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Space and time are notions in the realm of physics, from the perspective of Greek 

etymology - the real world, metaphysics is what goes beyond the real or outside the realm. 

From ontological optics in the Hellenic world, chaos is perceived as something that existed 

before order, an order in ancient Greek is called the "cosmos." Which means that the 

cosmic premiere was chaos. Of these, two chaos and a priori cosmos are given to order, 

though the dark source is hidden from the dark chaos. However, the elements of chaos in 

the ancient vision will be found in another form in the world of the dead, the world of 

shadows, where Hades reigns in Greek "invisible". Respectively, chaos appears as a 

precursor to order, light, time. From Mircea Eliade's perspective, order and chaos know 

frontiers in human evolution, knowing the conscious significance of the sacred. Linguist 

mathematician Solomon Marcus capitalizes chaos on another coordinate of physical matter. 

From the point of view of mythical thinking, the general advocate for order, yet in the 

defiance of order there is a heroic admiration. Such as stealing fire or defying death by 

Orpheus, Sisyphus, Hercules, empirical knowledge of Odysseus of what is forbidden. 

Keywords: mythical thinking, chaos, order, null, sacred. 

 

Introducere 

Spațiul și timpul sunt noțiuni care țin de lumea fizicii, din perspectiva 

etimologiei limbii grecești – lumea reală, metafizicul este ceea ce ține dincolo de 

real sau în afara existenței. Din viziunea ontologică în lumea elină haosul este 

perceput ca ceva ce a existat înaintea ordinii, ordine în limba greacă veche este 

numit „cosmosul”, însemnând că premărgător cosmosului a fost haosul. Dintre 

acestea două – haos și cosmos – prerogativa se dă ordinii, deși anume din 

întunecatul haos este ascunsă sursa vitală. Cuvântul „haos” din greaca veche ar fi: 

răsturnare, deschidere a ceva foarte vast, dezvăluire amplă, fiind o limbă 

polisemantică, ne se exclude nici „vidul”. Elementele haosului în viziunea antică se 

vor regăsi într-o altă formă în lumii morților, lumii umbrelor, unde domnește Hades 

din greacă „invizibil”. Respectiv haosul apare ca ceva premergător ordinii, luminii, 

timpului. Deși în mit se valorifică importanța ordinii, totuși, de multe ori, 

modalitatea de a ordona lumea într-un anumit fel a trezit nedumerirea oamenilor. 

Eroismul constituie o confruntare cu un dat, care nu a fost acceptat. În mitologia 

elină haosul este ontologic perceput ca o stare din care apare cosmosul.  

Atitudinea față de ordine, în linii generale, este o pledoarie pentru lumină, 

concomitent ordinea stabilește și anumite limite. Cu toate că se simte la prima 

vedere un cult pentru ordine, este important de subliniat că variantele miturilor care 

au coexistat uneori emană o convulsie haotică în fața ordinii. Exemplificăm prin 

câteva variante, care ar explica altfel mitul: Eros, după Platon, apare din oul 

primordial ieșit din Haos, după alte variante, utilizate cel mai des în pictură și artă, 

zeul iubirii este fiul Afroditei. Narcis, tânărul îndrăgostit de propriul chip, mai 

cunoaște și varianta gemenilor – soră sa murind de mică i se pare că îl cheamă în 
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timp ce se privește în apă. Minotaurul – în varianta minoică semnifică taurul 

înstelat, în cea ateniană – semitaur, semiom. Aceste elemente, parcă imprecisii 

firești pentru o literatură care a parcurs etapele literaturii orale, creează efecte 

diferențiate și în literatură. Respectiv mitul care se consideră că este propriu 

timpului mitic, arhaic. Aici relev semnificația de „arhe” care îmbina mai multe 

semnificații: cuvânt primordial și forță primordială legată de puterea gândului. 

 

Sacralitatea o dominantă a ordinii după Mircea Eliade 

Din perspectiva lui Mircea Eliade noțiunile de ordine și haos determină 

frontierele în evoluția omului care dezvăluie semnificația conștientă a sacrului. 

