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1

Zeii în plină acțiune: miturile

– La ieșirea din muzeul Luvru, ca și la întoar-
cerea mea din Egipt, mii de senzaţii se stârnesc în 
mine: uluirea, fascinaţia. Mai apoi, uimirea faţă 
de importanţa pe care o are religia. Majoritatea 
zdrobitoarea a obiectelor și monumentelor pe care 
le admirăm atât au, într-un fel sau altul, o moti-
vaţie religioasă. E adevărat?

– Fără îndoială, cu o rezervă totuși. Prepon-
derenţa zdrobitoare a religiosului în monumen-
tele și în obiectele expuse în muzee sau încă vi-
zibile în Egipt nu reflectă întru totul realitatea. 
Egiptenii erau făcuţi din carne și oase. Departe 
de a se gândi la „religie” zi și noapte, aveau și ei 
grijile vieţii de zi cu zi, ca și preocupări comu-
ne, triviale precum tot restul umanităţii. Doar că 
produsele materiale ale acestor preocupări erau 
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alcătuite cel mai adesea din materiale fragile. De 
exemplu, textele de practică administrativă și ju-
diciară erau înscrise pe niște suporturi perisabile 
precum tăbliţele (în general din lemn), ostraca 
(cioburi de olărie sau fragmente calcaroase cu o 
suprafaţă destul de netedă, încât să permită scrie-
rea cu cerneală deasupra) și mai ales papirusul. 
Din uriașa cantitate de arhive – registre contabi-
le, borderouri de recensământ, cadastre fiscale, 
procese-verbale etc. – produse timp de trei mile-
nii de societatea faraonică, extrem de birocratică 
și iubitoare de hârţoage, foarte puţine au ajuns 
până la noi.

În schimb, pentru tot ceea ce ţinea de sacru 
și de religie, vechii egipteni alegeau pe cât posibil 
materiale solide și, în principiu, durabile, precum 
piatra, uneori lemnul, metalul, ca să reziste mai 
bine în timp. Într-adevăr, acestea au rezistat cel 
mai bine, în ciuda daunelor repetate și a pierde-
rilor foarte mari.

– Altfel spus, imaginea pe care o avem despre 
Egiptul faraonic este o imagine puţin deformată?

– Da, și asta pentru că s-au găsit mult mai mul-
te vestigii religioase decât vestigii profane. Dar să 
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nu ne facem iluzii. Dacă judecata lui Herodot era 
fără îndoială puţin exagerată când acesta afirma 
că egiptenii „erau de departe cei mai religioși din-
tre oameni”, ea nu este complet lipsită de temei.

– Prin urmare, religia era foarte prezentă în  
viaţa egiptenilor. În orice caz, am impresia că 
aveau un număr incalculabil de zei. Și sunt atâţia, 
încât le-am pierdut șirul; e ca și cum aș fi inundat 
de o maree umană – vreau să spun o maree divi-
nă. Să fie doar din cauza ignoranţei mele sau a 
incapacităţii de a domina informaţiile date?

– Deloc. În Egiptul faraonic, divinităţile forfo-
tesc, mișună sau, dacă preferăm să evităm aceste 
verbe cu etimologie animalieră, proliferează cu o 
asemenea luxurianţă, încât estompează câmpul 
vederii la fel ca vegetaţia într-o junglă tropicală. 
Fiecare regiune are extrem de multe locuri de 
cult și multe dintre ele adăpostesc nu doar o di-
vinitate majoră, ci și un alai de divinităţi care îi 
sunt mai mult sau mai puţin asociate. La acestea 
se mai adaugă multe altele, fără un cult anume, 
însă la fel de prezente în credinţele populare, ca și 
în construcţiile sofisticate ale teologilor.
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– Vorbești despre Egiptul faraonilor. Când în-
cepe civilizaţia faraonică?

– Perioada faraonică, aceea în care Egiptul 
este guvernat de suverani egipteni, se întinde 
aproximativ între 3000 î.Hr. și până la cucerirea 
lui de către Alexandru cel Mare (anul 331 î.Hr.). 
Însă civilizaţia faraonică, definită îndeosebi prin 
viziunea sa religioasă asupra lumii, se prelungește 
după această dată, mai întâi prin suveranii greci 
ai Egiptului, Ptolemeu și descendenții lui, până 
în anul 30 î.H., și apoi prin suveranii romani.

