
MIRCEA ELIADE ŞI UNIVERSl;L IMAGlNAR NEO-ENEOLITIC 

"Ipotezele sunt plase: numai cel care le aruncă va putea prinde" 
(l\ovalis) 

Într-o scrisoare adresată lui 1. Petru Culianu. datată Chicago, 3 mai 1977, Eliade mărturisea că 
nu a fost obsedat - ca şi Dumezil sau Granet - de metodologie. deşi toţi trei au incercat să interpreteze 
sistematic documentele ' . 

Această mărturisire este foarte importantă pentru demersul nostrll� deoarece ne-am propus In 
prezenta lucrare să arătăm că, pe de o parte, acuzele de neştiinţificitate la adresa ideilor lui M. Eliade 
aduse În primul rând de cercetătorii epocilor preistorice sunt nefondate, iar pe de altă parte că M. Eliade, 
În postura sa de istoric şi fenomenolog al religiilor li inţeles că aceste discipline sunt privilegiate În 
rrivinţa contactelor cu "universul imaginar'l Întrucât pot analiza conţinuturilc sale cele mai arhaice şi pot 
permite altor discipline ca psihologia, antropologia, socio logia. arheologia. o abordare mai serioasă şi mai 
matură a problemei omului1 . 

rvlaÎ Întâi să lămurim sintagma "univers imaginar". De la Îne-eput trebuie să remrcăm marea 
confuzie- ce domne�tc "in utilizarea termenilor referitori la imaginar: " imagine", "semn'\ "alegoric !!, 

!!simbol". "emblema", "mit", "figură". "idol" etc .. sunt lI lilizaţi fără dist incţie de către marea majoritate 
CI autori lor-;. 

In această lucrare nu vom Încerca elucidarea tuturor acestor termeni - ceea ce ar depăşi a1f1t 
intenlia autorului cât şi posibilită\ile lui - iolosi\i nu numai În arheologie şi istoric, ci şi În filozofie. 

estetică, lingvistică. istoria anei sau etnografie. O încercare de delimitare a acestor termeni o face G. 
f)urand 111 doua din lucrările sale'l, 

In prefata lucrării l\;oslaÎgia originilor. Eliade c0nsidera că o111ul trăieşte Într-UD univers sen�ibil -
lumea iSloric�i şi naturală - dar arc şi o lume e.\isu:nţialft. un "univers imaginar", istoricul )Î 

j-ellomenulogul religiilor fiind cel dinlâi chemat să recunoască şi să desc i rreze structurile şi semnifica\Îilc 
religioase ale acestor universuri imaginare;. În altă parte \'orbe�te despre univ ersil i ÎmagÎnar ca despre 
IOtalit"tca c reatiilor spirituale ce apartin unei comunită\i" . caracteristica principa lă ar fi că aceste 
universuri au o orig ine �Î o structura religioa să� . Cel mai simp lu am purea denumi '\ll1 iversul imaginar1l 
ca pe un sistem (sau sisteme) de imagini şi de reprezentări despre lume (Weltbild) pe carc-! au. Ia lin 
moment dat. mcm bri i line i com un ităţ i, 

Imaginarul are mai mulrc struc\ur ; şi opcrcad\ at<l1 cu imagini cat �i CII simholur i8 . Gfllldirc. 
i :naginaţie. simbol. toalC acestea reprezirltă strUCTuri a!c il11aginHru!ui. Gandirea, În totalitatea sa se 
�_�,:I.seştc integrală 111 funcţia simboJidi'))i nu are alt conţinu l în afan) de orând tlirea imaginilor1o. JunQ io.;i � � . 

(;:'- bine :;cama cfl orice gândire se sprijină pe irn3gini generale. arhctipurile, care "modcl'�az[t incon:;,ticllt 

'") 
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gândirea"ll . Imagjna�ia - alt e lement sta!cturaJ a imaginarului· etimologic este- 50Iidar?, considera 1\1. 
Eliade. ClI inwgo ("rcprcze-ntarcl'. "imitaţi>!") dar şi cu imilfJr f'a imita" , "a reproduce" )12. 

Jl11agina�ja imită modelele exemplare - imaginile - le react!.lalizează, le repetă neconten it. În 
ace laşi timp Însă imaginaţ ia se relevă ca un factor general de echil ibrare psibo-sccială şi biologică. in 
ceea ce priveşte simholul, accst3 este !?i el strâns legat dt! imaginarD. mulţi cercetători - printre care şi fvi. 

