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LA ÎNCEPUT A FOST POVESTEA: DESPRE FUNCŢIA
COGNITIVĂ A NARAŢIUNII ÎN MITOLOGIE ŞI ŞTIINŢĂ1
MONA MAMULEA

1. „UNIVERSUL ESTE FĂCUT DIN POVEŞTI, NU DIN ATOMI”

Putem spune că în ultimele decenii a avut loc o „cotitură narativă” în lumea
ştiinţelor. Modelele explicative ale disciplinelor particulare capătă din ce în ce mai
mult aspectul unor naraţiuni şi aproape nimic nu se mai expune în lipsa unei
poveşti convenabile. Această schimbare de perspectivă, în contextul căreia teoriile
noastre despre lume sunt nu doar prezentate, ci şi investigate, ţinând cont de
regulile naraţiunii, are la bază presupoziţii legate atât de (1) subiectul cunoaşterii
(de identitatea şi structurile cognitive ale individului uman), cât şi de (2) obiectul ei
(de structurile realităţii înseşi). Le voi aminti pe scurt.
(1) Identitatea individului a devenit o identitate narativă, ceea ce ne spune că,
în această accepţie, individul este totuna cu propria sa poveste. Prin acţiunile sale,
omul este un „animal care povesteşte”, după cum îl caracteriza Umberto Eco, sau,
şi mai precis, unul care se povesteşte2, în calitate de protagonist al propriei sale
biografii. Însăşi problematica identităţii personale a devenit insolubilă în absenţa
conceptului de naraţiune, cel care, se spune, conferă unitate eului, adică
„personajului principal”3. În versiunea „forte” a acestei perspective, în spatele
scenei nu se mai ascunde un eu care construieşte o poveste, ci o poveste care
construieşte un eu. Naraţiunea este cea care configurează identitatea personajului4,
1
Lucrare realizată în cadrul proiectului „Societatea Bazată pe Cunoaştere – cercetări,
dezbateri, perspective”, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013,
POSDRU/89/1.5/S/56815.
2
Vezi şi: Alasdair MacIntyre, After Virtue. A Study in Moral Theory, Notre Dame, University
of Notre Dame Press, 2007 [1984], p. 216; Jerome Bruner, „Life as Narrative”, în Social Research,
Vol 71, No 3, Fall 2004, pp. 691–710: „«Viaţa» […] este o construcţie a imaginaţiei umane de acelaşi
tip ca «o naraţiune». Ea este construită de către fiinţa umană printr-o argumentare activă, prin acelaşi
tip de argumentare prin care construim naraţiuni”, p. 692.
3
„Astfel, identitatea personală este tocmai acea unitate pe care o presupune unitatea
personajului cerută de către unitatea unei naraţiuni” (Alasdair MacIntyre, After Virtue. A Study in
Moral Theory, ed. cit., p. 218).
4
„Naraţiunea construieşte identitatea personajului, ceea ce se poate numi identitatea sa
narativă, construind-o pe aceea a poveştii narate. Identitatea poveştii este cea care produce identitatea
personajului” (Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris, Éditions du Seuil, 1990, p. 175).
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susţinea Ricoeur, dar ideea pentru care este creditat fusese deja exploatată de
Daniel Dennett, care arăta că eul nu e altceva decât centrul de greutate al propriei
sale biografii. Analogia lui Dennett este plină de consecinţe. Aşa cum centrul de
greutate al unui obiect fizic oarecare nu are nicio realitate cu excepţia unei
localizări aproximative (o poziţie spaţio-temporală care se modifică în funcţie de
modul în care intervenim asupra obiectului), eul nu are nicio realitate în afara
poveştii care îl creează. Dennett vedea similitudini importante între modul în care
s-a constituit ideea de „eu” şi modul în care s-a constituit ideea de centru de
greutate. În lumea fizicii, centrul de greutate este o entitate fictivă ale cărei singure
proprietăţi sunt cele pe care i le conferă teoria care îl constituie. Spunând că eul
este un „centru de greutate al naraţiunii”, Dennett spune că eul este o ficţiune care
nu are alte proprietăţi decât cele pe care i le atribuie povestea care îl creează. (Să
remarcăm în treacăt că teoria şi povestea, ambele naraţiuni, îndeplinesc, pe planuri
diferite, acelaşi rol constitutiv pentru „ficţiunile” pe care le alcătuiesc.) Precum
centrul de greutate, eul este o entitate abstractă, deci construită, şi tot ce putem
spune despre el ţine de caracterul său nedeterminat5. Dacă eul este dependent de
naraţiune, nu mai puţin debitor naraţiunii este modul în care acesta îşi explică şi îşi
organizează lumea6. Şi nu-i de mirare, de vreme ce lumea însăşi este naraţiune.