Mircea Eliade plasează haosul nu doar ca o ipostază ce a fost la începutul lumii, 

exegetul religiilor nu o exclude, dar această antiteză explică altfel: haosul 

determină lipsa sacralității, ordinea – conștiința sacră: „Conștiința unei lumi reale și 

semnificative este strâns legată de descoperirea sacrului. Prin experiența sacrului, 

spiritul uman a sesizat diferența între ceea ce se relevă ca fiind real, puternic, bogat 

și semnificativ, și ceea ce este lipsit de aceste calități, adică curgerea haotică și 

periculoasă a lucrurilor, aparițiile și disparițiile lor fortuite și vide de sens” (Eliade: 

1992, VIII). Conștientizarea sacră apare ca o rigoare de definirea umanului față de 

alte ființe vii. Această viziune explică valorile fundamentale: viață, moarte, destin, 

lume, prin sacralitate.  

Referințele la Mircea Eliade apar în abordarea timpului la mulți savanți, fie 

din perspectiva centrului sacru, fie din cea a realității paradisiace de inițiere, fie din 

existența timpului primordial vs „cunoașterea perfectă” (Solomon Marcus). 

Exegetul religiilor a stipulat caracterul sincretic, profunzimea, gândirea mitică într-

o formă unde științele se conjugă în metafore, l-a determinat să cuprindă inclusiv și 

categoria timpului mitic. Or, anticii aveau capacitatea determinării concrete, dar și 

abstracte. Mitul este explicarea concretă a fenomenelor abstracte. Trecerea 

timpului este la fel explicată concret – Cronos își mănâncă copiii – este condiția pe 

care au observat-o elinii: ceea ce apare trebuie și să dispară.  

În această ordine de idei, cu privire la sacralitate, se observă o continuitate 

și cercetarea Jozefinei Cușnir, în care prevalează divizarea gnostică a arhetipului în 

totem și non-totem (vezi: Кушнир: 2017). Ordinea stipulează noțiunile care 

primesc o entitate aparte: totem înclude tot ce ține de viață, iar non-totem tot ce ține 

de moarte. Despre una se vorbește, despre alta se tace, se exclude, dar nu poate fi 

omisă, pentru este o componentă a unui început care are inevitabil un sfârșit. 

Această dihotomie poate fi aplicată la diferite viziunii religioase, respectiv la 

diferite tipuri de mituri. Dacă să-l proiectăm pe mitul antic grec, atunci sintetizăm 

că totemul ține de lumea Olimpică, lumea lui Hades constituie non-totemul. 

Ambele au rigorile sale dar cele ale tomului sunt cunoscute, cele ale non-totemului 

sunt intuite. Cunoașterea lumii invizibilului vine pe calea emoțională, cunoașterea 

totemului acceptă și se bazează inclusiv și pe latura rațională.  

 

Dezvăluirea haosului din mitologia greacă în viziunea  

lui Lucian Blaga 

În studiul său Lucian Blaga își dorește să structureze mitul antic grecesc 

categorial în: frumos, raportat la ordine, și urât, raportat la progenitura preolimpică, 

adică al tenebrului: „Urâțenia și metehnele sunt în mitologia greacă un atribut 

degradant în sine, al monștrilor sau al zeilor întunericului. Pe aceștia îi întâlnești în 
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marea fără de forme, la răspântii suspecte, în ascunzișuri de abia tolerate, sau în 

Hades” (Blaga: 1994, 390).  

Valorificând spațiul elin Lucian Blaga dezghioacă din optica estetică 

rigorile etice ale culturii. În investigațiile sale filosoful poet observă încă o 

deosebire a acestei gândiri mitice: „În genere zeii grecești au o filiație, și de la 

naștere începând o dezvoltare; dar dezvoltarea lor e pe urmă brusc oprită de 

cântarul de precizie a momentului culminant. Organismele zeilor se opresc în 

zenitul desfășurării și al pulsației lor, adică în plenitudinea fără scădere a tuturor 

facultăților. Ajunși în zenitul sorții lor organice, zeii se bucură de nemurire” 