• • 
Eliade - abordand simbolicul ca (> producţie a imaginarului". Intre sistemul receptor şi cel efector, care 

se găsesc ]a toate speciile animale" aflăm la om o a treia verigă pe care o putem descrie ca sistemul 

simbolic. Astfel că omul nu mai trăieşt� Într-un univers pur fizic. el trflieşte într-un univers simbolicI; �i 
se poate defini ca un animais)'lJlbolieum1<>. 

-
in sens neurofiziologie şi psihofiziologie "imaginea" se poate defini atfel: rcalilaten materială esle 

suportul obiectiv al unei reproduceri 8 acestei realităti, ohtinându-se astfel o imagine senzorială respectiv 

o imagine mencanl17. I maginarul repre7.intă deci. domeniul imaginilor mentale . 
Am sOi,,;otit necesară această sct\l1ă şi foarte sumaj·:.i incursiune 'in !lantropologia imaginarului", 

nu numai pentru a arăta complexitatea. aproape dezarmantă a problemelor ce se ivesc în calca 
cercetătorului, ci mai ales pentru a ilustra un fapt: credinţele preistorice nu pot fi cercetate numai pe 0 

singura cale. cea arheologicii. ci este nevoie de un întreg evantai de �tiinţe: fi lo logie, psiho logie: 

elJlOgrafie, istoria artelor etc. Nu este insă vorba de a stăpâni toate aceste domenii in calitate de filolog, 

etnooraf sau de istoric al artelor. ci de a asimila cercetările specialiştilor şi de a le in tegra Într-o e 

perspectivă specifică istorici religiilorls. 
Revenind la epoca neo-eneo lit icĂ. universul im ag inar al acestei epoci 3r fi totalitatea credi nţelor 

�j practicilor magico-religioase ce t:aract.erizeaza această perioadă reflectată atât în altă (statuctc. 

ceramică, altar�, sanctuare) cât şi în practicile de cult (rituri,funerare. sacrificii, rituri de construcţie). 
foate acestea sum pOlIi de acces - singurele de altfel, in lipsa textelor - spre "lumea interioară " a omului 
arhaic şi constituie expresia nemij loc ită a credinţelor acestei epoci. In preistoric iconografia apare ca 
mărturia cea mai c\ idcntă a imaginarului'!), 

Mircea Eliade a inţeles că orice document religios (statuetele, altarele, Înmormâl1lările sunt astfd 
de documente) revelează în acelaşi timp o modalitate a sacrului ca hierofanie dar şi o situare a omului 
'in raport Cli sacruFo. Această a doua trăsătură interesează, În primul rând. pe istoric şi pe arheolog. În 
acest context, arheologia, ştiinţă parţială . are menirea de a descoperi . descrie şi ordona pe categorii 
materÎalul religios arhaic. acest material constituindu-se în "fapte" re ligioase ce trebuie să .fic tratate în 
cOn1exlullor religios, fără să tie reduse la semnificatii sociologice, psihologice" , arheologice sau estetice. 
Ideal ar fi ca ccrcetătorul sa reconstitu ie realitatea vizată (in cazul nostru realitatea religioasă) pornind 
din interiorul acesteia, din cadrul structurilor de sensibilitate, aparţinând acelei societă\i (nco-eneolitice) 
elaborând O constructie În acord cu imaginea pe care respectiva societate o avea despre realitatea 
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Cf. E. Cassin:r. J::seu despre Om. O Introducere Înji/o.\"Ojia CU/lUni umane, Humanitas. Buc .. 1994, pA3. 
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inconjurătoare" (ce poate fi altceva mitul, pentru omul arhaic, decât un mod de a gândi şi de a simţi 
lumea?). O astfel de istorie şi-ar propune să studieze sistemele de valori şi tiparele de sensibilitate, 
normele de compOitament religios şi atitudinile dominante, produ"liile istorico-religioase şi expresia 
artistică din perspectiva apartenenţei lor la un mediu cultural fundamental. Paradigma de cercetare a unei 
astfel de istorii religioase pleacă de la investigarea discursului mental subiacent operei de artă pentru a 

evidenţia conceptele şi imaginile dominante ale acestuia şi ar permite relevarea unor structuri  mentale, 
care conduc la mecanislllul produce-rii imaginilor şi il repertoriul imaginarului]3. 