(2) Perspectiva care explică prin intermediul naraţiunii atât eul individual cât
şi modul în care individul îşi procură şi îşi organizează cunoaşterea despre lume
merge în paralel cu o idee care face carieră în fizică, anume că însăşi structura
lumii este de o asemenea factură încât orice altă formă de explicaţie, cu excepţia
celei narative, este incapabilă să o surprindă7. Modelul fizicii newtoniene, care
explică lumea în termenii unei structuri compuse din obiecte care suferă schimbare,
este înlocuit cu un model care se revendică de la teoriile relativităţii şi mecanicii
cuantice. În cadrul acestuia din urmă, obiectul, ca realitate fizică, nu numai că şi-a
pierdut stabilitatea, dar a dispărut cu totul din peisaj. Deşi avem în continuare iluzia
unei lumi alcătuite din obiecte şi procese, în realitate nu există decât procese. Iar
dacă obiectele pot fi descrise printr-un set de proprietăţi, procesele nu pot fi decât
povestite8. Universul a devenit o vastă ţesătură de evenimente (adică de unităţi ale
5

Daniel Dennett, „The Self as a Center of Narrative Gravity”, în F. Kessel, P. Cole şi D.
Johnson (eds.), Self and Consciousness: Multiple Perspectives, Hillsdale, NJ, Erlbaum, 1992 [1986],
pp. 103–115.
6
Pentru ideea potrivit căreia naraţiunea este una dintre cele mai importante mecanisme de
organizare a experienţei umane, vezi Dharma Thornton Hernandez, „«Storyteller»: Revising the
Narrative Schematic”, în Pacific Coast Philology, Vol. 31, No. 1, 1996, p. 55.
7
Vezi Lee Smolin, Three Roads to Quantum Gravity, New York, Basic Books, 2001 [2000],
cap. „The Universe is made of processes, not things”.
8
În Three Roads to Quantum Gravity, Lee Smolin, fizician cunoscut pentru cercetările sale în
domeniul gravitaţiei cuantice cu bucle, vede în poveste unica metodă de explicare a unui univers
eminamente evenimenţial: „Aşa încât nu există, la drept vorbind, două categorii de lucruri în lume:
obiecte şi procese. Există doar procese relativ rapide şi procese relativ lente. Şi indiferent că este o
poveste scurtă sau o poveste lungă, singurul mod cu adevărat adecvat de a explica un proces este o
poveste” (Lee Smolin, Three Roads to Quantum Gravity, New York, Basic Books, 2001 [2000], p. 52).
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schimbării) şi unicul mod adecvat de a da seamă de el este povestind relaţiile dintre
aceste evenimente, mai precis – conexiunile lor cauzale. Naraţiunea, ca succesiune
de evenimente înlănţuite cauzal, devine astfel o formă de explicaţie a lumii care
rezonează cu ceea ce se crede a fi însăşi structura acesteia. „Universul este făcut
din poveşti,/ nu din atomi”9 este intuiţia poetică care a devenit acum teorie. „Cu
alte cuvinte”, spune comentatorul10, „pentru multe dintre obiectivele cercetării
sociale (şi educaţionale), lumea pe care o locuim (perceptuală, existenţială,
fenomenală, imaginată, virtuală etc.) poate fi cu folos înţeleasă ca fiind făcută din
poveşti. Ideea că universul este făcut din atomi nu e decât una dintre aceste poveşti.”
