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7

PreFață

A	fost	odată… E titlul pe care mă gândisem la început să-l dau acestei 

cărţi. În cele din urmă, am ales să-l înlocuiesc cu altul, mai explicit. Dar, în 

pragul lucrării, nu mă pot abţine să nu evoc amintirea al cărei ecou a fost 

primul titlu care se află la originea acestor texte.

Cu un sfert de secol în urmă, când nepotul meu era mic și își petrecea 

vacanţa împreună cu soţia mea și cu mine, între noi se stabilise o regulă la 

fel de imperioasă ca și toaleta și masa: în fiecare seară, când se făcea ora de 

culcare și Julien se urca în pat, îl auzeam chemându-mă din camera lui, ade-

sea cu nerăbdare: „JP, povestea, povestea!” Mergeam să mă așez lângă el și îi 

povesteam o legendă grecească. O culegeam fără prea multă osteneală din 

repertoriul de mituri cu care îmi petreceam timpul analizându-le, decorti-

cându-le, comparându-le, interpretându-le, pentru a încerca să le înţeleg, 

dar pe care i le transmiteam altfel, fără ocolișuri, așa cum îmi veneau, ca 

pe niște basme, fără altă preocupare decât să urmez, pe parcursul naraţi-

unii mele, de la cap la coadă, firul povestirii în tensiunea sa dramatică: a 

fost odată… Julien, numai urechi, părea mulţumit. Eu, la fel. Eram bucuros 

să-i împărtășesc direct, ca de la om la om, un pic din acest univers grecesc, 

de care sunt atașat și a cărui supravieţuire în fiecare dintre noi mi se pare, 

în lumea de azi, mai necesară ca oricând. Îmi plăcea și faptul că această 

moștenire îi parvine prin viu grai, în maniera a ceea ce Platon numește 

mituri povestite de dădace, la fel ca lucrurile care trec de la o generaţie la 

următoarea în afara oricărui învăţământ oficial, fără a tranzita prin cărţi, 

pentru a constitui un bagaj de conduite și de cunoștinţe „hors-texte”: de la 
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regulile bunei-cuviinţe, în vorbire și în acţiune, și bunele moravuri, până la 

tehnicile corpului: modurile de a merge, de a alerga, de a înota, de a merge 

pe bicicletă, de a urca în copaci, pe ziduri ori pe stânci…

Desigur, ar fi fost o mare naivitate să cred că aș contribui la menţinerea 

în viaţă a unor legende antice prin faptul că le ofer în fiecare seară vocea mea 

pentru a fi povestite unui copil. Dar atunci era o epocă, cum își amintește 

bine toată lumea – e vorba de anii ’70 –, când mitul avea vânt din pupa. 

După Dumézil și Lévi-Strauss, febra studiilor mitologice pusese stăpânire 

pe vreo douăzeci de eleniști, care se lansaseră, odată cu mine, în explora-

rea lumii legendare a Greciei antice. Pe măsură ce avansam, iar analizele 

noastre progresau, existenţa unei gândiri mitice în general devenea tot mai 

problematică și ajungeam să ne punem întrebarea: ce este un mit? Ori, mai 

precis, ţinând seama de domeniul nostru de cercetare: ce este un mit gre-

cesc? O povestire, bineînţeles. Dar mai trebuie știut modul în care aceste 

povestiri s-au constituit, s-au fixat, s-au transmis, s-au conservat. Or, în ca-

zul grec, ele nu ne-au parvenit decât la sfârșit de carieră, sub formă de texte 

scrise, cele mai vechi dintre care aparţin unor opere literare ce fac parte din 

toate genurile: epopee, poezie, tragedie, istorie, chiar filosofie, și în care, cu 

excepţia Iliadei, a Odiseei și a Teogoniei lui Hesiod, ele figurează, cel mai 

adesea, dispersate, într-o manieră fragmentară, uneori aluzivă. Numai într-

o epocă târzie, abia către începutul erei noastre, erudiţii au adunat aceste 

tradiţii multiple, mai mult ori mai puţin divergente, pentru a le prezenta 

unificate în același corpus, aranjate una după alta, ca pe rafturile unei Bibli-
oteci, ca să reluăm titlul pe care l-a dat Apollodor repertoriului său, devenit 

unul dintre marii clasici în materie. Astfel s-a construit ceea ce s-a convenit 

să se numească mitologia greacă.