Ccca ce interesează În primul rând la documentele istorico-religioase este metafizica lor 
implicită, care este exprimată prin simboluri . . Iar singurul instrument dc cercetare a metafizicii implicate 
În aceste documente, de decorare a "ontologicî implicite"N este hermeneutica, pe care Eliade a detin il-o 
astfel: "hermeneutica este căutarea scnsului, semnificaţiei sau selllllifica�iilor pe care o idee sali UII 

fenomen religios a avut-o de-a lungul timpului"25. 
Iar În altă palte considera că obiectivul ultim nu este de a observa că există un anumit număr de 

tipuri şi scheme de comportament religios ci de a le ÎI1\clcge semnificaţia:?". 
Hermeneutica lui ivI. Eliade este importnntă pt::lltru arheolog, deoarece ci a pornit În toate lucr,-'irile 

sale de la teza că nu pot fi Întâlnite niciodată fenomen� religioase "pure". Elc apar totdeauna amesteci\te 
cu elemente istorice, sociologice, estetice elco Întotdeauna M. Eliade a recunoscut importanţa "contextelor 

culturale �i religioase", "contcxtul istorico-cultural"". În acelaş timp Însă "singurul mijloc de a Înţelege 
o crcdillţ� mhaică este să Încercăm reintgraren ei În Întregul din care a lăcui cfindva parte şi, deasemenea. 

trudindu-ne de a ne Înfăţişa acest întreg În coerenţa lui intimă"]� . Din păcate - considera Eliade -
<1ntopologii ali risipit prea mult timp încercând 5[t reconstituie istorÎa culturilor primitive şi foarte pUţin 
încercând să le Înţele�gă semnificaţia)·9. Este un determinism firesc în cadrul ul1ui sistem de gândire - cel 
arhaic - care obliga la o lărgire a câmpului de investigaţie de la religios la istoric şi de la acesta la 

!i losofic-;(l. 
În cele cc urlilcază vom Încerca să scoatcm În evidentă dteva din ideile filosofice ale lui tvI. 

Eliade rcrcriloarc la crcdill\clc neo-eneoliticc, neavand inlCIl{ia de a prciinde di al1l epllizat subiectul. În 
acelaşi timp considerăm f�a'tc important s� subliniem că universul religios neo-cncolitic este IllUIt mai 
complex �i lIlult mai vast. ln această lucrare nu avem intenţia de a trasa limitele acestu i univers spiritual . 

• 
de a allaliza structura sa sali ideile care îl particularizeazii. In viitor insi:! se impune cu necesitate un astfel 
de studiu. Această exemplificare are în primul rând scopul de a dovedi că in demersul săli hermeneutic 
Uiadc a 11luat ÎIl consideraţie istoria"]', situ:Îlldu-Si; în "perspectiva istorică" încă din tincJ'<,;ţe·�:!. 
Dca�clllenea" vom incerca să dCl1101lstr[Ull netcllll!init:ia acuzelor aduse ideilor sale (v'ezi de eXC'lJlplu 
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\1eslin)3\ În primul riind În ceea ce priveşte interpretarea materialelor cu caracter religios din epoca neo
eneolitică. , 

In primul volum allSlOriei credinţelor ,,,i ideilor religioa,se, una din ideile cele mai interesanti;: 
�i importante este aceea că "fiecare descoperire tehnologică, fiecare invenţie economică şi socială este, 
se pare, 'dublată' de o semnitica\ie şi de o valorizare religioasă"". Cu alte cuvinte fiecare noud descoperire 
aduce Cli sine un "univers imaginar" specific. 

Odată cu descoperirea agriculturii are loc în mClllalitatea arhaică (J "revoluţie religioasă", 
fertilitate-a pământului - considera savantul român - fiind solidară ClI fertilitatca feminină. Aceasta 
deoarcce� În concepţia arhaică. femeile cunosc "misterul crenţieill-,5. Ace-astă solidaritate a lÎat naştere Ir: 
ceea ce M. Eliade" denumit "mentalitatea agrară". idee cu care majoritatea cercct3torilor epocii neo-
cneolitice sunt de acord36. 

Mentalitatea agrară a populaţiilor neolitice (şi eneolitice) este ilustratii În primul rând de 
numeroase staruete Feminine, descoperite în aşezări. locuinte. morminte sau În sanctuar�. I::ste firesc ca 
pentru populaţiile de agrieultori strâns legate de roadele pământului Zeiţa Mamă să reprezintc divinitatea 
principală. 

Mama Glia �i reprezentanta sa umană, femeia, au rolul principal În cadrul ritualului agricol, dar 

nu exhaustiv, fel1ilitatea �i fecunditatea necesitând şi prezenţa unui zeu şi respectiva unui b;;rbat. 