2. PE DRUMUL DE LA ŞARPELE CU PENE LA BIG BANG

Am văzut că naraţiunea a devenit un model care tinde să înlocuiască orice
explicaţie ştiinţifică a lumii (precum tinde să înlocuiască lumea însăşi, laolaltă cu
cel care o explică), dacă prin naraţiune înţelegem un discurs care înfăţişează o
secvenţă de evenimente legate între ele prin legături de tip cauzal11. Am văzut,
totodată, că naraţiunii i se atribuie virtuţi constitutive şi cognitive. Ea este
procedeul complex prin care un construct al ei, eul individual, îşi dobândeşte,
organizează şi transmite cunoaşterea. Prin simplul fapt că individul uman îşi
percepe lumea şi existenţa în timp, ca pe o succesiune de evenimente înlănţuite
cauzal, el este predestinat modelului narativ. Într-un fel sau altul, structura narativă
se strecoară în mod fatal între individ şi lume. Dar naraţiunea îndeplineşte aceeaşi
funcţie constitutivă şi la nivelul culturilor particulare. Şi aici avem o lume de
explicat şi povestaşi înnăscuţi, adică indivizi pe care propriul lor sistem perceptiv ia livrat inevitabil unei existenţe narative. Dacă naraţiunea s-a înstăpânit relativ
recent asupra „explicaţiei ştiinţifice”, „explicaţia mitologică” a fost dintotdeauna
maidanul ei predilect, câtă vreme nu există sistem de credinţe care să poată fi
exprimat altfel decât în formă narativă. Se crede chiar că nu avem nicio altă cale
prin care să putem înţelege o cultură, inclusiv pe a noastră proprie, decât prin
depozitul ei de poveşti12.
Am putea spune că, pentru orice cultură particulară, la început a fost
povestea. Nu la începutul lumii, pentru că natura nu povesteşte, ci la începutul
cunoaşterii despre lume. De altfel, cuvântul „mythos” însemna iniţial „poveste”,
9

„The universe is made of stories,/ not of atoms”; Muriel Rukeyser, poemul „The Speed of
Darkness” (1968), comentat în Noel Gough, „Narrative experiments and imaginative inquiry”, în
South African Journal of Education, 28(3), 2008, p. 335.
10
Noel Gough, loc. cit.
11
Confer: Jon-K. Adams, Narrative Explanation: A Pragmatic Theory of Discourse, Frankfurt
am Main, Peter Lang, 1996; Susana Onega şi José Angel García Landa, „Introduction”, în Onega şi
Landa (eds.), Narratology: An Introduction, London, Longman, 1996, p. 3.
12
Alasdair MacIntyre, After Virtue. A Study in Moral Theory, Notre Dame, University of
Notre Dame Press, 2007 [1984], p. 216.
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până să se impună cu sensul de „poveste neadevărată”, şi orice mit are la origine o
întrebare, adică un gol de cunoaştere. Întrebându-se cu privire la originea lumii,
oamenii au început prin a-i spune povestea. Imaginarul a suplinit astfel o
informaţie pe care cunoaşterea empirică nu putea să o furnizeze. Este neîndoielnic
că toate aceste poveşti reprezentau – pentru cei care se raportau la ele – o
cunoaştere legitimă despre ceea ce numim în mod convenţional lume reală.
Populaţiile arhaice credeau că ele descriu în mod adecvat realitatea. Acum nu se
mai gândeşte nimeni în mod serios la posibilitatea ca lumea să fi luat naştere, de
pildă, prin faptul că Şarpele cu pene şi-a dezmembrat soţia, făcând din jumătatea ei
superioară cerul, iar din cea inferioară pământul13. Cu toate acestea, mulţi sunt
convinşi că lumea a fost creată de Dumnezeu în şapte zile şi la fel de mulţi, poate,
că ea ar fi luat naştere printr-o explozie misterioasă de acum aproximativ 13,7
miliarde de ani. Naraţiunile cosmologice, indiferent pe ce mare ecran rulează, al
mitologiei sau al ştiinţei, sunt prin ele însele şi din principiu nedemonstrabile, şi
este limpede că nu certitudinea teoretică este cea pe temeiul căreia o preferăm pe
una în detrimentul tuturor celorlalte. Căci oricât am căuta printre evidenţele
noastre, fără să recurgem la factori care ţin de autoritate, de credinţă sau de
ataşament cultural, nu găsim niciuna care să adeverească efectiv, incontestabil, un
anume model explicativ. Dar problema care se pune aici nu este pe ce criterii
alegem noi între Şarpele cu pene şi Big Bang, adică între o naraţiune mitologică
anume şi o naraţiune ştiinţifică anume, căci cele două rulează în săli diferite.