Mit, mitologie sunt, într-adevăr, cuvinte grecești legate de istoria și de 

anumite aspecte ale acestei civilizaţii. Trebuie oare să conchidem că, în 

afară de civilizaţia greacă, ele nu sunt pertinente și că mitul, mitologia nu 
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există decât sub forma și în sensul grecesc? Adevărat este tocmai contra-

riul. Legendele elene înseși, pentru a putea fi înţelese, necesită comparaţia 

cu istorisirile tradiţionale ale altor popoare, aparţinând unor culturi și unor 

epoci foarte diverse, fie că este vorba de China, de India, de Orientul Apro-

piat antic, de America precolumbiană ori de Africa. Dacă această compara-

ţie s-a impus, este pentru că respectivele tradiţii narative, așa diferite cum 

sunt, prezintă între ele și în raport cu cazul grec destule puncte comune 

ca să poată fi considerate înrudite unele cu altele. Claude Lévi-Strauss va 

putea afirma, constatând parcă o evidenţă, că un mit, de oriunde ar veni, 

se recunoaște ca atare din prima clipă, fără să existe riscul unei confuzii 

cu alte forme de povestire. Într-adevăr, există o distanţă bine marcată între 

mit și povestirea istorică, care, în Grecia, s-a constituit, oarecum, împotriva 

mitului, în măsura în care s-a dorit ca ea să fie relatarea exactă a unor eveni-

mente destul de apropiate în timp pentru a putea fi confirmate de martori de 

încredere. Cât despre povestirea literară, în cazul acesteia este vorba despre 

o pură ficţiune, prezentată în mod manifest ca atare, a cărei calitate ţine, 

înainte de toate, de talentul și de măiestria celui care a realizat-o. Aceste 

două tipuri de povestire sunt, în mod normal, atribuite unui autor care își 

asumă responsabilitatea pentru ele și care le comunică, sub numele său, sub 

formă de scriere, unui public cititor.

Cu totul altul este statutul mitului. Acesta se prezintă sub înfăţișarea 

unei povestiri venite din negura vremurilor, care era deja acolo înainte ca 

un povestitor oarecare să purceadă la nararea ei. În acest sens, povestirea 

mitică nu ţine de invenţia individuală, nici de fantezia creatoare, ci de trans-

mitere și de memorie. Această legătură intimă, funcţională cu memorizarea 

apropie mitul de poezie, care, la origine, în cele mai vechi manifestări ale 

sale, se poate confunda cu procesul de elaborare mitică. Cazul epopeii ho-

merice este exemplar, sub acest raport. Pentru a izvodi povestirile sale des-

pre aventurile eroilor legendari, epopeea operează, la început, cu procedeele 
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poeziei orale, compuse și cântate în faţa auditorilor de către generaţii succe-

sive de aezi inspiraţi de zeiţa Memoria (Mnēmosynē), și de-abia mai târziu 

face obiectul unei redactări, menite să stabilească și să fixeze textul oficial.

Și azi încă un poem nu poate exista decât dacă este rostit; el trebuie 

știut pe dinafară și, pentru a-i da viaţă, trebuie recitat cu cuvintele tăcute 

ale verbului interior. Nici mitul nu este viu decât dacă este încă povestit, din 

generaţie în generaţie, în cursul existenţei cotidiene. În caz contrar, exilat în 

adâncul bibliotecilor, încremenit sub formă de scrieri, iată-l devenit referin-

ţă savantă pentru o elită de lectori specializaţi în mitologie.

Memorie, oralitate, tradiţie: acestea sunt condiţiile de existenţă și de 

supravieţuire ale mitului. Ele îi impun anumite trăsături caracteristice, care 

se revelează mai clar dacă vom continua comparaţia dintre activitatea po-

etică și activitatea mitică. Rolul pe care cuvântul îl joacă în fiecare dintre 

acestea dă seama despre o diferenţă esenţială între ele. De atunci de când, 

în Occident, odată cu trubadurii, poezia a devenit autonomă, de când s-a 

separat nu numai de marile naraţiuni mitice, ci și de muzica ce o însoţea 

până în secolul al XIV-lea, ea s-a constituit într-un domeniu specific de ex-

presie verbală. Fiecare poem reprezintă, de atunci, o construcţie singulară, 

foarte complexă, polisemantică, bineînţeles, dar atât de riguros organizată, 

cu o legătură atât de strânsă între diferitele sale părţi și la toate nivelele, 

încât trebuie memorizată și recitată așa cum este, fără a omite ori a schimba 

ceva în text. Poemul rămâne identic în cadrul tuturor performărilor care îl 

actualizează, în spaţiu și în timp. Verbul care îi dă viaţă textului poetic, în 

public, pentru auditori, ori în particular, pentru un individ aparte, are un 

aspect unic și imuabil. Un singur cuvânt modificat, un singur vers sărit, un 

ritm decalat, și întregul edificiu al poemului e la pământ.

Naraţiunea mitică, dimpotrivă, nu este, ca textul poetic, polise-

mantică doar în sine, datorită multiplelor sale planuri de semnificaţie. 

Ea nu este fixată într-o formă definitivă, ci comportă întotdeauna vari-

ante, versiuni multiple, pe care povestitorul le are la dispoziţia sa, dintre 
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care alege în funcţie de circumstanţe, de publicul ori de preferinţele sale, 

și pe care le poate trunchia, adăuga, modifica după bunul său plac. Atâ-

ta timp cât este vie o tradiţie orală a legendelor, cât timp aceasta menţi-

ne contactul cu modul de gândire și cu moravurile unui grup, ea își  

păstrează dinamismul: naraţiunea rămâne parţial deschisă pentru inovare. 