"Fertilitatea c precedată de O hierogamic" considera Eliade. Această mentalitate renccIă. de fapt, 

complementaritatea bărbat-femeie, complementaritatc observată Încă de oamenii din palcolitic. după Cllm 

considera A .. l.eroy-Gourhan care identifică În picturile parietale simboluri feminine şi simboluri 

masculine�7. 
EI vorbeşte de "preocupări orientate spre funcţia de reproducere" În arta paleolitică. Această 

complementaritate - consideră L. R. Nougiere - este reflectată şi În diviziunea ll1uncii: bărbatul care 
merge la vânătoare (operatie dificilă şi periculoasă) şi femcia care se ocupa de lumea vegelală (cules 
plantc, fi'uetc etc.), lume mai putin periculoasă". 

�robabil cii modelul primordial al hierogamiei Cer-Pământ a fost unirea sexuală dintre bărbat şi 
femeie. ]ntr-un studiu asupra dualisl11ului religios. Eliade considera că hieros gamos-ul cosmogonic 
stabileşte modelul oricărei crea\ii, lumea fiind produsul unei uniri Între un zeu şi o zeiţă". perechea 
fundamentală fiind tipul bărbat/femeie'" Existenţa acestei idei religioase pe Întinse teritorii (Africa, Asia. 
Europa) atât la populaţiile aşa zis "primirive" cât şi la cele arhaice dovedeşte universalisll1ul acestei idei . 
cosmogonlce. 
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Acce�i idee este ilustrată de statueta descoperită de 1. Paul la Ocna Sibiului (aparţinând culturii 

Vezi În a(;o;!sl sens M. Meslin. Ştiinta religIilor, Humanita"i. Buc 1993, p.157 sq, Mtslin vorbcŞlc la Eliade dl.: un 

"refuz al i�lori<:i" (p.161). pc când alti cercetători au căutat (aproape cu obsesie) sa descopere rădăcinile gândirii şi 
simtirii religioase - pentru istoricii religiilor din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a secolului <!1 XX-leiI acesta a fost 
principalul scop ştiinţific-; Eliade a !fanşUl aCl!astă lungă dispută carI! risca să steri!iteze O intrcag5 ştiin\ă, considerânJ 
că sacrul nu cste il t.:tapă a conştiinlei ci un clc:mCn1 constitutiv al Cl. 

\1. Eliade, Istoria crerJin[elor şi ideilor rdlgioase. vol.I. Euc .. 1981. pAS. 

Ibidem, pAl. 

Vl!l.i de exemplu E. Camşa, Neoliticu/ pe teritoriul Românie/. ('onsiderafii, Acad.R.S.R., Suc., 1987, p.148: 

deasemenea Gh. Lazaravici, Venus d� 7iiuan. Despre credinfelc >i practicile religioase. În AcraMP, XII. 1988, p.27. 
Practic, majoritat\!a (.;t.!rcetătarilar acceptă existenta unei astfel de mentalităţi. 

Cf. i\. Lcroy-Gaurl1an, Gesml şi cuvântul. Meridiane. Buc .. 1983. ,"'oUI. p.208; vezi şi W.Wolski. Aloşteniri 

preistorice În arfa populară românească. in Apulum. VII/2. 1969. pASO. 

Asup ra acestei probleme vezi L. R. l\ougiere. în Histoire mondiale de la femme. poublice sous le direction de P. 

Grimal, J\ouveJle Librairc: de Franc\.:, Paris, fa. 

Cf. M. Eliade, Prolegomene la dllalismu.l religios: diode şi polarit;i/i, În volumul Nostalgia originilor, p.246. 

Ibidem. p.269. 
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Precriş, faza ll, databilă În miJ.Vl). reprezentând o pereche 'mbriiţişată". 
Autorul descoperirii a desluşit pe statuetă atat semne masculine, pe registrul superior, cât şi 

semne feminine, În registrul inferior, printre care şi rombul, care a fost plasat În zona centrală a figurinei. 

1. Paul considera că este prima încercare cunoscută până acum În Europa de redare prin mijloace 
plastice şi grafice totodată a mitului Creaţiei". 

