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REZUMAT 

Axis mundi – sau, cum numeşte Mircea Eliade imaginile reprezentative ale 

acestui concept, „simbolistica Centrului” – este unul dintre conceptele cele mai 

importante din mitologie. În această teză, am ales să ne concentrăm asupra felului în 

care acest concept este reprezentat în cultura japoneză – pornind de la mituri şi ajungând 

la festivaluri care continuă să readucă conceptul la viaţă chiar şi în prezent. Tema în sine 

este extrem de vastă, şi nu îndrăznim să presupunem că am epuizat analiza acesteia, dar 

pasiunea noastră pentru această cultură ne-a permis să adunăm şi să evidenţiem câteva 

elemente specifice conceptului care au fost prea puţin analizate până în prezent. Mai 

presus de orice, dorim să precizăm de la bun început că nu ne-am propus în această 

lucrare să „explicăm” mituri, deoarece am învăţat – de la Mircea Eliade şi alţi 

cercetători – în cei câţiva ani de studiu al miturilor că acestea nu s-au născut pentru a fi 

explicate ci pentru a fi trăite, sau mai bine zis, pentru ca oamenii să îşi trăiască viaţa 

prin sau conform acestora. Am încercat aşadar mereu să privim lucrurile din perspectiva 

celor care au trăit crezând în miturile şi conceptele respective, şi am urmărit evoluţia 

acestor concepte de-a lungul secolelor. Cercetările privind axa centrală a lumii şi 

reprezentările sale în mitologia japoneză sunt mult mai puţin numeroase decât cercetări 

cum ar fi cele despre imaginea arborelui Yggdrasil în mitologia nordică de exemplu, 

mai ales dacă ne gândim la materiale în alte limbi decât limba japoneză, la care accesul 

cititorilor este oarecum limitat.  

Mitologia a jucat mereu un rol foarte important în vieţile japonezilor, şi continuă 

să facă acest lucru şi azi. Miturile şi legendele din cronicile Kiki constituie baza pe care 

s-au dezvoltat artele, teatrul şi literatura japoneză, şi japonezii încă învaţă şi povestesc 

despre kami şi despre eroii din aceste cronici. Faptul că festivalurile care se ţin în 
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Japonia de azi conţin scene preluate din miturile din cronicile Kiki sugerează faptul că 

miturile erau cunoscute de popor. Vechimea unor festivaluri sugerează că aceste mituri 

erau cunoscute chiar în epoca în care cronicile au fost scrise, chiar dacă felul în care au 

fost scrise nu le făcea accesibile oamenilor de rând. În această teză am ales să ne 

concentrăm asupra acelor mituri din cronicile Kiki care conţin elemente a căror 

simbolistică aminteşte de conceptul de axis mundi şi asupra acelor festivaluri japoneze 

care reiau sub o formă sau alta reprezentările conceptului analizat.  

Până în prezent, cercetătorii s-au mulţumit în general să identifice unul sau două 

elemente din mitologia japoneză şi să spună că este un simbol al conceptului de axis 

mundi. În această teză identificăm însă un număr de cel puţin opt elemente care pot fi 

asimilate simbolisticii centrului, şi arătăm că aceste elemente apar în miturile cele mai 

importante ale sistemului mitologic analizat. Sperăm aşadar ca demersul nostru să aducă 

puţin mai multă lumină asupra subiectului. În ceea ce priveşte secţiunea dedicată 

Japoniei contemporane, am ales să ne referim exclusiv la acele festivaluri a căror temă o 

constituie arbori sau coloane ca reprezentări ale conceptului de axis mundi sau ale 

simbolisticii centrului. Vastitatea temei şi numărul imens de festivaluri care au loc în 

Japonia nu ne îngăduie să cuprindem în întregime reprezentările conceptului analizat, 

dar selecţia făcută în această teză este exemplificatoare pentru demersul nostru şi ne 

deschide calea spre cercetări viitoare. Ni s-a atras deseori atenţia – mai ales de către 

profesori şi cercetători japonezi oarecum uimiţi că un străin îşi propune să studieze 

„mitologia japoneză” – că obiectul studiului nostru este imens şi cu numeroase 

ramificaţii. Acest lucru s-a adeverit şi în această teză, în care, pentru a analiza conceptul 

de axis mundi în miturile şi în festivalurile japoneze, a trebuit să ţesem parcă o pânză de 

păianjen care să curpindă o delimitare a ceea ce este „mitologia japoneză”, definirea 

unor termeni precum kami şi matsuri, specifici culturii nipone şi fără de care nu am fi 

putut face analiza noastră, fără să mai menţionăm definirea conceptului de axis mundi 

însuşi, un concept deosebit de complex şi fertil în toate culturile lumii.  

Am structurat teza în şapte capitole, fiecare capitol începând cu o secţiune 

introductivă şi încheidu-se cu un rezumat (Capitolele 2 – 4) respectiv o secţiune de 

concluzii (Capitolele 5 şi 6). De asemenea, teza cuprinde peste 230 de fotografii de la 

festivaluri japoneze, exemplificând multe din aspectele discutate în teză. 
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Capitolul 1 este unul introductiv – cuprinzând câteva repere despre calea pe care 

am urmat-o până am ajuns la redactarea tezei de faţă, precum şi o scurtă sinteză a 

capitolelor – în timp ce Capitolul 7 este unul al concluziilor finale şi al reflectării 

asupra unor posibile dezvoltări ulterioare a temelor atinse în teză.  