Atunci când specialistul în mitologia antică o descoperă la sfârșit de cale, 

fosilizată deja în scrieri literare ori savante, cum am spus că e cazul grec, 

fiecare legendă reclamă, dacă vrea s-o descifreze corect, ca el să-și extindă 

ancheta, palier cu palier: de la una dintre versiunile ei spre toate celelalte 

cu aceeași temă, oricât ar fi ele de minore, apoi spre alte naraţiuni mitice, 

apropiate ori depărtate, și chiar spre alte texte aparţinând unor sectoare di-

ferite ale aceleiași culturi: literare, știinţifice, politice, filosofice și, în cele 

din urmă, spre naraţiuni mai mult ori mai puţin similare ale unor civilizaţii 

îndepărtate. Ceea ce-i interesează, de fapt, pe istoric și pe antropolog este 

arrière-planul intelectual, a cărui mărturie o reprezintă firul narativ, cadrul 

pe care este ţesut acesta, aspect ce nu poate fi decelat decât prin compara-

rea naraţiunilor, în jocul decalajelor și asemănărilor dintre ele. Într-adevăr, 

pot fi aplicate la diverse mitologii observaţiile foarte bine formulate ale lui 

Jacques Roubaud cu privire la poemele homerice cu elementul lor legendar: 

„Ele nu sunt doar niște povestiri. Ele conţin comoara gândurilor, a forme-

lor lingvistice, a reprezentărilor cosmologice, a preceptelor morale etc., care 

constituie moștenirea comună a grecilor din epoca preclasică”1.

În săpăturile sale întreprinse pentru a scoate la lumină aceste „comori” 

subiacente, această moștenire comună a grecilor, cercetătorul poate încer-

ca uneori un sentiment de frustrare, ca și cum ar fi pierdut din vedere, în 

decursul cercetărilor sale, „plăcerea extremă” pentru care La Fontaine se 

felicita dinainte „dacă i se povestea Piele	de	măgar”. Plăcerii povestirii, pe 

1 Jacques Roubaud, Poésie,	Mémoire,	Lecture, Paris-Tübingen, Eggingen, Éditions Isele, 
coll. „Les Conférences du Divan”, 1998, p. 10.
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fără nicio umbră de regret dacă, peste un sfert de secol, pe aceeași frumoasă 

insulă unde împărtășeam cu Julien vacanţe și povestiri, niște prieteni nu 

mi-ar fi cerut, într-o bună zi, să le povestesc mituri grecești. Ceea ce am și 

făcut. Atunci ei, cu suficientă insistenţă cât să mă convingă, m-au făcut să 

promit că voi așterne pe hârtie ceea ce le povestisem. N-a fost un lucru ușor. 

De la cuvântul rostit la textul scris e o trecere foarte anevoioasă. Nu numai 

pentru că scrisul ignoră ceea ce dă substanţă și viaţă povestirii orale: vocea, 

tonul, ritmul, gestul, dar și pentru că, în spatele acestor forme de exprimare, 

stau două stiluri de gândire diferite. Atunci când o intervenţie orală este 

reprodusă pe hârtie ca atare, textul nu rezistă. Atunci când, dimpotrivă, 

textul este redactat la început în scris, lectura lui cu voce tare nu înșală pe 

nimeni: el nu este făcut pentru a fi ascultat de auditori; el este exterior ora-

lităţii. Acestei prime dificultăţi – a scrie așa cum se vorbește – i se adaugă 

multe altele. Trebuie să alegi, de la bun început, o versiune, adică să neglijezi 

variantele, să treci cu buretele peste ele, să le reduci la tăcere. Până și în 

modul de a povesti versiunea selectată, naratorul intervine personal și face 

pe interpretul chiar și acolo unde nu există un model definitiv fixat al scena-

riului mitic pe care îl expune. În plus, cum ar putea cercetătorul uita, atunci 

când se face povestitor, că el este, de asemenea, un savant în căutarea bazei 

intelectuale a miturilor și că va injecta în povestirea sa acele semnificaţii 

cărora studiile sale anterioare le-au probat valoarea?

Nu ignoram nici obstacolele, nici pericolele. Am făcut totuși acest pas. 

Am încercat să povestesc ca și cum tradiţia acestor mituri s-ar putea încă 

perpetua. Voiam ca vocea care, odinioară, de-a lungul secolelor, se adresa 

direct ascultătorilor greci și care a amuţit să se facă din nou auzită de citito-

rii de azi și ca, în anumite pagini ale acestei cărţi, dacă voi fi ajuns acolo, să 

continue să răsune ca un ecou.



13

OriGinea  

UniversUlUi



O r i G i n e a  U n i v e r s U l U i

14

Ce exista atunci când încă nu exista niciun lucru, când nu exista 
nimic? La această întrebare, grecii au răspuns cu povestiri și cu mituri.