În Orientul preistoric astfel de statuete reprezentând perechi îmbrăţişate . aşa cum este, de 
exemplu, statueta de calcit de la Arn Sakhri . datează Încă din perioada civilizaţiei natufiene (Palestina)", 
deci cu cel puţin un mileniu mai vechi deeât statueta dc la Ocna Sibiului. Asemenea statuete au fost 
descoperite şi În Anatolia, în aşezarea timpurie de la c:,:atal l lUyiik (miJ.VlI-VI î.Hr.). Tot la c:,:atal Hiiylik 
s-a atestat existenţa unor statuete ce reprezintă unirea dintre lin taur - socotit epifanie a Zeului masculin -
şi o femeie''', probabil Marea Zeiţă. Ideea este acecaşi: unirea sacră Între Cer (simbolzat de principiul 
masculin) şi Pământ (principul feminin). 

Unii cercetători vorbesc, pentru perioada neo-eneolitică, şi de practicarea unei hierogamii 
simbolice ca model al re-prezentării structurii şi funcţionflrii Cosmosului45. Unirea simbolică f;:ste ilustrată 
de o statuctă fernÎnÎnă din argilă, de la Byblos, aparţinând neoliticului vechi, ce line între mâini o pastilă 
aplatizătă de aproximativ 2 CIn, socotită de J. Cauvin o reprezenlare clar talică4v, Statueta Întruneşte at,lt 
atribute feminine cât �i atribute masculine. Hierogamia simbolică mai este ilustrată fie de aplicarea pe 
bucranii - simbol prin excelenţă masculin -, a unor semnc socotite feminine (crucea de Malta sau crucea 
Sfântului Andrei care, după B. Soudsky, 3f fi reprezentat la origine o femeie care năştea)", fie prin 
redarea unei regine de albine. simbol al Zeiţei Mamă" (vezi sanctuarul EVIS de la ('ataI Hliyiik sau de 
la Vidra)'· pe un cap de taur confecţionat dintr·o bucată de os, aparţinând culturii Cucuteni (fan B: Bilee 
:7:lote. Valca Siretului Superior)'''. 

Zeitiiţile masculine apar in nco-encolitic nu numai în atitudine hierogamică ci şi alături de Zeiţa 
mamă. lie ca cpi fanie a Zeului masculin ("acolitul" Zeiţei), taurul - În cazul sanetuarului de la Parţa, spre 
exemplu51 -. fie suh forma antropoll1orfă aşa cum apare in culturile Hamangia, GUlllelni\a sau Cll�lIteni, 
unde Într-o locuinţă, pe un pilhai de mari dimensiuni apar două nzprczentflri: lina feminină şi ccalaltrl 
mascu!il1ă�2, Interesant este faptul că meşterul il reda! in maniera realistă atât sexul femeii, socotită de 
"uloarea articolului Marea Zeită, cât şi cel al bărbatului, socotit "acolitul" Zei\ei"'. 

, :-.Il! putem aminti aici toate reprezentările de di, inităţi masculine �i ipostazele În care acestea apar. 
Intr-un studiu dcdicatleităţilor masculine din neo-cncoliticul Asiei Mici �i a SE Europei şi modului in 
care aceşti ZI:1 s-au perpetuat În mitologia orientală �i cea !:treacă. sub divcrsc \lume. J, Makkay considera 
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v�, Li 1. Paul, Dafe !loi prl \ 'il/d ji)lo.sir(!(( "scrierii" Î il ciu-;i=a (iile IIcoliI ice CiF'lWIO-d<liIllhleli('. in fral'/s itraI/ia, 9. 1 ()�N. 
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Ibidem. rAS. 

l)espr;;: această statuel.ă cflt :;;i dl.!spr(! altele repraCI1t,Îl1tl (lcc..:a�i :;ccna (şi bibliegrarial ve/.i J. Cauvin, Ne!igiol1.\" 

Il(!o/[tiliql!es de S)"/"{)-Fa{eslin<J. /)ocwnents, c.?-:.[CS .. 1972, p.l5_ lig.5.1-l.. 
Vezi J. :vkllaart. r':'\'cdvatiolls (lI <:atal Hiiyiik. /963. J/;/,..d pre!iminwy reporl. in AI/(/lo/ian Swdie\· . .JoI/ma! (?f:he 

LJrtti.,·/; Inslitllle v/,·lrchu('% ţ.:y (/f Ankara. XIV. 1964. P 76. 

Ct'. ,\. 1\ liu. Les cOl!:.'gories di!!C/Ii!IC{ues dll "eL'OI" gt?omt'li"i(.Jlle Clicutu:ienne, în .-lrh.\I(.'/d. XV. ! 992, p.ll. 

c!'. J. C.lu\·in. np c:'( . . p.85, fig.28. 

fi SOUd5J....�·. Il1lerprefari()lJ Iii �'()ril/Ile de l'OrJ/Unl.?111 IUlt?: lire. in J'armll ky .. 1 rcheologlCke, 1. 1966. p. 107. 