În Capitolul 2 facem o prezentare generală a mitologiei japoneze, precum şi o 

sinteză a cercetărilor în acest domeniu, atât pe plan internaţional cât şi în cultura română. 

În primul rând, am definit şi delimitat în acest capitol termenul de „mitologie japoneză” 

ca noţiune care se referă exclusiv la miturile din Kojiki şi Nihon Shoki.  Am prezentat 

apoi condiţiile istorice în care cronicile Kiki au fost scrise, şi am prezentat pe scurt 

structura, conţinutul şi scopul cu care fiecare cronică a fost scrisă, amintind totodată 

deosebirile şi asemănările dintre ele. Am prezentat apoi unele aspecte pe care mitologia 

japoneză le are în comun cu alte sisteme mitologice, prezentând în ultima parte a 

capitolului câteva etape prin care studiile de mitologie japoneză au trecut atât în Japonia 

cât şi în afara ţării. Am văzut în acest context cât de puţin s-a scris despre mitologia 

japoneză în România până în prezent.  

Mitologia japoneză mai este numită mitologia shintō, cei doi termeni având ca 

numitor comun două cronici: Kojiki şi Nihon Shoki, cele mai vechi documente scrise în 

limba japoneză care s-au păstrat până în prezent. Capitolul 2 este aşadar foarte strâns 

legat de Capitolul 4 al tezei, în care discutăm despre shintō – această „cale a zeilor”. 

Motivul pentru care am ales să prezentăm lucrurile în acest fel este pentru a putea 

cuprinde, pe de-o parte, elementele specifice mitologiei – aşa cum apar în sursele scrise 

– care ne-au fost de folos în analiza din Capitolul 5 al tezei, şi pe de altă parte, 

elementele specifice credinţelor şi manifestărilor shintō în festivaluri, asupra cărora ne-

am oprit în Capitolul 6 al tezei.  

În Capitolul 3 prezentăm trei noţiuni esenţiale pentru studiul nostru – axis 

mundi, kami şi matsuri. Aceste noţiuni sunt foarte importante pentru înţelegerea felului 

în care conceptul de axă a lumii şi simbolistica centrului sunt reprezentate în miturile 

nipone şi în festivaluri. Astfel, ne-am oprit în primul rând asupra conceptului de axis 

mundi însuşi şi asupra caracteristicilor simbolurilor reprezentative ale centrului, şi am 

continuat cu prezentarea a două noţiuni specifice culturii japoneze: kami (deseori tradus, 

în mod eronat, ca „zeitate” sau „zeu”) şi matsuri (termen care corespunde într-o 

oarecare măsură celui de „festival” sau „celebrare”).  
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Conceptul de axis mundi – axa centrală a universului – este unul dintre 

elementele mitologice cele mai răspândite în întreaga lume. Am prezentat în această 

teză diversele reprezentări ale acestui concept şi câteva din noţiunile deseori asociate cu 

el (cum ar fi „spaţiu sacru” şi „timp sacru”), şi am încercat să înţelegem cum un 

concept atât de puternic poate să se manifeste în atât de multe culturi diferite, şi mai ales 

să înţelegem ce semnificaţie poartă el pentru cei care au trăit crezând în existanţa sa. 

Referinţele bibliografice pentru studiul şi analiza acestui concept sunt mai mult decât 

numeroase, şi putem spune fără să exagerăm că toţi marii cercetători ai mitologiei sau ai 

religiei au abordat acest subiect într-o oarecare măsură. Pentru lucrarea de faţă ne-am 

oprit însă cu precădere asupra operei lui Mircea Eliade – care a publicat enorm despre 

subiectul care ne preocupă – şi am menţionat de asemenea studii ale unor cercetători 

precum Jacques Brosse, Marija Gimbutas, Emile Durkheim, şi Joseph Campbell.  

Celelate două concepte pe care le-am prezentat în acest capitol sunt concepte 

specifice culturii japoneze. Consierăm că înţelegerea miturilor nipone prezentate în 

Capitolul 5 precum şi a manifestărilor din timpul festivalurilor pe care le prezentăm în 

Capitolul 6 al acestei teze nu este posibilă fără a înţelege aceste două noţiuni: kami şi 

matsuri. Materialul bibliografic este, din nou, imens, aceste două concepte fiind 

esenţiale pentru shintō şi pentru cultura japoneză în general, astfel încât majoritatea 

cercetătorilor au abordat analiza acestora într-o oarecare măsură. Pentru primul concept, 

am încercat să facem un rezumat al felului în care înţelegerea a ceea ce sunt kami a 

suferit modificări în încercarea de a vedea ce înseamnă de fapt kami pentru japonezi. De 

asemenea, ne-am oprit asupra unei probleme îndelung discutate de cercetători, şi anume 

problema traducerii acestui termen din limba japoneză, încercând să oferim o nouă 

perspectivă asupra felului cum poate fi înţeles acest concept. Când vine vorba de kami, 

mulţi cercetători amintesc deseori cuvintele legendare ale lui Motoori Norinaga, care 

ar fi spus cândva: „Nu ştiu ce sunt kami.” Iată cât de complicată este această noţiune, 

chiar şi pentru marii cercetători japonezi, însă importanţa ei este imensă pentru studiul 

miturilor, al festivalurilor şi al culturii japoneze în general. În analiza miturilor din 