La începutul începutului, ceea ce a existat mai întâi a fost Hăul; 
grecii îi zic Chaos, Haosul. Ce este Hăul? Este un vid, un vid întu-
necos unde nu se poate distinge nimic. Spaţiu al căderii, al ameţelii 
și al confuziei, fără capăt, fără fund. Acest Hău absoarbe precum 
deschizătura unui gâtlej imens în care totul este înghiţit de aceeași 
noapte indistinctă. Așadar, la origine nu exista decât acest Hău, 
abis orb, nocturn, nemărginit.

Pe urmă a apărut Glia. Grecii îi zic Gaia. Glia s-a ivit chiar 
din sânul Hăului. Iat-o deci născută după Haos și reprezentând, în 
unele privinţe, contrariul acestuia. Glia nu mai este acel spaţiu al 
căderii întunecos, nemărginit, nedefinit. Glia posedă o formă dis-
tinctă, separată, precisă. Confuziei, indistincţiei tenebroase a Hao-
sului se opun claritatea, tăria, stabilitatea Gaiei. Pe suprafaţa Gliei, 
orice lucru este conturat, vizibil, solid. Gaia poate fi definită ca acel 
ceva pe care zeii, oamenii și animalele pot merge cu încredere. Ea 
este planșeul lumii.

În străfundul Gliei: Hăul

născută din vastul Hău, lumea are, de acum înainte, un 
planșeu. Pe de o parte, acest planșeu se ridică în înalt sub formă de 
munţi; pe de altă parte, el pătrunde adânc în jos sub formă de sub-
terană. Această „sub-glie” se prelungește în mod indefinit, astfel 
încât, într-un fel, la temelia Gaiei, sub pământul tare și solid, se află 
întotdeauna abisul, Haosul. Glia, ivită din sânul Hăului, este legată 
de acesta în adâncuri. Haosul evocă pentru greci un fel de ceaţă 
opacă în care toate hotarele devin nebuloase. În străfundurile cele 
mai adânci ale Gliei se regăsește acest aspect haotic originar.

Dacă Glia apare vederii cu claritate, dacă are o formă bine con-
turată, dacă tot ce stă să ia naștere din ea va poseda, ca și ea, limite 
și hotare distincte, ea rămâne totuși, în adâncurile sale, asemănă-
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toare Hăului. Ea este Glia cea neagră. Adjectivele care o definesc în 
povestiri pot fi similare celor care descriu Hăul. Glia cea neagră se 
întinde între jos și sus; între, pe de o parte, întunecimea și înrădă-
cinarea în Hău, proprii adâncurilor sale, și, pe de altă parte, mun-
ţii încununaţi cu zăpadă pe care ea îi proiectează spre cer, munţii 
luminoși, cele mai înalte culmi ale cărora ating acea zonă a cerului 
care este inundată mereu de lumină.

În această casă care este cosmosul, Glia constituie temelia, însă 
ea nu are doar această funcţie. Ea le zămislește și le hrănește pe 
toate, mai puţin anumite entităţi despre care vom vorbi mai târ-
ziu și care au ieșit din Haos. Gaia este mama universală. Pădurile, 
munţii, grotele subterane, valurile mării, cerul fără margini, toate 
își trag obârșia din Gaia, Glia-mamă. Așadar, la început a fost abi-
sul, Hăul, imens gâtlej în formă de genune întunecoasă, fără limite, 
care însă, într-o etapă următoare, se deschide spre un planșeu so-
lid: Glia. Aceasta se avântă în sus, coboară în jos.

După Haos și Glie, își face apariţia, în al treilea rând, cel pe care 
grecii îl numesc Eros, iar mai târziu îi vor zice „vechea Iubire”, re-
prezentat în imagini cu părul blond: este Iubirea primordială. Care 
e rostul acestui Eros primordial? Căci, în acele vremuri îndepărta-
te, nu există încă nici masculin, nici feminin, nu există fiinţe sexuate. 
Acest Eros primordial nu este cel care va apărea mai târziu, odată cu 
existenţa bărbaţilor și femeilor, a masculilor și femelelor. Din acel mo-

ment, problema care se va pune va fi cea a acuplării sexelor contrare, 
ceea ce implică, în mod necesar, o dorinţă din partea fiecăruia, o 
formă de consimţământ.

Chaos, așadar, este un cuvânt neutru, nicidecum masculin. 
Gaia, Glia mamă, este, evident, un feminin. Dar pe cine poate ea 
iubi în afară de sine însăși, câtă vreme e singură de tot, doar cu 
Haosul? Eros, care apare al treilea, după Hău și Glie, nu poate pune 
deci începutul lucrurilor ce ţin de relaţiile amoroase sexuate. Pri-
mul Eros exprimă un imbold pentru univers. Așa cum Glia s-a ivit 
din Hău, din Glie va ţâșni ceea ce conţine ea în adâncurile sale. Cele 
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ce se aflau în ea, amestecate cu ea se pomenesc împinse în afară: ea 
le dă naștere fără să fi fost nevoie să se împreuneze cu cineva. Ceea 
ce Glia produce și dă la iveală este chiar ceea ce se găsea tăinuit în ea.