CI'. ,\-1. (i:mhutas, Cirih::arie şi "II!wrJ. t ... kriJi'l1lc, Buc .. J9HX. p.SI. 

\1. (limhutas. :Jile !...O/l,f!.IiClge r;frhe Cou'dess. San Frani..:i.�co, 1991. Il 272. fig.422/1. 2,�,2h. 

Ihuln::. il.271.Iig'+20. 

el', (il!. L:zaro'·lCi. (",'J.ci!.. p.36. 

Va.Î C. \'1agda ivlantu, Repre=L'n//Iri clJltrop(;!lu)/:k pe ("('r"'l1icu o;;;e-::;lni C!lcl//,'ni A3 de /a \"('ânreia Ul.d Ici,':!). 11\ 

Sc:J 1'.'1. .u, 3. 1992. p.l [O 
'h ' 't' i Wf!m, p . .! _. 



52 ŞT. DORONDEL 

că relaţiile dintre Marea Zeiţi şi "acolitul" ei (indiferent de forma sub care acesta apare, antropomorfă 
sau taurină) sunt similare cu relaliile existente în mitul lu i  Osiris". Ceea ce este important să subliniem, 
'insă, este necesitatea Zeului masculin în mental itatea agrară, chiar dacă acesta ocupă locul secundar. 
Funqia imagisticii masculine, complementară celei feminine, este cel mai clar reprezentată de statuetele 
ithyfal icc ce s-au descoperit în întreg arealul orientalo-balcanic. Un singur exemplu, cel de la Achilleion. 
din neoliticul vechi thcssalian (cultura Sesklo) este relevant pentru funcţia acestor statuete". Şi în Orient 
Zeiţa Mamă avea un acolit, a cărui importanţă secundară în cultul fert i lităţii (totu�i necesar'l) e"plica de 
ce nu a fost figurat de mai multe ori%. , 

Această ambivalentă renectată în hierogamia Zeu-Zeilă şi care îşi are rădăcinile, după cum se ştie. 
in paleolitic s-a perpetuat în epocile următoare în întreaga istoric religioasă a umanităţi i ;  indiferent de 
zonă, Pământll1 este simbol izat de o zeitate feminină, iar Cerul de o zeitate masculină. 

C. Kluckhohn consideră că există câteva imagini mitice care sunt cunoscute de toate sau aproape 
toate arealurile majore culturale din lume, iar unul dintre aceste arhetipuri universale reprezintă primii 
Părinti ai Lumii :  aceştia sunt Cerul şi Pămânnll sau Soarele şi Luna�7. Deci lumea s-a născul� in viziunea 
populatii lor arhaice ş i  primitive, din unirea principiului masculin cu cel feminin. 

În epoca nco-eneolitică se creează poate prima mare sinteză mentală a umanităţii precum şi 
"legătura magică între Noapte-Apă-Femeie-Moarte-Nemurire prin care se Încearcă o explicaţie a intregi i  
v ieţi cosmice şi o totalizare a niveluri lor de existenţă într-o imagine unică"". M .  Eliade a incercat să 
demonstreze că pe lângă valoarea empirică a unor invenţii (cum este agricultura, de exemplu), mai pulin 
evidcnls este " importanţa activităţii imaginare provocate de intimitatea cu difcritele modalităţi ale 
malerieÎ"S!). 

În mental itatea neol itică, legălL1ra Între femeie ş i  fert i l itate este făcută În primul rând de 
reprezentarea steatopigă a majorităţii statuetclor feminine, de pântecele de multe ori accentuat sau de 
scoaterea În evidenlă a similar. Cu alte cuvinte, SUIll intens subliniate atributele sexuale fcminine. Astfel. 
se explică obiceiul neolitic de a modela fig.lirinele din pastă amestecată cu multfl pleavă şi Cli boabe de 
cereale, iar ceva mai târziu, în cadrul culturii Gumelniţa, din rastă amestecată cu boabe de grâu"" 

Legătura mistică Între apă-femcic-agricultură apare limpede 111 elementele de simbol ce compun 
st"tueta descoperită la Liubcova (cu llLlra V inea). Reprezentarea steatopigă accentuată, pântecele bine 
evidenţiat şi modelarea plasrică a sânilor statucrei" se corelează cu vasul sprijinit de şold, probabil un vas 
de libaţii de tip askos". 