– Putem număra divinităţile pe care această 
civilizaţie le-a venerat?

– Este imposibil. Nu dispunem decât de o 
mică parte din documentaţia necesară pentru 
o numărătoare exhaustivă. Ar fi trebuit ca toate 
templele, toate sanctuarele, toate monumentele 
funerare, toate bibliotecile sacerdotale să fi ajuns 
intacte până la noi. Ceea ce nu s-a întâmplat, în-
trucât atât timpul, cât și oamenii au provocat pa-
gube și stricăciune. Chiar și pentru vechii egip-
teni, repertorierea tuturor divinităţilor ar fi fost 
o activitate... faraonică.

În orice caz, câteva indicii ne dau o idee des-
pre această proliferare. Să luăm comunitatea 
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meșteșugarilor care lucrau la mormintele regești  
din Valea Regilor. Efectivele ei pot varia, însă ea 
numără în medie vreo șaizeci de lucrători, cu 
familiile lor și un mic personal subaltern. O co-
munitate restrânsă, cu siguranţă: câteva sute de 
indivizi, dacă judecăm după ultimele fundaţii ale 
satului, de la situl Deir el-Medina, care nu mai 
cuprindea decât șaptezeci de case. Or, pentru in-
ventarul divinităţilor acestei comunităţi avem 
dovezi din belșug. Zeii importanţi apar sub mai 
multe forme. Constituiau obiect de devoţiune 
Phre, Harakhtes, Horus, Montu și zeul lună Iah, 
Osiris, Khonsu, Anubis, Isis, și mai apoi, foarte 
popularii Thueris, Bes, Ermuthis, Hapi. Lor li se 
adaugă divinităţile regiunilor învecinate, ajunse 
fără îndoială aici datorită deplasărilor și a migra-
ţiei: triada Elefantinei și alţii, precum și divinităţi 
de origine străină. Meșteșugarii au recunoscut 
amprenta divinităţii la mari faraoni mai recenţi, 
precum Amenhotep-din-piaţa-din-faţa-bisericii, 
Amenhotep-din-oraș, Amenhotep-din-grădină, 
precum și la mama sa Ahmes-Nefertary. Mai 
mult, îi sărbătoreau chiar și pe strămoșii lor cei 
mai prestigioși, și anume pe unele dintre rudele 
lor recent dispărute.
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– Atâtea divinităţi pentru doar două sute de 
persoane, e impresionant! Se mai cunosc și alte 
exemple ale unei asemenea proliferări?

– Cu siguranţă! Listele întocmite de către spe-
cialiștii în știinte sacerdotale ai epocii în compen-
diile teologice, compilate în arhive sau sacralizate 
în formă monumentală, sunt interminabile. Un 
inventar al cultelor din Athribis, un oraș de im-
portanţă secundară, totalizează nu mai puţin de 
șaizeci și opt de divinităţi minore, fără să le mai 
numărăm pe cele principale. Și nu e vorba decât 
despre o selecţie dintre toate cultele regiunii. Un 
tratat de religie locală enumeră treizeci și șase de 
culte în Dunauy, în Egiptul Mijlociu. În templele 
ptolemeice și romane care s-au păstrat aproape 
în întregime, precum cele de la Dendara sau Ed-
fou, inventarul divinităţilor este supraabundent 
și depășește suta. Uneori, teologii creează divini-
tăţi la cerere. E nevoie de un zeu protector pentru 
fiecare din cele șaptezeci de zile în care mumia 
rămâne în sala de îmbălsămare? Dacă-i așa, îl 
născocesc. Speculaţia teologică are nevoie de trei 
sute șaizeci de forme ale zeiţei de temut care con-
trolează fiecare zi a anului (în afară celor cinci 
zile complementare)? Și le inventează.
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– O astfel de proliferare ar fi de neimaginat în 
lumea noastră modernă, nu-i așa?