Glia dă naștere, mai întâi, unui personaj foarte important, Ura-
nos, Cerul, ba chiar Cerul înstelat. Apoi, ea îl aduce pe lume pe 
Pontos, adică apa, toate apele, iar mai exact, Noianul mării, deoa-
rece cuvântul grecesc este de genul masculin. Glia îi zămislește, 
așadar, fără a se împreuna cu cineva. Prin forţa lăuntrică pe care o 
poartă în sine, Glia dezvoltă ceva ce era deja în ea și care, din mo-
mentul când este scos la iveală, devine dubletul și contrariul ei. De 
ce? Pentru că ea procreează Cerul înstelat egal cu ea însăși, ca o re-
plică la fel de solidă, la fel de tare și de aceeași mărime ca ea. Atunci 
Uranos se întinde peste ea. Glia și Cerul constituie două planuri 
suprapuse ale universului, un planșeu și o boltă, un dedesubt și un 
deasupra, care se acoperă complet.

Când Glia îi dă naștere lui Pontos, Noianul mării, acesta o 
completează și se insinuează în interiorul ei, îi pune limite sub for-
ma unor vaste întinderi lichide. Noianul mării, ca și Uranos, repre-
zintă contrariul Gliei. Dacă Glia e solidă, compactă, și lucrurile nu 
pot să se amestece cu ea, Noianul mării, dimpotrivă, nu e, în ce-l 
privește, decât lichiditate, fluiditate informă și insesizabilă: apele 
sale se amestecă, indistincte și confuze. La suprafaţă, Pontos este 
luminos, însă în adâncurile sale el este absolut obscur, ceea ce îl 
pune în legătură, ca și pe Glie, cu un aspect haotic.

Astfel, lumea se construiește pornind de la trei entităţi primor-
diale: Chaos, Gaia, Eros, apoi de la două entităţi aduse pe lume de 
Glie: Uranos și Pontos. Ele sunt, în egală măsură, forţe naturale și 
divinităţi. Gaia este pământul pe care mergem și, în același timp, 
o zeiţă. Pontos reprezintă întinsul mării și constituie, de asemenea, 
o putere divină, căreia i se poate închina un cult. Din acest punct, 
urmează povestiri de un alt tip, istorii violente și dramatice.
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Castrarea lui Uranos

să începem cu Cerul. Iată-l, așadar, pe Uranos, născut de Gaia 
și de aceeași mărime ca ea. El e culcat, tolănit peste cea care i-a dat 
viaţă. Cerul acoperă complet Glia. Fiecare porţiune de pământ este 
dublată de o bucată de cer care i se lipește de piele. Din momentul 
când Gaia, divinitate puternică, Glia-mamă, îl aduce pe lume pe 
Uranos, care este pandantul ei exact, duplicarea sa, dublul ei si-
metric, ne aflăm în prezenţa unui cuplu de contrarii, un mascul și 
o femelă. Uranos este el, Cerul, așa cum Gaia este ea, Glia. Odată 
cu apariţia lui Uranos, Iubirea acţionează într-un mod diferit. Nici 
Gaia nu mai scoate de una singură la iveală din străfundurile sale 
ceea ce poartă în ea, nici Uranos ceea ce poartă în el: unirea acestor 
două puteri este cea din care iau naștere fiinţe diferite atât de una, 
cât și de celălalt.

Uranos nu încetează să se reverse în adâncurile Gaiei. Uranos 
cel primordial nu are altă activitate decât cea sexuală. Să se împre-
uneze cu Gaia fără încetare, atât cât îl ţin puterile: el nu se gândește 
decât la aceasta, nu face decât aceasta. Sărmana Gaia se pomenește 
atunci însărcinată cu o droaie întreagă de copii care nu pot ieși din 
pântecul ei, care rămân blocaţi chiar acolo unde i-a conceput Ura-
nos. Cum Cerul nu se desprinde niciodată de Glie, între ei nu există 
spaţiu care le-ar permite copiilor lor, titanii, să iasă la lumina zilei și 
să aibă o existenţă autonomă. Aceștia nu pot lua forma care e a lor, 
nu pot deveni fiinţe individualizate, pentru că sunt înghesuiţi în-
continuu în pântecul Gaiei, așa cum Uranos însuși fusese cuprins 
în pântecul Gaiei înainte de naștere.