Libatiunea, obicei Întâlnit nu numai În Orient ci şi în toate societălile cu o structură agrară, este 
fundamentală În cadrul religiilor arhaice. Legătura femeie-agricultură-apă s-a menţinut în cadrul riturilor 
agrare practicate până în zilele noastre în satul tradiţional românesc, aş cum este " udarea cununi i"  (cunună 
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tăcută din ultimele spice de grâu, pe care o purta "mireasa grâului")" în care principalele elemente de 
simbo l sunt: fecioara, cununa de grâu şi apa (câteodată "sfinţită"); sau la sărbătoarea numită Drăgaica 
unde fete tinere, virgine, ţinând În mână spice de grâu şi seceri cu dinţi, sunt stropite simbolic cu apă, de 
flăcăi, pentru fertilitatea solului". 

Dovezi ale legăturii mistice Între femeie şi agricultură sunt numeroase În epoca neo-eneol itică, 
conllgurând mentalitatea epoc i i .  C ităm doar câteva: o statuetă fem inină însărcinată ţinându-şi mâna 
dreaptă pe pântec a fost descoperită (in situ) sprij inindu-se pe platforma unui cuptor pentru pâine, l a  
Achilleion (cultura Sesklo, Thessalia)"; o altă figurină din teracotă avea incizat u n  spic de grâu în zona 
vulvei (descoperită l a  Jela, în nordul Iugoslaviei, Vinea timpuriu)"; o siluetă fem inină reprezentată În 
mijlocul unui peisaj vegetal, imagine aflată pc un vas, probabil de cult, aparţinând culturii ceramice 
l iniare" descoperită la  Szelevcny, În Ungaria. Acestea sunt doar câteva din exemplele, multe de altfel, 
care se pot da În legătură cu imagistica neolitică a Marii Zeiţe care apare în ipostaze diferite. Principala 
atribuţie pare a fi însă aceea de Mamă Protectoare a pământului de care depinde v iaţa întregii vegetaţ i i .  
Soarele, în cal itate de principiu masculin, pare să participe şi c l la această mitol ogic. Dealtfel În lumea 
clasică, atât În mitul lu i  Demeter cât şi în Biblie, se util izează voit un l imbaj vegetal pentru a evoca 
uniunea d intre bărbat şi femeie". 

Necesitatea de a scoate în evidenţă trăsăturile generale ale mentalităţii religioase neo-eneolitice -
aşa cum le-a văzut M. El iade - ne-a lacut să renunţăm la preocuparea de a sublinia diferentele ce există 
între diferitele culturi. Gh. Lazarovici consideră că in tratarea unor probleme religioase este dificil" 
respectarea unui criteriu cronologic sau cultural'". Orizontul sac rai al experienţei religioase nu se poate 
reduce la procescle istorice de geneză. dezvoltare şi evoluţie ale oricărui alt fenomen cultural". Pe de altă 
parte a existat În Balcani, în această perioadă, o mare unitatc culturală reflectată şi  În cultura spirituală, 
aşa cum dovcde�te existenţa unor canoane după care se modelează idoli i  şi vasele antropomorfe7l .  , 

In acest sens se impune să subliniem că M. Eliade considera că "difuzarea reliogizităţii struclurii 
agrare a avut drept rezultat, în ciuda nenumăratelor variatii �i inovaţii constituirea unei anumite unităţi 
flllldamentalcun: care a dus la crearea unei mentalitAţi de tip agrar. Idei articulate În jurul accstc-Î 
mcntalităli agrare ,·or fi reluate, re interpretate şi i ntegrate în mai multe sisleme religioase din Orientul 
Apropiat. "Cosmologiile, eschatologiile şi mesianismele care vor domina timp dc două m i lcn i i  Orientul 
şi lumea med iteraneeană îşi trag rădăcinile din concepţi i le neol iticului""- \Valter Otto, analizând din 
perspectivă mitologico-l ingvistică, a demonstrat originea preindoeuropeană, deci aparţinând vechiului  
fond neolitic, a unor zei din panteonul Greciei  clasice (În primul rând Geea-Demeter. apoi Poseidon, 
Prometeu, Titanii etc.f4. 
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, 
In final se impune sublinierea unor idei şi a unor pr<>bleme. Pentru a se înţelege demersul nostru 

esle important să subliniem că M. El iade a abordat problema ideilor religioase neolitice din pr:sma şi CII 

metodele filosofului .  Deşi s-a bazat pe un număr mare de documente arheologice - vezi în acest sens 
tabloul problemelor �i bibliografia arheologică vizând neoliticul de la sfârşitul primului volum din !sloria 