Problema este pe baza căror factori se aleg naraţiunile, ele însele, în cadrul
aceluiaşi tip de model. De ce unele obţin punctaj de trecere, dobândesc chiar
prestanţă şi greutate, în vreme ce altele zac la marginea modelului sau se prăpădesc
încă din gura povestaşului? Care sunt acei factori care decid între naraţiunile
concurente din cadrul aceluiaşi tip de explicaţie?
Să luăm, de pildă, povestea Big Bang-ului, care este acum modelul explicativ
dominant în ştiinţă, şi povestea alternativă, a universului infinit, ambele la fel de
puţin demonstrabile. Deşi cea de-a doua a fost vreme de veacuri singura opţiune
ştiinţifică decentă, celebrată încă din Antichitate şi având ceva din strălucirea
neclintită a dogmei, de câteva decenii rătăceşte, cu tot cu ucenicii ei, la frontierele
ştiinţei şi în amărăciunea dizgraţiei. Unul dintre motivele pentru care „centrul” a
început să asculte cu interes o altă poveste este o întâmplare din 1965 asupra căreia
se formulaseră supoziţii cu douăzeci de ani mai devreme. În 1948, cercetările de
sinteză nucleară ale lui George Gamow, Ralph Alpher şi Robert Herman14 conduc
la o concluzie de principiu: marea explozie de la începuturile lumii, dacă a existat,
trebuie să fi lăsat în urmă o radiaţie de fond. Radiaţia de fond a fost descoperită din
13
Vezi mitul aztec al creaţiei în David A. Leeming, Creation Myths of the World, Santa
Barbara, ABC-CLIO, 2010, pp. 54–56.
14
George Gamow „The Origin of Elements and the Separation of Galaxies”, în Physical
Review 74, nr. 4, 1948, pp. 505–506; R.A. Alpher, şi R.C. Herman, „On the Relative Abundance of
the Elements”, în Physical Review 74, nr. 12, pp. 1737–1742.
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pură întâmplare douăzeci de ani mai târziu, în 1965, şi lumea fizicii a sărbătorit
acest eveniment ca pe o importantă mărturie în avantajul poveştii despre Big Bang
şi în defavoarea teoriei concurente, susţinută pe atunci de Hoyle, a universului
infinit, care nu dispunea de o explicaţie satisfăcătoare pentru prezenţa microundelor.
Desigur, această descoperire nu înseamnă implicit şi confirmarea naraţiunii care a
ajuns să se impună sub numele de Big Bang (nume care, în mod ironic, este tocmai
găselniţa sarcastică a lui Hoyle). Chiar dacă nu este o adeverire propriu-zisă, căci
singurul raţionament care se poate construi pornind de la aceste date este un „non
sequitur” (adevărul concluziei nu decurge în mod necesar din adevărul premiselor:
„dacă a existat Big Bang-ul, atunci există radiaţie de fond; dar există radiaţie de
fond, prin urmare a existat Big Bang-ul”), descoperirea a însemnat un certificat de
încredere pentru actuala naraţiune oficială.
Exemplul de mai sus sugerează că, dincolo de pretenţiile de veridicitate pe
care le poate ridica fiecare naraţiune cosmogonică în parte, funcţia lor cognitivă
rezidă nu în faptul că se prezintă cu o informaţie certă despre lume, ci în virtuţile
lor explicative. Povestea Big-Bang-ului a izbutit să explice mai mult decât povestea
universului infinit şi a câştigat premiul cel mare. Şi a izbutit să explice mai mult
întrucât a ştiut să se recomande ca fiind compatibilă cu datele empirice, pe de o
parte, şi cu toate celelalte naraţiuni acceptate de comunitatea ştiinţifică, pe de altă
parte. Primul criteriu de selecţie a naraţiunilor este, aşadar, adecvarea la sistem.
Dacă unele pierd cursa, este întrucât le lipseşte capacitatea de adaptare la mediu.