(Blaga: 1994, 390). Zeilor Olimpici le este proprie o vârstă la care ei se opresc 

pentru a trăi într-un prezent continuu, uneori chiar încremenesc într-o etapă 

existențială de parcă le-ar fi propriu un singur segment, de pe axa căruia nu pot 

coborî. Un exemplu în acest sent: Atena, născută în coif, o tânără în haină militară, 

Poseidon – zeul cu barbă de valuri care stăpânește marea, Eros reprezentat, de 

obicei, la vârsta de copil sau adolescent înaripat, Afrodita are capacitatea de a fi 

veșnic tânără etc. Această înmărmurire pare să scindeze timpul zeiesc de timpul 

pământenilor. Lucian Blaga extrage anumite trăsături culturale din mitologiile 

acestor popoare: „În zenitismul zeilor grecești deslușim un reflex al idealismului 

tipizant propriu spiritului grec” (Blaga: 1994, 390). 

În predilecția lui Lucian Blaga pentru filosofia greacă dezvăluie atitudinea 

grecului față de haos și față de vid: „De fapt, spiritul grec gândește în chip  

preponderent în „volume” și în „plinuri”, ocolind pe cât cu putință „dezmărginitul” 

și „golurile” (Blaga: 1996, p. 51). Din șirul înțelepților elini îl selectează pe 

Parmenide pentru a explica raportul dintre existență și non-existență: „Golul” este 

la Parmenide egal cu nonexistența. (...) Parmenide imaginează, în cele din urmă, 

existența ca o sferă, omogenă în sine și plină. (...) Plinul există, golul nu există” 

(Blaga: 1996, p. 51).  Asistăm la trecerea de la gândirea mitică la cea filosofică. 

Explicarea fenomenelor se realizează prin imagini concrete. Existența, care este o 

noțiune abstractă, se identifică cu plinul. Volumul permite de a percepe noțiunea cu 

un conținut ce ar putea fi măsurabil, este percepută printr-o cantitate indefinită la 

nivel intuitiv.  

Haosul nu poate fi valorificat decât în antiteză cu ordinea, de aceea și 

Lucian Blaga după ce a explicat noțiunea de haos, consecutiv acordă atenție 

ordinii. În viziunea grecilor ordinea are o importanță majoră care devine un 

fundament al filosofiei, al modului de viață, al moralei, care a condiționat întreaga 

cultură europeană, fiind stipulată diferit în diferite perioade. Iată cum este estimată 

în prima perioadă a secolului al XX-lea: „Ordinea e legată în mitologia greacă de 

măsură și margine, de un orizont finit, dincolo de care nu poate să fie decât 

inexistentul” (Blaga: 1996, p. 51). 

Haosul își lasă amprentă în lumea umbrelor. Amintim câteva desfigurări 

evocate în mitul elin. Sisif în lumea lui Hades își pierde identitatea, devine umbra 

ascultătoare. Regele Corintului nu mai apare în aureola de rege care nu s-a temut 

nici de Zeus. Caracterul său nu mai are vlagă, deși este pus la muncă fizică, aceasta 

nu își are sensul cum ar fi o muncă realizată în lumea reală. Munca apare și ea 

invizibilă, după numele zeului care o guvernează. Această lipsă de identitate face 

ca sufletul să perceapă două aspecte cunoașterea lumii celor vii fără a putea 

contribui la schimbarea destinului acestora și necunoașterea prin apa uitării, care se 

află în aceeași lume subterană. În acest sens cunoașterea ține ordine, de lumină, 
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necunoașterea de întuneric, de haos. Respectiv importanța titanului Prometeu este 

de a contribui la această ordine în conștiința omului prin învățăturile sale. 

Învățătura văzută ca un beneficiu al luminii este percepută în caracterizarea 

centaurului Chiron. Centaurii sunt văzute ca ființe malefice, cu toate acestea unul 

care se remarcă prin înțelepciune și dăruirea acestei înțelepciuni este văzut benefic, 

personajul iese din stereotipie. Cunoașterea le este proprie și monștrilor, cum ar fi 

sfinxul. Dar ermeticul face ca această cunoaștere să fie un indiciu de selecție. 