crcdinJelor şi idei/or religioase - Eliade rămâne strâns legat de fenomenologie". EI  considera că 
artefaclele care au un vădit scop religios (altare, sanctuare. statuete etc.) trebuie analizate cu metodele 
fenomenologiei religioase, evident ţinându-sc cont de contextul arheologic în care au fost descoperi te, 

incercând astfel să Înţelegem sensul lor metafizic. "Reduse doar la documente arheologice şi fără luminile 
aduse de către textele sau tradiţiile incă v i i  la inceputul secolului, religiile neolitice riscă să pară simpliste 
şi monotone. Căci documentele arheologice ne prezintă o viziune fragmentară şi În fond muti Iată a vieţi i 
şi gândirii religioase"" . Cu alte cuvinte, arhcologia nu va " orbi niciodată despre semnificaţia artefactclor 
religioase. De aceea arheologul trebuie să cunoască instrumentele hermeneuticii rcligioase şi să le aplice 
atunci când este cazul. Sperăm să nu fim acuzaţi dc hagiografie dacă consideram că gândirea elidiană În 

ansamblul ei poate fi folosită ca un instrument de lucru. Din păcate, istoriografia pozitivistă respinge 

vehement orice filosofie a istorieii?, 
Demersul nostru estc unul esential metodologic şi În acela5i timp chemând la apropierea intre cele 

două discipline, fcnomenologia religiilor şi arheolog ia racem apel la interdiscipl inaritate. 
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MIRCEA ELIADE AND THE N EO-El'iEOLlTHIC " IMAGINARY UNTVERSE" 

SUMMARY 

Mircea Elitlde, even though he was nat obscssed by methodology. lried - according ta his Qwn confessioT1s 
to systemarically imerprcle the documents. He understood thal both phcnolTIcnology and thc history of religions are 
priviledged disciplines \'lith regard to contacts with "the imagin ary universe" of a community thus being abl� ta 
analyze its most archaic cOlHcnts and allowing other disciplines like psychology, anthropology, sociology a more 
serious and mature approach to man's problem. 

Eliade considered tbat humans live in a sensitive univcrsc �the perceptib le, historical, natural world - but 
they also have an existential world, an "imaginary universe". This can be defined as a total of spiritual creatons 
belonging ta a communiry, the ma in charactcristic of thcse worlds being their origin and their religious structure. 

The imaginary has more structures and includes thOllght. imaginatian and symbols as it represents the field 

ofmind imagcs. 
Thc prehisrorical beliefs cannot be researched only by way of archaeology an entire range of sciences are 

ne-cessary: ph ilology, psychology, ethnography, history of arts. 
The imaginary neo-eneolithical universe is reflected both in the artistic products (statues, ceramics. altars, 

sanctuaries) and in the cult practices (burial rites, sacrifices) aII these being access doors ta "thc interior world" of 
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the archaic human. M .  Eliade understood that any religious "document" (statues, altars, burials) must be analyzed 
within its own content, whithin the sensitivity structures belonging to that society. Only in this way the concepts and 
main images could be emphasized which allow for the reevalution of some mind structures which lead to the 
mechanism of image production and the imaginary repertoire. 

What is interesting with the historical and religious documents is their implied mctaphysics (expressed by 
symbols) and the only instrument to "decode" thc "implicit onthology" is hcnneneutics. The archaeologist must 
know the instruments ofthe henneneutical method and must apply them as they are the only way to understand the 
significance of a religious idea. 

By giving cxamples with archaeological documents on some of the imponant philosophical ideas Eliade 
had with regard to the neolithical beliefs, we tty to show the relationship between phcnomenology and archaeology. 
Thus, thc complementarity man-woman existing even since the paJeolithic wiH perpetuate in the neolithic age 
rellecting the model of any creation, the World being the product of a hierogamy as the statues [rom Ain Sakhri 
(Palestine), Ocna Sibiului (Precriş Culture) or the ones in Catal HUyUk (Anatolia) prove it. 

Another specific trend of the agricultural civilizations which comes from the hierogamic model is the 
necessity ofthc male God (even thought it has a secondary place) the most important symbol being the Sun. The 
male God appears also under other fonns (anthropomorphous or in the fonn of ithyphalic statues). 

By analyzing the neolithic mcntality, Eliade makes a link bctwecn water-woman-agriculture, this being the 
first mental synthesis of humanity. 

As an essentially methodological approach, the here by study calls for a link between two disciplines: 

phenomenology of religions and archaeology. 