– Nu chiar atât de neimaginat. Cu siguran-
ţă, un european nu are un termen de comparaţie 
semnificativ. Însă mai există încă politeisme via-
bile. De exemplu, în insula Bali, un fel de habitat 
izolat în inima unei Indonezii monoteiste în care 
domină islamul, în afara câtorva vestigii de creș-
tinism, există o abundenţă de divinităţi: zei ai 
casei, zei ai grădinii, zei ai străzii, zei ai răscruci-
lir, zei ai orașului, zei ai munţilor, ai râurilor etc. 
Iar cultele sunt practicate cu fervoare: peste tot 
întâlnim altare; ceremoniile și sărbătorile sunt 
frecvente. Când te plimbi, cu greu reușești să nu 
calci peste frunzele împletite în formă de cupă, 
în care sunt expuse ofrandele aduse divinităţilor 
omniprezente. Aceasta ar putea da o idee, fie și 
foarte superficială, despre situaţia din Egiptul 
faraonic, în ciuda distanţei temporale, spaţiale și 
culturale.

– Ca și locuitorii din insula Bali, vechii egip-
teni erau predispuși să vadă zei mai peste tot!

– Fără îndoială. Însă faptele trebuie văzute în 
perspectivă. Ca occidental, orizontul tău cultural 
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este definit de trei religii: religia creștină, religia 
iudaică, și, începând cu migraţiile de populaţie 
din secolul XX, religia musulmană. Or, toate trei 
sunt religii revelate, religii ale Scripturii – Vechiul 
și Noul Testament pentru creștini, Vechiul Testa-
ment pentru evrei, Coranul pentru musulmani; 
așadar, religii monoteiste.

Însă religia faraonilor nu este nici o religie 
revelată, nici o religie a Scripturii – textele sunt 
numeroase, însă niciunul nu este promovat la 
statutul de Scriptură –, nici o religie monoteistă.

– Dacă nu există o carte fundamentală, cum 
era transmisă și difuzată știinţa despre zei?

– Difuzarea credinţelor se face cu ajutorul 
mitului. Însă acest ultim termen ar trebui defi-
nit. Un mit este un joc de raporturi (structurale 
și purtătoare de potenţialităţi dinamice) presta-
bilite între figuri divine sau supra-umane repre-
zentând elementele universului. Prin interme-
diul acestor raporturi și al acţiunilor pe care le 
implică ne este furnizată știinţa egipteană despre 
lume. Mitul generează în mod intrinsec un nu-
măr infinit de variaţii. E un fel de „foaie de par-
curs”, o matriţă dată la început, precum acelea pe 
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care se improvizează în commedia dell’arte, sau 
o „biblie”, în sensul pe care i-l dau scenariștii de 
foiletoane televizate: un ansamblu de caracteris-
tici și de tipuri de relaţii pentru fiecare personaj 
recurent, care prevalează în episoadele pe care le 
pun mai apoi în scenă.

Mitul, legitimat printr-o lungă tradiţie, cu-
noaște mijloace de expresie variate, însă doar 
atunci când ia forma unei povestiri ne apare cel 
mai explicit. Prin extensie, numim „mituri” dez-
voltarea unor povestiri care exploatează datele 
unui mit în sens primar, pe care îl voi scrie de 
acum înainte „Mit”, cu majusculă.

– Poţi să-mi dai exemplul unui Mit cu multi-
plele sale variaţii?

– Mitul creării lumii (sau cosmogoniei), din-
colo de numeroasele lui variaţii, se sprijină pe un 
scenariu identic care cuprinde patru faze.

La origine exista oceanul primordial, Nun, 
în care domnea apa, inertă în expansiunea ei ne-
sfârșită, obscuritatea, absenţa oricărei finalităţi.

Procesul de creaţie a început prin apariţia 
unei diferenţieri în această totalitate nediferen-
ţiată. Demiurgul creator, prezent virtual, plutind 
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amorţit, s-a trezit și a devenit conștient de el 
însuși, marcând astfel primul stadiu al creaţiei, 
caracterizat prin „autogeneza” sa, adică faptul 
de „a veni pe lume din el însuși”, după expresia 
egipteană.