Necunoașterea apare ca o capcană, civilizația greacă cunoaște o insurecție cu lumea 

zeilor: Sisif, Aracne sunt nemulțumiții de ordinea suspusă, mitul lui Prometeu. 

Ceea ce nu semnifică a nu pleda pentru o ordine, este o altă atitudine (căreia i-ar 

corespunde un alt fel de ordine).  

Lumea umbrelor se manifestă prin jale și își păstrează raporturile de 

rubedenie. Or, părinții își recunosc feciorii, dar nu au glas de a fi auziți, cum ar fi 

dialogul dintre părinte și fiu: Laerte și Ulise.  

Pedeapsa descalifică eroii, respectiv Orfeu nu mai are forța vitală pentru a 

convinge bacantele să trăiască în armonie, or în perioada existenței Euridice 

cântecul său avea forță vitală, de a convinge prerogativa armomiei unde să domine 

pacea, violența fiind curmată de cântec.  

 

Conceptele haos vs ordine valorificate interdisciplinar după acad. 

Solomon Marcus  

În corelația timp și spațiu, timpul mitic este investigat între parametri: haos 

și ordine. Viziunea respectivă de crearea universului se întâlnește la mai multe 

popoare. Totuși, după cum cuvântul „haos” este de origine greacă, este firesc să fie 

o trăsătură a mitologiei care a influențat cel mai mult cultura europeană. În această 

dihotomie se observă și conexiunea dintre două viziuni antice care au fost continuu 

într-o conexiune: civilizația greacă și civilizația romană. Haosul își are echivalența 

sinonimică în neant, în atemporalizate, ordinea este generată ca structură de timp.  

Dacă Mircea Eliade implică noțiunea de sacru în percerea ordinii, respectiv 

haosul denotă lipsa conștiinței sacre, atunci Solomon Marcus valorifică haosul 

printr-o altă coordonată ce ține de materia fizică.  

Explicarea acestei dihotomii cercetătorul Solomon Marcus o realizează 

printr-un paralelism sincretic, stipulând: „semnificaţii majore ale ordinii şi 

haosului: 1. Ordinea ca structură şi haosul ca stare amorfă; 2. Ordinea ca prezenţă a 

unei reguli şi haosul ca absenţă a oricărei reguli; 3. Ordinea ca informaţie şi haosul 

ca entropie; 4. Ordinea ca previzibilitate şi haosul ca fenomen aleator; 5. Ordinea 

ca simplitate (complexitate redusă) şi complexitatea ridicată ca haos; 6. Ordinea ca 

armonie (simetrie) şi haosul înşelător antisimetric; 7. Ordinea ca stabilitate şi 

haosul ca instabilitate, aşa-numitul haos determinist; acest din urmă aspect este cel 

avut în vedere de ceea ce azi se numeşte ştiinţa haosului, care este de fapt ştiinţa 

ordinii pe care o ascunde haosul aparent; 8. Ordinea ca absenţă şi haosul ca neant; 

9. Ordonat-haotic vs clar-confuz” (Marcus: 2005, 246). Aceste nouă precepte în 

verigile argumentării își schimbă conotațiile, de parcă și-ar asimila particularitățile 

până când și-ar include opusul. De parcă ar fi o monadă care asemenea unei 

clepsidre: nivelul nisipului trece dintr-o parte în alta într-o formă similară 

conținutul se umple ca la polul opus să se micșoreze. Argumente sunt cuvintele ce 

determină ordinea la început drept „structură” care spre final devine „absență”, iar 

haosului i se atribuie „stare amorfă” care devine rațional „înșelător asimetric”. 
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Împletirea noțională se află în preceptul 7. Studiul haosului sau, după cum apare în 

citat în șirul sinonimelor contextuale, a confuzului determină una din regulile 

hermeneutice de a clarifica ceea ce este opac. Dacă ar fi să parafrazăm versiunea 

cercetării date, ar fi haosul să fie transfigurat în ordine sau neînțelesul să devină 

înțeles. Din punct de vedere al gândirii mitice, per general se pledează pentru 

ordine, totuși în sfidarea ordinei se resimte o admirație eroică. Cum ar fi furtul 

focului sau sfidarea morții de către Orfeu, Sisif, Hercule, cunoașterea empirică 

pentru Odiseu aceea ce este interzis. Respectiv în mit ordinea apare ca o forță 

supremă, dar totodată comportă și un caracter totalitar. Ciclicitatea sau substituirea 

reciprocă denotă traversarea anumitor etape de la haos la ordine și de la ordine la 

haos. 

