuni"
ce se vor rdspunsuri la intreblri de tipul cine gi cum a fost creati
lumea dintr-un ,,haos primordial" sau ca urmare a intilnirii
principiului masculin cu cel feminin. De asemenea, se oferi rds-

puns la crearea omului, repetifia fenomenelor naturii sau ideea

de moarte.

Miturile transcendentale fac referire la suprastructura de-

monologici sau la destinul implacabil. in aceasti categorie se

reglsegte cea mai mare parte a simbolisticii mitologice la care se

revine in toate domeniile culturii.
Pentru spafiul european s-a impus mitologia greco-romani,

ea insigi sincreticd datoritd expansiunii Imperiului Roman.

Mircea Eliade in Sacrul Si profanul afirma ci pentru a trii in
lume trebuie mai intAi si o intemeiezi qi cit pind gi existenla cea

mai desacralizati pistreaziinc6 urmele unei valoriziri religioa-

se a Lumii. Astfel, qi un nou teritoriu, necunoscut pentru o grup

uman, poate fi considerat ci face parte din ,,haosul primordial".

Odatl ce s-a stabilit in acest nou spa]iu, il transformi simbolic

in Cosmos, iTrecreeazd mai intdi ritualic, pentru ca in realitate

si il organizeze dupi propriile structuri gi, de ce nu, institulii.
Un alt element al dualismului sacru-profan este, in viziunea

lui Mircea Eliade, cetatea. Astfel, rafionamentul istoricului

religiilor este urmitorul: dacd ,,lumea noastr6" este asemenea

Cosmosului, orice atac din afard. ar putea-o transforma in Haos.
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Cu alte cuvinte, orice distrugere a unei ceti{i ar insemna o in-
toarcere in Haos, iar orice victorie asupra celui care a atacat ce-

tatea ar fi asemd.nati victoriei Zeului asupra Haosului. $i nu
intimplitor Dragonul a devenit, in timp, simbolul forlelor na-

turii neimbldnzite, care poate trii atAt in ap6, cit qi pe uscat, al

nopfii Ei al morfii. in consecin{i, lupta cu un dragon este ase-

menea procesului de organizare a cosmosului, de imblinzire a

fortelor naturii. Aqa se explici de ce dragonul devine simbol
imperial in China sau regal pentru lumea celtici (dragonul roqu

este reprezentat pe steagul Jirii Galilor). Pentru spafiul romi-
nesc simbolismul dragonului este transferat balaurului sau

zmeului sau mai ti.rziu Dracului. Acesta este doar un exemplu

de pistrare in limbaj gi in lumea noastri de azi a unei percepfii
mitice. Daci ludm in considerafie cetatea ca spaliu de locuire
organizat inclusiv institufional, atunci ameninlarea unui ,,atac"
(de ce nu schimbare a conducerii, reforml) asupra ei este perce-

put ca o posibiia intoarcere in Haos. $i astizi, orice atac asupra

ordinii existente este descrisi prin termenii de haos, dezordine,

bezn| atunci cind se face referire la miqciri de amploare ale ma-

selor, rdzboaie civile, revolu{ii. Pe de altd parte, eroul care invin-
ge dragonul este perceput ca personajul care readuce ordinea,

cosmosul, salvatorul gi cel ciruia i se cuvin toate onorurile< de

lazeiftcare in Antichitate la Mesia in cultura iudeo-cregtini sau

liderii politici, mai ales dictatori ai secolului al XX-lea.

Tot aici mai putem aminti gi transferul, datorat progresului

gtiinfific al secolului al XX-lea, al tuturor ipotezelor legate de

existenfa unor cMliza{ii extraterestre gi care ar fi vizitat Terra,

ar fi construit piramidele atit din Egipt, cAt gi din America

Centrali Ei de Sud, Atlantida etc. Acegti ,,vizitatori" ar fi de fapt
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reprezentali sub forma zeilor pe construcliile antice. Trebuie
f[cuti precizarea cd aceste ipoteze au gi astdzi nenumirali susfi-
nltori.

Daci miturile relateazi ,,creafii" sau cum un lucru a inceput
sd fie, atunci avem de-a face cu sacrul, pentru cd niciun zeu,

niciun erou civilizator nu a dezviluit ,,o activitate profani". in
consecinfi, cu cAt omul este mai religios, cu atAt are la indemA-
ni mai multe modele exemplare pentru comportamentele gi

acliunile sale. Astfel, pentru Orientul Antic, Egipt, Mesopota-
mia, India sau China, regele, faraonul sau impiratul, daci. nu
este el insugi zeu, este cel pufin mesagerul zeilor, dobAndind
astfel un statut sacru in fala celorlalli oameni. Ca urmare a aces-