Cine sunt copiii Gaiei și ai lui Uranos? Este vorba, în primul 
rând, de șase titani și șase surori ale acestora, titanidele. Primul 
dintre titani se numește Oceanos. El e brâul lichid care înconjoară 
universul și curge în cerc, astfel încât sfârșitul lui Oceanos este, de 
asemenea, începutul lui; fluviul cosmic se varsă, în circuit închis, 
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în el însuși. Cel mai tânăr dintre titani poartă numele Cronos, i se 
zice „Cronos cu gânduri ascunse”. În afară de titani și titanide, se 
mai nasc două triouri de fiinţe absolut monstruoase. Primul trio 
este cel al ciclopilor – Brontes, Steropes și Arges –, personaje foarte 
puternice care nu au decât un singur ochi și ale căror nume vorbesc 
destul de limpede despre genul de metalurgie pe care îl practică 
ei: bubuitul tunetului, strălucirea fulgerului. Într-adevăr, ei sunt 
cei care vor făuri fulgerul pentru a-l da în dar lui Zeus. Al doilea 
trio este format din cei cărora li se spune hecatonchiri, Cei-cu-o-
sută-de-braţe – Cottos, Briareus, Gyes. Aceștia sunt niște creaturi 
monstruoase, de o statură gigantică, care au cincizeci de capete și o 
sută de braţe, fiecare braţ fiind înzestrat cu o forţă teribilă.

Alături de titani, acești primi zei individualizaţi – ei nu sunt, 
precum Gaia, Uranos ori Pontos, doar numele date unor forţe na-
turale –, ciclopii reprezintă fulgerele din priviri. Ei posedă un sin-
gur ochi în mijlocul frunţii, dar acest ochi este scăpărător, precum 
arma pe care ei o vor oferi lui Zeus. Puterea magică a ochiului. 
Hecatonchirii reprezintă, în ce-i privește, prin forţa lor brutală, ca-
pacitatea de a învinge, de a izbândi prin puterea fizică a braţului. 
Forţa unui ochi scăpărător, pentru unii, forţa unei mâini care e 
capabilă să lege, să încleșteze, să zdrobească, să învingă, să domine 
toată făptura din lume, pentru ceilalţi. Totuși, titanii, hecatonchirii 
și ciclopii sunt în pântecele Gaiei; Uranos e lungit peste ea.

Lumină încă nu există cu adevărat, fiindcă Uranos, întins fiind 
peste Gaia, menţine o noapte continuă. Glia atunci dă frâu liber 
mâniei sale. Ea este furioasă că trebuie să-și reţină în pântec copiii, 
care, neputând ieși, o umflă, o apasă, o sufocă. Ea face apel la ei și, 
în special, la titani, zicându-le: „Luaţi aminte, tatăl vostru ne face 
o mare nedreptate, ne supune unor violenţe îngrozitoare; aceasta 
trebuie să înceteze. Trebuie să vă revoltaţi împotriva tatălui vostru, 
Cerul”. La auzul acestor cuvinte ferme, titanii, în pântecele Gaiei, 
sunt cuprinși de spaimă. Uranos, instalat dintotdeauna deasupra 
mamei lor, de aceeași mărime cu ea, nu li se pare deloc ușor de 
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învins. Doar ultimul născut, Cronos, acceptă s-o ajute pe Gaia și să 
se măsoare cu taică-său.

Glia concepe un plan deosebit de șiret. Pentru a-și aduce la 
îndeplinire proiectul, ea confecţionează chiar în interiorul său un 
instrument, un cosor, o harpē, pe care o făurește din oţel călit. Ea 
pune apoi această seceră în mâna tânărului Cronos. Acesta se află 
în pântecele mamei sale, acolo unde Uranos se unește cu ea, și stă la 
pândă, cu ochii în patru. Atunci când Uranos se revarsă înăuntrul 
Gaiei, el apucă organul genital al tatălui său cu mâna stângă, îl ţine 
strâns și îl taie cu cosorul pe care îl agită în mâna dreaptă. După 
aceasta, fără a se întoarce, pentru a evita nenorocirea pe care ar pu-
tea s-o provoace fapta sa, el aruncă peste umăr membrul viril al lui 
Uranos. Din acest membru viril, retezat și azvârlit îndărăt, cad pe 
pământ picături de sânge, în timp ce sexul însuși este proiectat mai 
departe, în valurile mării. Uranos, în momentul când este castrat, 
scoate un urlet de durere și se îndepărtează iute de Gaia. De acum 
înainte, el va rămâne fixat, fără a se mai mișca, în vârful lumii. 
Întrucât Uranos este de aceeași mărime cu Gaia, nu există niciun 
petec de pământ deasupra căruia să nu se găsească, atunci când 
ridici ochii, un crâmpei echivalent de cer.

Pământul, spaţiul, cerul

Castrându-l pe Uranos, la sfatul și prin tertipul mamei sale, 
Cronos realizează o etapă fundamentală în nașterea cosmosului. 
El separă cerul de pământ. El creează între cer și pământ un spaţiu 
liber: tot ce va produce pământul, tot ce se va naște din fiinţele vii 
va avea loc să respire, să trăiască. Pe de o parte, spaţiul s-a deblocat, 
dar și timpul, de asemenea, s-a transformat. Cât timp Uranos apăsa 
asupra Gaiei, nu existau generaţii succesive, ele rămâneau îngropa-
te în interiorul fiinţei care le produsese. Din momentul când Ura-
nos se retrage, titanii pot să iasă din sânul matern și să procreeze, 
la rândul lor. Se deschide atunci o succesiune de generaţii. Spaţiul 
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s-a degajat, iar „cerul înstelat” joacă, în prezent, rolul unui plafon, 
al unui fel de baldachin mare și întunecat, întins deasupra pămân-
tului. Din vreme în vreme, acest cer negru se va lumina, căci, de 
acum încolo, ziua alternează cu noaptea: ba apare un cer negru, 
luminat doar de stele, ba, dimpotrivă, se ivește un cer luminos, um-
brit doar de nori.