 Această strânsă corelație este explicată prin perspectivele mitice: 

„Identificarea haosului cu vidul se referă, în unele mituri, la perioada care a 

precedat Creaţiunea. Neantul (din latină: ne-nu, ens-entis-fiinţă) se referă la ceea ce 

nu mai există, deci ar fi oarecum simetric faţă de vid. Dar, prin conotaţiile sale 

poetice şi filosofice, prin asocierea sa cu filosofia existenţialistă, neantul pare mai 

apropiat de haos decât vidul” (Marcus : 2005, 255). Viziunea ontologică trecută 

prin orizonturile etimologiei ține vectorul științelor moderne.  

Traseul este legiferat prin noțiunile impuse de lexicul domeniilor 

respective, unde observăm cum conlucrează dihotomia într-o monadă. Ceea ce 

relevă savantul este trecerea spre o altă etapă a cercetării, cea care se apropie de 

caracterul sincretic al științelor din antichitate, dar fiind pe altă buclă informativă / 

a cunoașterii: „De aceeaşi entitate ne putem apropia şi din direcţia ordinii, a 

structurii; să ne amintim de importanţa semnului zero în lingvistica structurală, a 

absenţei ca pereche a prezenţei în logica booleana, în teoria codurilor şi în 

informatică, a mulţimii vide în teoria mulţimilor şi a elementului neutru în algebră, 

a tăcerii în literatură şi în filosofie. Nimicul, în comunicarea de fiecare zi, 

cumulează atât aspectul structurii, cât şi pe cel al haosului. Ne aflăm în faţa uneia 

dintre cele mai delicate ipostaze ale ordinii şi haosului, în care cei doi termeni 

opuşi cu greu pot fi separaţi. Am fi tentaţi să spunem, ca în lingvistica structurală, 

că opoziţia celor doi termeni se neutralizează. Însă identitatea este şi ea o formă de 

opoziţie” (Marcus: 2005, 255).  

Respectiv apare o tranzacție dintre intuiție și ordine, dintre raționament și 

subiectivitate. Și toate acestea adunate într-un algoritm care nu are menirea de a 

distinge frontierele dintre haos și ordine, dar de a le face să lucreze împreună, să 

opereze, să contacteze forma cristalină cu cea amorfă. Este o răsturnare de 

mentalitate în care antinomia nu este percepută pentru diferențiere, dar pentru a 

stipula verigi de unitate. În aceste verigi de unitate și atemporalitatea creativă nu 

elimină timpul convențional de date.  

Noțiunea de atemporalitate se apropie cu viziunea sa de neant pe care o 

specifică în volumul Paradigme universale. În acest context, atemporalitatea 

intensifică dorința cercetătorului de a se uita în ochii mitului de ce a fost până la 

apariția lumii. Problemă care a generat și multe discuții filosofice, este evident că 

în acest cadru savantul își manifestă toate aptitudinile, respectiv în fluviul noțional 

apare dorința de a distinge raportul dintre haos și ordine. Atemporalitatea vine să 

imprime tehnici de a se lăsa holografiată în cercetarea scriitorilor care au făcut un 

cult pentru cuvântul niciodată (nevermore – A. Ed. Poe) sau nicicând, nicăieri – 

Victor Teleucă. Triada pe care o conferă savantul în interpretarea unui subiect 
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dinamic: timp – spațiu – persoană, poate fi savuros utilizat pentru explicarea 

pronumelui negativ Nimeni, care trece ca un fir roșu de la Homer până la Borges, 

cu ramificări poetice în literatura română, cum ar fi anonimatul în filosofia lui 

Blaga sau „gândul fără glas” la Arghezi. 