tui statut, poate decide ,,crearea" unei lumi pimAntene, respectiv
a unei ierarhii sociale gi institulionale sau, ca in Mesopotamia,

este considerat,,legiuitor". Despre Egiptul Antic, John A. Wilson
spunea ci ,,dogma divinitifii faraonului a fost forla coezivi ex-

trem de puternicl gi de organizata care nu a putut fi spart5 de

tendinfele individualiste". Pentru Mesopotamia, suveranul era

considerat cel care realizeazi o ,,unire ritualicl" intre lumea di-
vind qi umani. Datd fiind aceastl reprezentare a suveranului,

ceea ce-i rdmine ca instrument de ,,ordonare" a Cetifii este le-

gea, astfel ci au elaborat coduri de legi precum cele ale lui
Ur-Nammu sau Hammurabi. De asemenea, zeii sunt nu numai

,,creatori" sau ,,civilizatori", ci gi personaje vindicative, punitive
atunci cAnd voinla lor este incilcatl. Un exemplu in acest sens

este legenda regelui Ghilgameg, care, plecat in ciutarea nemuririi,
este pedepsit de zei si rdmAni muritor. Mai mult, suveranul

poate recurge la sacrificii pentru ci orice crealie devini a

Cosmosului qi realizarea ordinii s-au ficut cu sacrificii, jertfe,
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chiar umane. Astfel, orice suveran din Orientul Antic se consi-

derl indreptdlit sa omoare o parte a popula$ei revoltate, pre-

cum regele asirian Assurbanipal al li-lea cind a inibuqit revolta

cetifii Suru, cind cucere$te o cetate, un nou teritoriu. De ase-

menea, orice acliune de cucerire este interpretatd ca voinliL a

zeilor fie pentru victorie, fie pentru infringere.
in Orientul Antic, suveranul zeificat sau nu a beneficiat de o

intreagi simbolistici a statului gi puterii de care beneficia pe

timpul vielii, astfel ci s-ar putea vorbi chiar de o ideologie a pu-

terii. La Abu-Simbel, faraonul Ramses al Il-lea este reprezentat

ca aducAnd ofrand[ zeului Ramses al Il-lea. De asemenea, tre-

buie menlionat cd tot in Egipt apare gi prima formi de monote-

ism, in prima jumdtate a secolului ai XIV-lea i.Hr. cunoscuti gi

sub denumirea de ,,revolutia de la Amarna", adicf, impunerea

unui singur zeu suprem, Aton, zeu al discului solar. Prin aceasti

decizie, Amenhotep al IV-lea nu numai ci qi-a schimbat numele

in cel de Akh-en-Aton (,,cel care il slujeqte pe Aton"), dar a reu-

git sd-l inllture pe marele preot al lui Amon-Ra, devenind el

insugi marele preot al zeului suprem, gi mai ales si inducl popo-

rului ideea ci lumea pe care acest zeu o oferi este mai buni de-

cAt cea in care triiseri pAn[ atunci.

,,Revolufia religioasi" infiptuiti de Akh-en-Aton a fost in-

terpretat[ gi ca o schimbare sau mai bine zis o reevaluare a ra-

porturilor sociale ca raporturi de forfi doar in plan intern.

Aceasta pentru ci dupi impunerea unui singur zeu, faraonul a

recurs la schimbiri gi in limbajul utilizat, in artd gi implicit in

organizarea ceremonialului de la curte, fiind mult mai preocu-

pat de chestiunile interne, astfei ci in plan militar gi al pdstririi
cuceririlor asiatice consecinfele au fost dezastruoase. Reforma in
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planul religios fhcuti de Akh-en-Aton nu a durat decdt pe par-
cursul vie{ii, pentru ci dupd moartea sa Egiptul Antic a revenit
la vechile credin{e qi zei. Succesorii sii au recurs imediat la dis-

trugerea intregii simbolistici a lui Aton gi implicit a faraonului.
Mircea Eliade spunea despre faraon ci,,nimeni nu,l cunoagte in
afard de fiul tiu (Akh-en-Aton) pe care l-ai inifiat in planurile
tale gi in puterea ta" (Mircea Eliade, Istoria credinlelor gi ideilor
religioase).