Iată-l așadar apărut și, singur în fiinţare, în 
mijlocul acestui ocean primordial care este ab-
senţa fiinţării. Singurătatea nu-i plăcea deloc 
demiurgului nostru; nu înţelegea să rămână la 
nesfârșit singur. A intrat prin urmare în al doi-
lea stadiu al acţiunii sale, trecerea de la unu la 
multiplu, și anume la crearea altor fiinţe. Pentru 
această facere, s-a adâncit în propria lui substan-
ţă care conţinea virtual lumea ce avea să vină, așa 
cum oceanul primordial îl conţinea virtual pe el 
însuși, și a creat prima generaţie.

Ca urmare a acesteia a început reproducerea 
tuturor elementelor creaţiei.

Acest Mit a servit drept matrice pentru nu-
meroase mituri cosmogonice, dintre care cel mai 
important este cel al lui Heliopolis, un tumul 
ivit din oceanul primordial. Acesta are un vârf 
piramidal (numit în egipteană benben), în vârful 
căruia apare soarele, Atum. Pentru a pune capăt 
singurătăţii, soarele creează primul cuplu, Shu și 



15

Tefnut, plecând de la sămânţa obţinută prin mas-
turbare. Sau scuipând, susţine o altă versiune; 
alte variante ierarhizează cele două acte: sămânţa 
intră oarecum în gestaţie în gura zeului înain-
te de a fi scuipată. Mai târziu, Shu și Tefnut dau 
naștere cuplului din a treia generaţie, Geb, zeu al 
pământului, și Nut, zeiţă a cerului, care, la rândul 
lor, au patru copii împerecheaţi în două cupluri: 
Osiris și sora lui Isis, Seth și sora lui Nephthys.

Acești nouă zei reprezintă principiile fun-
damentale ale cosmosului și alcătuiesc un co-
legiu numit „eneadă” (format pe termenul grec 
„nouă”). Eneada este divinizată și considerată 
adesea ca o entitate autonomă faţă de cei care o 
alcătuiesc. Evident, ea este efectiv alcătuită din 
nouă zei, așa cum o arată numele. Însă, pe de altă 
parte, „nouă” este perceput ca pluralul lui „trei”. 
Din această perspectivă, eneada, departe de a se 
limita la un colegiu de nouă divinităţi, reprezintă 
pluralitatea divinităţilor rezultate din actul crea-
tor și care creează mai apoi celelalte elemente ale 
lumii.

Teologiile metropolelor religioase, preocupa-
te să privilegieze divinităţile locale, au elaborat o 
cosmogonie cu multiple variaţii. Astfel ele propun 
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noi modalităţi de a lua în considerare un anume 
episod sau de a dezvolta îndeosebi o anume fază 
a procesului de creaţie. De exemplu, unui tumul 
ţâșnit din ape, anumite teologii locale îi preferă 
o vacă primordială, Mehyturet (Mehtyer), „Pluti-
toarea-cea-Mare”, asociată mai târziu lui Neith și 
cufundată în oceanul primordial. Purtându-l pe 
copilul demiurg între coarnele sale, ea îi servește 
drept platformă când acesta se desprinde din va-
luri. O altă tradiţie pretinde că vaca înfăptuiește 
o serie de condiţii care favorizează nașterea lu-
mii prin șapte formule. La Memphis, ridicarea 
pământului este divinizată sub forma Tatenen, 
„Pământ-care-se-ridică”, epitet al lui Ptah. Ace-
eași școală teologică privilegiază o concepţie mai 
intelectuală decât scuipatul și masturbarea: crea-
ţia este planificată în spirit de către Ptah și apoi 
realizată prin cuvântul său.

Conform cosmogoniei din Hermopolis, de-
miurgul s-a manifestat printr-un ou depus pe o 
bucată de pământ ridicată din ocean. Acest ou 
era opera unui colegiu de genii primordiale sau 
a unui gâscan care, gâgâind, a rupt tăcerea de la 
origine și a anunţat gălăgios apariţia fiinţei. Tot 
la Hermopolis găsim și o altă variantă: un lotus, 
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apărut în mod misterios, a străpuns suprafaţa apei 
primordiale care formase „marele lac”. Asistată 
de cei opt zei primordiali – „ogdoade” (format 
pe termenul grec „opt”) –, floarea, desfăcându-și 
petalele, a lăsat să apară soarele sub forma unui 
copil. Acesta a deschis ochii și s-a făcut lumină. 
Atunci, prin pulberea sa aurie și prin mirosul 
parfumului său, copilul lotus a creat eneada și a 
dat viaţă zeilor și oamenilor.