Nu sunt capabile să explice noile date apărute prin observaţie şi nici să se pună în
acord cu marile naraţiuni deja premiate. Sunt poveşti declasate şi nereciclabile, pe
care niciun efort onest nu le mai poate ajusta la sistem (în prezent, de pildă, mai
toate strădaniile fizicii se îndreaptă spre o „teorie unificatoare” care să încheie
tratatul de pace între două mari naraţiuni pe care s-a clădit o bună parte din
civilizaţia tehnico-ştiinţifică a secolului 21: mecanica cuantică şi teoria relativităţii).
Avem de-a face cu un mecanism de selecţie a celor mai apte poveşti15, iar unul
dintre criteriile de selecţie a fost deja amintit mai sus: capacitatea de adaptare.
Ceea ce voi arăta în continuare este că mecanismul despre care vorbesc a funcţionat
dintotdeauna la aceiaşi parametri şi cu aceleaşi rezultate. Factorii care ţin
naraţiunile pe podium nu s-au schimbat pe drumul dintre Şarpele cu pene şi Big Bang.
3. DARWINIANUL MR HYDE

Să ne întoarcem, aşadar, în paradigma mitologiei. Cum se alege aici între
naraţiunile concurente? O urmărire cronologică a poveştilor fondatoare şi a
reputaţiei lor culturale este o întreprindere anevoioasă, mai ales acolo unde avem
15

De la Popper încoace (Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, 1972) se poate
vorbi despre o ramură evoluţionistă a epistemologiei care urmăreşte evoluţia teoriilor ştiinţifice prin
intermediul variaţiei şi al selecţiei. Vezi Michael Bradie, „Assessing Evolutionary Epistemology”,
Biology & Philosophy, 1, 1986, pp. 401–459. O teorie evoluţionistă a naraţiunilor este încă aşteptată.
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de-a face cu o cultură orală, adică în aproape toate cazurile. În plus, în cazul
mitologiei nu avem la dispoziţie decât colecţia de învingători, nu o avem şi pe cea
de perdanţi. Un mit consemnat este un mit care a fost cândva câştigător, care a
circulat, a avut public şi a administrat mentalităţi. Dacă o poveste şi-a ratat ţinta
culturală, înseamnă că nu s-a difuzat, prin urmare nu există şi nu se poate vorbi
despre ea. Există însă mitologii înregistrate relativ timpuriu, care, în plus, ne permit
să urmărim restructurările narative în paralel cu schimbările culturale. Să luăm, de
exemplu, situaţia paradoxală a tricksterului Loki şi să remarcăm că textele vechi16
ne prezintă un personaj cu o dublă identitate: un Loki năbădăios, farsor, nesocotit,
dar cuceritor prin generozitatea şi candoarea sa, şi un Loki perfid, dezgustător,
diabolic, ale cărui progenituri monstruoase urmau să facă prăpăd la sfârşitul lumii.
Să spunem doar că zeul păgân a fost demonizat sub influenţa creştinismului, un
fenomen îndeajuns de comentat17, e insuficient şi frivol, căci aspectul nu se reduce
la aroganţa religiei învingătoare care alungă în zona diabolicului zeităţile învinse.
Evident, soarta lui Loki nu este o excepţie. În faţa numeroaselor variante ale
legendelor cosmogonice româneşti (şi nu numai), ne izbim de aceeaşi stranie
dedublare. Un drac nostim şi uşuratic care îl secondează pe Dumnezeu în creaţie şi
care nu face niciun efort să intimideze un auditoriu mai degrabă înduioşat decât
îngrozit18 este la concurenţă cu un diavol respectabil şi posomorât, posesor al unei
admirabile recuzite infernale19. Greu de crezut că un demon cu o personalitate
dublă de tipul „Dr Jekyll şi Mr Hyde” s-ar fi putut achita onorabil de sarcinile sale
culturale. Cine este însă acest Mr Hyde care însoţeşte, precum o umbră, triumful
creştinismului în culturile mitologice? Vechiul trickster, deşi plin de vicii şi
cusururi, era o apariţie mult prea cumsecade ca să se poată constitui într-o
alternativă de temut a divinităţii şi, implicit, într-un veritabil mecanism de cenzură
într-o cultură pusă pe baze spirituale creştine. Mr Hyde este, aşadar, nimeni
altcineva decât tricksterul adaptat, care îşi joacă noul rol într-o naraţiune adaptată
şi ea la modelul explicativ oficial. A mai pierdut din farmecul personal şi din
simpatia sălii, dar şi-a păstrat în felul acesta eficacitatea culturală. Un al doilea
factor de selecţie al naraţiunilor este, aşadar, flexibilitatea, adică potenţialul de
schimbare. În cazul ştiinţei, când apar fapte de observaţie care contrazic anumite
16
Este vorba despre cele două principale surse ale mitologiei nordice, Edda în versuri şi Edda
în proză, ambele datate în secolul al XIII-lea. Vezi The Poetic Edda, translated from the Icelandic
with an Introduction and notes by Henry Adams Bellows, two volumes in one, New York, Princeton
University Press, Princeton American-Scandinavian Foundation, 1936; The Prose Edda by Snorri
Sturluson translated from the Icelandic with an Introduction by Arthur Gilchrist Brodeur, Ph.D., New
York, The American-Scandinavian Foundation, 1916.