Pentru Mesopotamia insi, imagologia puterii suveranului
s-a concentrat pe violenfi, numeroase stele cu basoreliefuri re-

prezentdnd scene din rlzboaie, destinul prizonierilor sau aspec-

te de la vAnitorile imperiale, alituri de codurile de legi. in India,
Manu este primul om, primul rege qi primul autor al unui sacri-

ficiu ritual. Ca urmare a ruglminfilor adresate zellor, acesta

primegte o solie intrupatd din ape, apoi elaboreaz| un cod de

conduiti prin care se organiza o lume perfectl, Legile lui Manu.
Ajungem astfel la societatea indiani impirfiti in cele patru

caste. Ca gi in Mesopotamia, suveranul nu este zeificat, ci apar-

fine celei de a doua caste, a rizboinicilor kgatrya, ceea ce il sub-

ordona primei caste a brahmanilor, preofii. Atita timp cat Legile

lui Manu ii stabilesc regelui doar rolul de a pistra ordinea socia-

li, atunci el poate recurge la orice mijloace pentru a nu incilca
voin{a divind.

in China Antici, pdni la aparifia confucianismului miturile
cosmogonice au la baz\, un zeu ceiest gi cultul strimogilor care

asigurau suveranului intreaga autoritate deoarece este urmaqul

principiului primordial Di Pe parcursul mileniului al Il-lea
i.Hr., apar unele schimbdri la nivelul diversificirii panteonului

chinez, respectiv un zeu suprem al cerului gi care creeazd lumea
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din haosul asemenetor unui ou. Odati ruptura dintre Cer gi

Pimdnt realizall, s-a ajuns la dualitatea Cer gi PimAnt cunoscutl
sub denumirile de Ying (principiul feminin) 9i Yang (principiul
masculin) ca simbol al alternangei (viafi-moarte, anotimpuri,
lumini-intuneric), polaritdfii qi respectiv contrariilor. Astfel,
explicarea funcfiondrii acestor Yang qi Ying stau Iabaza doctri-
nei daoiste atribuite lui Lao Zl.in a doua jumitate a mileniului
I i.Hr. Confucius a inleles ci era nevoie de o schimbare profun-
dd a societifii qi institufiilor. Ideile sale vor fi puse in practici
peste aproape trei secole de suveranii dinastiei Han. Confucius
nu a contrazis niciuna dintre ideile daoismului, zeii sau cultul
strimogilor. Mai mult, ii considera pe regii celorlalte dinastii
adevirafi eroi civilizatori, dupi cum afirma Mircea Eliade in
lucrarea Istoria ideilor Si credinlelor religioase. Ideile noi ale con-
fucianismului izeazd. mai ales un sistem de educalie prin care

omul obignuit si poati deveni un om superior, un om adevirat.
Astfel, Confucius ,,a ardtat necesitatea gi posibilitatea de a recu-

pera dimensiunea religioasd a muncii obiqnuite Ei a activitilii so-

ciale. Ideile confucianiste dezvoltate de succesorii sii aduc in
prim-plan suveranul care are acest statut primit ca pe un man-
dat divin pentru a realiza binele colectiv gi de aceea tofi ii dato-

reaz[ supunere. Daci suveranul nu respecti ordinea dati gi

afecteazd echilibrul existent, atunci este decizut din acest statut
gi inlocuit. Regulile unei bune guvernari erau adaptate atAt din
armonia naturii, cAt qi a elementelor pozitive stabilite de stri-
mogi" (conform Mircea Eliade, Istoria ideilor ;i credintelor reli-

gioase).

in Orientul Antic, dupi incercarea de impunere a unei forme

de monoteism in Egipt, de citre Akh-en-Aton, au apirut, in
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acelaqi areal geografic, alte doud religii monoteiste al ciror im-
pact asupra civilizafiei umane este vizibil qi astdzi, iudaismul gi

cregtinismul. Pentru Antichitate, o astfel de religie poate fi con-

siderati surprinzitoare, insi Biblia, ca primi sursi de informare
asupra istoriei eweilor qi a credinfelor lor, are elemente ce se

regdsesc in tot spaliul spiritualitlfii mesopotamiene. Astfel, se

regisesc, in prima parte a Vechiului Testament, imaginea ocea-

nului primordial deasupra ci.ruia plutegte un zeu creator (vezi

Enuma Elig), crealia divini - prin cuvAnt prezentd. qi la egipteni
gi polinezieni, crealia omului din lut - prezent| in Epopeea lui
Ghilgameq - potopul cu aceeagi semnifica{ie de a distruge o lu-
me qi o umanitate pentru a le putea recrea gi prin acest nou in-
ceput si beneficieze de integritatea iniliali. in consecinli,
pentru autorul textului biblic fiii lui Noe au devenit str[mogii
unei noi umanitifi.