Să lăsăm, pentru moment, la o parte descendenţa Gliei și să ne 
întoarcem la cea a Haosului. Hăul aduce pe lume doi copii, unul se 
numește Erebos, celălalt Nyx, Noaptea. Ca prelungire directă a Ha-
osului, Erebos reprezintă negrul absolut, puterea negrului în stare 
pură, neamestecat cu nimic. Cazul Nopţii este diferit. Și ea, ca și 
Gaia, dă naștere unor copii fără a se împreuna cu nimeni, ca și cum 
i-ar croi din propria sa ţesătură nocturnă: este vorba, pe de o parte, 
despre Aither, Eterul, Lumina eterată, și, pe de altă parte, despre 
Hemera, Ziua, Lumina zilei.

Erebos, odrasla Hăului, reprezintă negrul propriu Haosului. 
Nyx, Noaptea, dimpotrivă, se raportează la zi. Nu există noapte 
fără zi. Când Noaptea îi aduce pe lume pe Aither și pe Hemera, 
ce face ea, de fapt? Așa cum Erebos era întunecimea în stare pură, 
Aither este luminozitatea în stare pură. Eterul este pandantul lui 
Erebos. Eterul strălucitor este acea parte a cerului unde nu există 
nicicând obscuritate, cea care aparţine olimpienilor. Eterul este o 
lumină extraordinar de vie, care n-a fost niciodată viciată de ni-
cio umbră. Dimpotrivă, Noaptea și Ziua se sprijină una pe cealal-
tă, opunându-se. De atunci de când s-a deschis spaţiul, Noaptea și 
Ziua se succedă cu regularitate. La intrarea în Tartar se află porţile 
Nopţii, care se deschid spre sălașul acesteia. Acesta este locul unde 
Noaptea și Ziua se prezintă succesiv, își fac semne, se intersectează, 
fără a lua contact ori a se atinge vreodată. Când e noapte, nu este zi, 
când e zi, nu este noapte, dar nu există noapte fără zi.

Așa cum Erebos întruchipează o obscuritate totală și definiti-
vă, Aither incarnează luminozitatea absolută. Toate fiinţele vieţui-
toare pe pământ sunt creaturi de zi și de noapte; cu excepţia morţii, 
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ele ignoră acea obscuritate totală pe care n-o străpunge niciodata 
nicio rază de soare și care constituie noaptea lui Erebos. Oamenii, 
animalele, plantele trăiesc zi și noapte în această conjuncţie a con-
trariilor, în timp ce zeii, în înaltul cerului, nu cunosc alternanţa 
zilei cu noaptea. Ei trăiesc într-o lumină vie permanentă. Sus, zeii 
celești în Eterul strălucitor, jos, zeii subterani ori cei care au fost 
învinși și trimiși în Tartar și care trăiesc într-o noapte constantă, 
apoi muritorii, în această lume, care este deja o lume a amestecului.

Să ne întoarcem la Uranos. Ce se întâmplă când el se fixează în 
vârful lumii? El nu se mai împreunează cu Gaia, cu excepţia mo-
mentului marilor ploi fertilizante, în timpul cărora cerul se revar-
să, iar pământul rodește. Această ploaie binefăcătoare îi permite 
pământului să dea naștere unor noi creaturi, plante, cereale. Dar, 
în afara acestei perioade, legătura dintre pământ și cer este tăiată.

Atunci când Uranos se îndepărta de Gaia, el lansase o teribilă 
imprecaţie împotriva fiilor săi: „Vă veţi numi titani, le zisese el, fă-
când un joc de cuvinte pe baza verbului titainō, pentru că v-aţi în-
tins braţele prea sus, vă veţi ispăși crima de a fi ridicat mâna asupra 
tatălui vostru”. Picăturile de sânge căzute în ţărână din membrul 
său viril mutilat au dat naștere, peste o clipă, Eriniilor, forţe pri-
mordiale a căror funcţie esenţială este de a păstra amintirea afron-
tului adus de o rudă unei rude și de a o face să plătească, oricât timp 
ar fi necesar pentru acest lucru. Ele sunt divinităţi ale răzbunării 
crimelor comise împotriva rudelor de sânge. Eriniile reprezintă 
ura, amintirea, memoria greșelii și exigenţa expierii crimei.