– Care sunt celelalte Mituri mai importante?
– Este Mitul revoltei oamenilor. Creaţia, de-

parte de a fi fixată dintr-o dată în starea sa defi-
nitivă, a cunoscut mai întâi o lungă fază în care 
zeul creator domnea direct pe pământ, cerul ne-
fiind încă stabilit. O fază fără îndoială foarte lun-
gă, în orice caz destul de lungă pentru ca demiur-
gul să cunoască senilitatea și să suporte tristele ei 
consecinţe, îndeosebi o exasperare crescândă faţă 
de opozanţii puterii. Între altele, a trebuit să facă 
faţă unei rebeliuni a oamenilor, iviţi din lacrimile 
care i-au curs din ochi. La drept vorbind, demi-
urgul nostru nu era neajutorat. Poseda o forţă de 
menţinere a ordinii: „ochiul” său. Termenul, fe-
minin în egipteană, o desemnează pe zeiţa leoai-
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că Sekhmet care se dezlănţuie împotriva răzvră-
tiţilor și a instigatorilor la răzmeriţă. Feminitatea 
era așadar pentru vechii egipteni ilustrarea furiei 
sângeroase. Pentru noi e mai degrabă surprinză-
tor... Ah, bărbaţii ăștia macho îngrozitori! Cert 
este că Sekhmet s-a străduit într-atât în actele ei 
de violenţă represivă, încât a sfârșit prin a-l îns-
păimânta chiar pe acela pe care îl slujea. Atunci 
demiurgul a imaginat un subterfugiu pentru a o 
calma, înlocuind sângele uman cu care se adăpa 
cu un somnifer vopsit în roșu. Apoi, dezgustat de 
otrăvurile și de deliciile puterii terestre, a făcut 
cerul să se ridice și s-a stabilit de atunci acolo. 
Iar anevoioasa guvernare a pământului și oame-
nilor a încredinţat-o funcţiei faraonice, în timp 
ce aceia care erau chemaţi să o exercite îi slujeau 
ca vicari.

– Am auzit vorbindu-se și de Mitul lui Osiris.
– Acest Mit a deţinut de fapt un loc esenţial. 

Iată matriţa: Osiris, un rege dintre cei mai apre-
ciaţi, stârnește gelozia fratelui său Seth, care-l și 
ucise. I-a tăiat trupul în bucăţi, pe care le-a arun-
cat în Nil. Valurile le-au împrăștiat, făcându-le 
să plutească în voia curentului, apoi acestea au 
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eșuat una câte una pe ţărmurile provinciilor pe 
care le-a traversat de-a lungul cursului său. Isis, 
soţia lui Osiris, a plecat să le caute, le-a strâns 
cu răbdare și a refăcut macabrul puzzle până a 
reconstituit cadavrul soţului ei. Acesta a revenit 
parţial la viaţă, suficient în orice caz pentru a-și 
activa capacităţile de reproducere. Isis le-a folosit 
pentru a concepe un fiu postum, Horus, destinat 
să-l răzbune pe tatăl său și să-i reia funcţia în de-
trimentul lui Seth, ucigașul tatălui său.

Alte Mituri importante sunt asociate mai mult 
sau mai puţin celui al lui Osiris.

Mitul copilăriei ameninţate a lui Horus, de 
exemplu, decurge din acesta. Pentru a-l sustrage 
persecuţiilor lui Seth pe fiul pe care l-a conceput 
călare pe cadavrul lui Osiris, Isis a fost constrânsă 
să îl crească în hăţișurile mlăștinoase ale Deltei. 
Nu a avut destule puteri magice pentru a proteja 
mica fiinţă fără apărare împotriva tuturor peri-
colelor care o ameninţau, între altele scorpionii.