Tot in primul capitol, Facerea, se regisegte una dintre cele

dintii caracteristici ale monoteismului iudaic Ai anume mesajul

personal al lui Dumnezeu citre o fiinfl umani, Avraam, mesaj

care cuprinde o serie de cereri urmate de promisiuni ce pot fi
considerate miraculoase. Povestirile ce urmeazi in Facerea refe-

ritoare la Awaam gi urmaqii acestuia sunt asociate cu perioada

Patriarhilor din evolulia istoricd qi religioasl a evreilor (Mircea

Eliade, Istoria ideilor Si credinlelor religioase). Cu toate acestea,

informafiile nu pot fi apreciate intru totul ca surse istorice viabi-

le, insi, din punct de vedere religios, ele se inscriu in tradiliile
spa{iului mesopotamian, al unui zeu (Dumnezeu) care se reve-

leazi unui strimoE certificind astfel o legdturi de rudenie, dar

care nu necesiti prezenla unui sanctuar, iar legitura pe care o

stabilegte cu grupul uman pe care il insoleqte gi-l ocrotegte are la
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bazi promisiuni (de exemplu, a unei posterittfl, pimint sau

chiar ambele).

Teritoriul promis de Dumnezeu urmagilor lui Avraam este

cel cuprins intre ,,r6ul Egiptului gi pini la rAul cel mare al Eu-

fratului" (Biblia, Facerea,l5). Astfel, prezenta evreilor in terito-
riul Egiptului Antic nu ar fi surprinzitoare mai ales daci avem

in vedere condiliile de mediu din sudul Canaanului. Conform
lui Mircea Eliade in lucrarea Istoria ideilor Si credinlelor religioa-

se, inceputurile religiei iudaice sunt relatate in capitolele 46-50

din Facerea, Iesirea gi Numerii. Cele mai multe din intAmplirile
relatate sunt provocate de Dumnezeu. Trebuie menlionat cu

acest prilej c[ cele zecepl6gi provocate de Iahve pentru a obline
consimfdmintul faraonului au stArnit curiozitatea oamenilor de

gtiinli, incercAndu-se explicarea lor prin fenomene atmosferice

sau cosmice care ar fi avut loc in acea perioadi. De asemenea, au

existat incercdri de coroborare cu textele egiptene pentru a sepa-

ra realitatea de mitologie. Istoricul religiilor, menfionat mai sus,

susfine gi originea egipteani a numelui ]ui Moise gi nu exclude

ipoteza ca acestuia s[-i fi fost cunoscuti reforma religioasi reali-
zal6 de Akh-en-Aton, dovadl fiind qi importanfa acordati inv5.-

[iturii in ambele religii.

Deplasarea unor grupuri de populalii dinspre Egipt spre

Canaan a fost asociati gi distrugerii unor cetili din aceste terito-
rii fdra a fi vorba de exodul unui intreg popor. Ceea ce trebuie

relinut insi este faptul cd grupul condus de Moise a fost legat de

celebrarea Pagtelui. Astfel, un ritual specific comunit[filor no-

made de celebrare a primiverii a fost transformat in eveniment

al istoriei sfinte al evreilor. La fel va face gi cregtinismul mai tAr-

ziu.
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O alte noutate pe care o aduce iudaismul pentru religiile an-

tice este aceea cI raportul dintre divinitate gi credinciogi se

schimbi. Astfel, nu se mai vorbegte de ,,Dumnezeul tatilui", ci

de ,,poporul lui Iahve", in sensul clar de proprietate a zeului
asupra credincioqilor.

in ceea ce priveqte divinitatea unici Iahve, antropomorfis-
mul acestuia este evident, in pofida celei de a doua porunci din
Decalog, ,,s[ nu-fi faci chip cioplit". Pe de o parte Iahve dd do-

vadi de sentimente umane, mili, ur[, bucurie, iertare gi rizbu-
nare, iar pe de alti parte nu are o familie, ci doar o curte divind.
Cu toate acestea, chiar daci Iahve ar reprezenta dorinla umani
de perfectiune gi puritate absoiuti, furia sa se dovedegte uneori
iralionali. in timpul perioadei petrecute in degert, Moise pri-
megte cele doui table ale Legii gi de asemenea Chivotul Legii sau

Arca Alianfei, ladd de lemn ce confinea, conform tradiliei, table-

le Legii. Semnificafia Chivotului se pare c[ ar fi aceea de a asigu-

ra o permanenti prezenli invizibili a divinitifii al[turi de

credinciogi. Aceasti practici de a purta in llzi idoli de piatri
este intAlniti gi la arabii preislamici.

Moise reuqegte prin revelalie si uneascl un grup de clanuri
intr-un nucleu al unui popor, ,,poporul lui Israel". Pentateuhul

inseamni primele cinci cir{i ale Vechiului Testament (Facerea,

Ie Sirea, Leviticul, Numerii qi Deuterenomul) qi se pare ci au fost

intocmite de fapt prin sec. al Vl-lea i.Hr. qi unificate in sec. al

V-lea i.Hr., fiindu-i atribuite, de tradifle, lui Moise. Denumirea

cbraici Tora (Thora) cuprinde de fapt un numer de 613 porunci
gi 365 de interdiclii precum gi 248 de indemnuri pozitive, care

pot corespunde numlrului pdrfilor corpului uman.