17
Vezi, de pildă, Elaine Pagels, The Origin of Satan: How Christians Demonized Jews,
Pagans, and Heretics, New York, Vintage Books, 1995.
18
Vezi Elena Niculiţă-Voronca, Datinele şi credinţele poporului român adunate şi aşezate în
ordine mitologică, vol. 1, ed. îngrijită de Victor Durnea, studiu introductiv de Lucia Berdan, Iaşi,
Polirom, 1988 [1903], pp. 23-32.
19
Ibidem, p. 37, „Fluturele şi viermele”, pp. 44–45, „Iadul”.
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elemente ale teoriei, aceasta din urmă supravieţuieşte numai în condiţiile în care
conţine în ea acel potenţial de schimbare care îi îngăduie să se pună în acord cu
noile date. În caz contrar, teoria este compromisă definitiv şi se cere înlocuită
integral; este ceea ce se întâmplă în cadrul revoluţiilor ştiinţifice, când noul model
infirmă pentru totdeauna modelul vechi – cum s-au petrecut lucrurile cu modelul
ptolemeic, care a fost înlocuit în întregime de cel copernican. Înlocuirea teoriei este
însă o soluţie extremă, care antrenează pierderi, motiv pentru care se preferă una
mai economică: reconsiderarea şi, implicit, salvarea ei, acolo unde teoria însăşi o
permite. La fel se petrec lucrurile şi în mitologie. Când intervin elemente noi care
nu pot fi ignorate, naraţiunea este corectată, aşa cum ne-au sugerat cele două
personaje proteice menţionate mai sus, Loki din Scandinavia şi Nefârtatul din
România. Dacă textul vechi este încă funcţional în comunitate, rareori se trece la
un act atât de radical şi cheltuitor precum substituirea.
În comunitatea tradiţională, sistemul de credinţe îndeplineşte, aşadar, acelaşi
rol cognitiv pe care îl îndeplineşte teoria în comunitatea ştiinţifică: organizează în
jurul lui întreaga reţea a cunoaşterii şi experienţei – într-o perioadă de timp
determinată şi într-un spaţiu determinat. Mai mult, transformările şi restructurările
pe care le suportă cele două de-a lungul timpului urmează acelaşi tipar evoluţionist,
bazat pe continuitatea prin adaptare. După cum am văzut mai sus, Dennett opera o
analogie între eul individual şi centrul de greutate al unui obiect. Centrul de
greutate, ca entitate abstractă, nu are alte proprietăţi decât cele cu care l-a înzestrat
teoria care l-a creat. În mod similar, eul individului, ca entitate nu mai puţin
abstractă, nu are alte proprietăţi decât cele pe care i le conferă povestea care îl
creează, indiferent că vorbim despre o poveste literară sau despre o poveste „reală”,
adică despre o biografie. Ambele îndeplinesc acelaşi rol: creează entităţi abstracte
indispensabile pentru cunoaştere, iar aceste constructe depind în mod strict de
naraţiunile lor. Deşi miza lui Dennett era în altă parte, am găsit acolo un punct de
plecare pentru prezentul demers, care susţine că naraţiunile ştiinţei şi naraţiunile
mitologiei îndeplinesc aceeaşi funcţie cognitivă, o funcţie ce rezidă esenţial în
virtuţile lor explicative, şi că evoluează prin aceleaşi mecanisme de selecţie.