De aici decurge și Mitul conflictului dintre 
Horus și Seth. La origine, Seth l-a rănit în ochi pe 
Horus, care, în schimb, i-a smuls testiculele. Din 
fericire, Toth era prezent. El a reparat daunele pe 
care și le-au provocat cei doi zei furioși. Ochiul a 
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fost pus la loc, de unde numele său egiptean, oud-
jat, „intact”. La origine, acest Mit înfăţișa ciclul 
lunar cu diferitele lui faze: lună plină, dispariţie, 
lună nouă și întoarcerea pe sferturi la luna plină. 
Însă gâlceava nesfârșită a celor doi a fost și o temă 
pentru nenumărate scenarii, investite cu semni-
ficaţii diverse, și care servesc drept exemplu în 
explicarea conflictelor proprii specifice transmi-
terii funcţiei, îndeosebi monarhice.
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2

Câtă divinitate în lumea  
noastră pământeană (dar și aiurea!)

– Zeii erau percepuţi doar ca eroii acestor 
aventuri? Vechii egipteni nu concepuseră dincolo 
de asta o noţiune mai profundă a divinului?

– Bineînţeles. Limba egipteană avea un termen 
care exprima ideea generală de „zeu”: notcher, de-
venit nouté în coptă. Limba coptă, îţi amintesc, 
este ultimul stadiu al limbii egiptene. De altfel, 
este folosită în traducerea Bibliei, un text în care 
cuvântul „dumnezeu” nu e rar întâlnit, dacă 
putem spune astfel! Vechii egipteni îl scriau cu 
ajutorul unei ideograme reprezentând un catarg 
în vârful căruia erau agăţate niște fâșii de giulgiu 
asemeni unor flamuri fluturând în vânt. Folo-
seau, de asemeni, și o altă ideogramă, un șoim 
deasupra unui scut. În fine, datorită tendinţei de 
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a înzestra divinităţile cu o înfăţișare umană, nu-
mele lor putea fi determinat prin prezenţa unui 
om stând așezat.

Cele trei ideograme ale cuvântului ,,Dumnezeu”.

– În primul rând însă, ce este un zeu egiptean? 
Cum îl putem defini dacă îl raportăm la Dumne-
zeu, Iahve și Alah?

– Egiptenii concep lumea ca fiinţă, adică ceva 
diferenţiat și ordonat, smuls prin creaţie non-
fiinţei, adică indiferenţiatului non-ordonat, re-
prezentat de oceanul primordial infinit, amorf 
și nemișcat. Astfel, departe de a fi fixată o dată 
pentru totdeauna, lumea creată rămâne permea-
bilă faţă de oceanul primordial care continuă să 
o înconjoare. Prin urmare, este tot timpul ame-
ninţată. Diferenţierea și ordinea care o alcătuiesc 
tind spre degradare, dezagregare, dezintegrare, 
pe scurt, spre dizolvare și anihilare în non-fiinţa 
din care a ieșit.

Această noţiune este foarte apropiată de con-
ceptul de entropie, fundamental în fizica moder-
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nă, dar care nu trebuie confundat cu „antropie”, 
„privitor la om” – ca în exemplul „filantropie”. 
Entropie este tendinţa, proprie oricărui sistem, de 
a se desface și a se deconstrui. Prin urmare, pentru 
a menţine un sistem, e nevoie de „negentropie”, 
adică de energie. Ei bine, în mod analog, vechii 
egipteni credeau că pentru a menţine lumea e 
nevoie de o energie care să asigure dinamica de 
funcţionare. Fără ea, lumea se prăbușește, exact ca 
o bicicletă atunci când nu mai pedalează nimeni.

– Și unde sunt zeii în toate astea?
– Putem spune că zeii sunt un fel de forţe care 

produc energia necesară funcţionării lumii.

– Dar lumea cum funcţionează?
– Câteva principii cardinale o însufleţesc. E rit-

mată de câteva cicluri regulate de creștere, moarte 
și reînnoire, precum renașterea, înscrisă în chiar 
moartea biologică. Dinamismul lumii este asi-
gurat de forţe cu o vitalitate năvalnică, forţe de 
reproducere, forţe ordonatoare sau brutale și dis-
trugătoare, necesare reînnoirii a ceea ce se consu-
mă, altele care canalizează și orientează în mod 
eficace aceste forţe etc.