Din sângele curs din rana lui Uranos iau naștere, odată cu Eri-
niile, giganţii și Meliai, nimfele frasinilor. Giganţii sunt, în esen-
ţa lor, niște războinici, ei personifică violenţa războinică: fără a 
cunoaște copilăria și bătrâneţea, ei sunt, întreaga lor viaţă, adulţi 
în floarea vârstei, dedicaţi activităţii războinice, cu gustul bătăliei 
aducătoare de moarte. Nimfele frasinilor, meliadele, sunt, de aseme-
nea, războinice, au și ele vocaţia masacrului, întrucât lemnul lăncilor 
pe care le folosesc războinicii în luptă este tocmai cel al arborilor în 
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care locuiesc ele. Așadar, din picăturile de sânge ale lui Uranos iau 
naștere trei tipuri de personaje care incarnează violenţa, pedeapsa, 
lupta, războiul, masacrul. În ochii grecilor, această violenţă se rezu-
mă la un nume – Eris, conflictele de toate tipurile și în toate formele, 
ori discordia din sânul aceleiași familii, în cazul Eriniilor.

Discordie și iubire

Ce se întâmplă cu membrul pe care Cronos l-a aruncat în 
mare, în Pontos? El nu se scufundă în valurile mării, ci rămâne la 
suprafaţă, plutește, și spuma spermei se amestecă cu spuma mării. 
Din această combinaţie spumoasă din jurul sexului, care se mișcă 
în voia valurilor, se formează o făptură superbă: Afrodita, zeiţa 
născută din mare și din spumă. Ea plutește un anumit timp, apoi 
pune piciorul pe insula sa, Cipru. Ea calcă pe nisip și, pe măsură 
ce înaintează, sub pașii ei răsar cele mai parfumate și cele mai fru-
moase flori. În siajul Afroditei, pășindu-i pe urme – Eros și Hime-
ros, Iubirea și Dorinţa. Acest Eros nu este acel Eros primordial, ci 
un Eros care reclamă existenţa, de acum înainte, a masculinului și 
a femininului. Se va spune, uneori, că e fiul Afroditei. Acest Eros 
și-a schimbat deci funcţia. El nu mai are rolul, așa cum fusese la 
începuturile cosmosului, de a scoate la iveală ceea ce conţinea ob-
scuritatea forţelor primordiale. Rolul său, în prezent, este de a uni 
două fiinţe bine individualizate, de sexe diferite, într-un joc erotic 
care presupune o strategie amoroasă, cu tot ce comportă aceasta: 
seducţie, acord, gelozie. Eros unește două fiinţe diferite pentru ca 
din acestea să se nască o a treia fiinţă, care să nu fie identică niciu-
nuia dintre părinţii săi, dar care să-i continue pe amândoi. Așadar, 
acum există o creaţie care se deosebește de cea din timpurile pri-
mordiale. Altfel spus, retezând sexul tatălui său, Cronos a instituit 
două forţe care, pentru greci, sunt complementare și dintre care 
una se numește Eris, Cearta, iar cealaltă Eros, Iubirea.

Eris este lupta din sânul aceleiași familii ori din interiorul 
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aceleiași omeniri, cearta, discordia în chiar inima a ceea ce fuse-
se unit. Eros, dimpotrivă, este acordul și unirea dintre principii 
atât de diferite cum sunt femininul și masculinul. Eris și Eros sunt 
amândouă produse de același act fondator care a deschis spaţiul, a 
deblocat timpul, le-a permis generaţiilor succesive să intre pe scena 
lumii, acum deschisă.

În prezent, toate aceste personaje divine, cu Eris de o parte și 
cu Eros de alta, se vor înfrunta și vor lupta. Pentru ce vor lupta? Nu 
atât pentru a constitui universul, ale cărui temelii sunt deja puse, 
cât pentru a-l desemna pe stăpânul acestui univers. Cine-i va fi su-
veranul? În locul unei povestiri cosmogonice, care pune întrebări-
le: „Ce este începutul lumii? De ce la început a fost Abisul? Cum s-a 
făurit tot ce conţine universul?”, apar alte întrebări și alte poves-
tiri, mult mai dramatice, care încearcă să dea răspunsurile. Cum 
se vor certa și se vor insulta zeii, care au fost creaţi și procreează, 
la rândul lor? Cum se vor înţelege? Cum va trebui să-și ispășească 
titanii greșeala pe care au comis-o faţă de tatăl lor, Uranos, cum 
vor fi pedepsiţi? Cine va asigura stabilitatea acestei lumi, construite 
pornind de la un nimic care era totul, de la o noapte în care își are 
obârșia însăși lumina, de la un vid din care se nasc plinul și solidul? 
Cum va deveni lumea stabilă, organizată, cu fiinţe individualizate? 
Uranos, îndepărtându-se, deschide calea unui șir neîntrerupt de 
generaţii. Dar dacă, la fiecare generaţie, zeii se luptă, lumea nu va 
avea nicio stabilitate. Războiul zeilor trebuie să cunoască un sfârșit 
pentru ca ordinea lumii să fie definitiv stabilită. Cortina se ridică 
deasupra luptelor pentru suveranitatea divină.