Fenomenul timpului este legat sine qua non de spațiu, totuși în dihotomia 

cronotopului, autorul disociază timpul, îi studiază fațeta antinomică – 

atemporalitate, dar o plasează în fața oglinzii – persoanei. Conștientizarea timpului 

îi este proprie omului. Timpul, văzut precum componentă a unui triptic, primește 

aceste conotații pe care le estimează din perspectiva mitului – ciclicitatea, 

unicitatea, prezentul continuu, atemporalitatea. Toate sunt determinate de modul 

existențial al ființei, atât de acțiuni reale, care pot fi numărate în timp real, dar și 

cele trăite, care valorifică timpul interiorizat, un timp al emoțiilor, cel care 

conturează în clipă eternitatea. 

 

Tipologii de haos și cosmos în cercetarea acad. Mihai Cimpoi 

Eminescologul Mihai Cimpoi își organizează cercetarea relevând și 

conceptele de haos și ordine. Trecând prin prisma filosofică raportul dintre haos și 

cosmos primește noi conotații în interpretarea academicianului. Printre 

multitudinile de referințe culturale, proprii operei lui M. Eminescu, se profilează 

semnificativ cultura elină: „Lumea începe, în viziunea lui Eminescu, anume de la 

această ordine divină, generatoare de mitoistorie. Geneza universului, invocată în 

Scrisoarea I și recăderea în Haos, figurată în Memento mori sunt puncte de reper 

ale timpului și spațiului mitic care cunosc deschideri și închideri de perspective, 

restrângeri și și extinderi, mișcări ciclice sub semnul reversibilității / 

ireversibilității, măriri și căderi sinusoidale”(Cimpoi: 2013, 130). 

Sinteza este o trăsătură a creației eminesciene, ea insistă de a fi proiectată 

în mai sisteme culturale. Textele sale artistice sunt multiplane. M. Eminescu 

topește simboluri din mai multe culturi. Libertatea sa vizionară îi permite să 

asambleze într-o unitate mitologia greacă, latină, conceptele din vede, perspectivele 

creștine și misterul oriental. Unitatea se datorează percepției de adâncime a 

similitudinilor, în textele sale nu se relevă frontierele care constituie deosebirile. 

Mihai Cimpoi lucrează cu textul eminescian integral. Referindu-se la creația 

eminesciană, apar din start multiplele puncte de referințe, cum ar fi filosofia lui 

Platon, Em. Kant, Schopenhauer, E. Cassirer, M. Muller etc. 

La Mihai Cimpoi depistăm tipologii de haos și cosmos în creația 

eminesciană, pe care le specificăm succint: 

1. la nivel astral, galactic, propriu mitologiei eline, cu o corespondență de 

cunoașterea (corespondentă cosmosului, respectiv – inițierea) și ignoranța 

(corespondentă haosului, uitării, respectiv - neinițiatul); 

2. din perspective ale creației – văzute ca rezultate culturale: creația primului 

om Adam de către Dumnezeu și creația gigantului Golem, un titan în viziunea 

culturii ebraice, realizat de către rabinul Loew ben Bezalel cu scopul de a ocroti 

sinagoga din Praga de devastatori; 

3. din optică stihială, în care apare și perspectiva: inconștientul (reflecția în 

apa primordială) prin Narcis și conștientul (asumarea ordinii, viziune rațională) 

prin Hyperion. 

Fenomenul timpului este legat sine qua non de spațiu, totuși în dihotomia 

cronotopului, cercetătorii disociază timpul, îi studiază fațeta antinomică – 
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atemporalitate, dar o plasează în fața oglinzii – persoanei / operei. Conștientizarea 

timpului îi este proprie omului. Timpul, văzut precum componentă a ordinii, este o 

rigoare a sacralității, o perspectivă care îmbină știința cu miticul, relevând raportul 

dintre viață și moarte, dorință și mister, cunoaștere și inițiere. Aceste conotații sunt 

estimate din perspectiva mitului – ciclicitatea, unicitatea, prezentul continuu, 

atemporalitatea. Toate sunt determinate de modul existențial al ființei, atât de 

acțiuni reale, care pot fi numărate în timp real, dar și cele trăite, care valorifică 

timpul interiorizat, un timp mitic, cel care conturează în clipă eternitatea. 
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