Capitolul 5 şi în prezentarea festivalurilor din Capitolul 6 al acestei teze, vorbim 

deseori despre kami, aşadar nu putem să nu încercăm măcar să înţelegem ce sunt kami, 

iar pentru aceasta am încercat nu numai să rezumăm câteva din opiniile cercetătorilor 

din domeniu, ci şi să oferim o nouă perspectivă asupra noţiunii, o perspectivă poate 
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puţin neaşteptată dar care uşurează mult înţelegerea conceptului în special pentru cei 

mai puţin familiarizaţi cu cultura şi cu limba japoneză.  

Pentru a explica conceptul cât mai bine, am început prin a oferi câteva din cele 

mai acceptate definiţii oferite de cercetători până în prezent şi am văzut pe scurt cum a 

evoluat conceptul în timp, concentrându-ne mai ales pe semnificaţia pe care kami au 

avut-o în cronicile Kiki şi în epoca în care cronicile au fost scrise, şi pe rolul jucat de 

kami în festivaluri. Am discutat de asemenea problema traducerii acestui termen din 

limba japoneză pentru a putea fi înţeles de cei mai puţin familiarizaţi cu cultura niponă 

dar nu numai, şi am încercat să privim conceptul din perspectiva unui concept 

suprinzător de asemănător – acela de „makter” (forţe, puteri, energii) în mitologia 

nordică. Bineînţeles, prezentarea noastră este foarte sumară, dar ceea ce am dorit să 

evidenţiem este caracterul acestor kami şi faptul că acest concept nu este echivalent cu 

cel de „zeu”. Conceptul de kami este mult mai vast şi poate, eventual, să îl includă pe 

cel de „zeu”. Un echivalent mai potrivit pe care am reuşit însă să îl identificăm este cel 

de „makter” din mitologia nordică. Pentru oamenii care trăiau pe insulele Japoniei şi în 

peninsula scandinavă acum mai bine de 2000 de ani, viaţa era un mister. Pentru ei, 

lumea celor vii cuprindea oamenii, plantele, animalele, dar şi pietrele, arborii, munţii, 

râurile şi mările. Oamenii credeau că ceva „trăieşte” în interiorul acestor obiecte. Toate 

acestea aveau în ele o anumită forţă, o putere pe care oamenii au învăţat treptat să o 

venereze.  

În ceea ce priveşte noţiunea de matsuri, am prezentat pe scurt în ce constau 

aceste manifestări la care deseori se face referire ca „festivaluri” şi am văzut că această 

traducere nu este foarte corectă. Am prezentat de asemenea pe scurt structura unui 

matsuri şi trei concepte definitorii ale timpului şi spaţiului, precum şi a perceperii lor – 

ke, hare, kegare – a căror importanţă este majoră pentru înţelegerea conceptului de 

matsuri. În ultima parte a capitolului am încercat să surprindem în câteva imagini 

reprezentative locul pe care matsuri îl ocupă în viaţa japonezilor. Mici sau mari, 

faimoase sau abia cunoscute în afara comunităţii, matsuri au fost şi vor rămâne pentru 

japonezi modalităţi de a-şi bucura sufletul într-un mod în care nu pot să o facă în viaţa 

de zi cu zi. Prin intermediul acestor celebrări, japonezii pot să redevină pentru câteva 

ore copii sau să scape de problemele lor zilnice, să se bucure de o pauză în rutina lor 

zilnică. Totodată, o zi în care are loc un matsuri este o zi care aminteşte japonezilor de 
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importanţa anotimpurilor, a evenimentelor istorice, a tradiţiilor. În timpul participării la 

un matsuri, japonezii îşi întăresc legătura cu comunitatea din care fac parte. Prin 

celebrarea tradţiilor, ei menţin prospeţimea acestora şi reînnoiesc constant experienţele 

moştenite de la strămoşi. Idea de loc de care aparţine un membru al comunităţii este 

celebrată prin aceste activităţi specifice, iar din perspectiva comunităţii, organizarea 

unui matsuri este o metodă de a promova valorile acesteia, interesele şi aspiraţiile sale. 

Fiind nu doar o manifestare a identităţii locului şi a oamenilor, matsuri sunt manifestări 

ale identităţii comunităţii. Bazându-se pe istorie, religie, politică, tradiţii şi alte aspecte 

ale culturii locului, matsuri oferă individului ceva cunoscut şi familiar, dar şi ceva nou, 

o experienţă inedită.  

Aşa cum am menţionat în Capitolul 2 al tezei, mitologia japoneză este de fapt 

mitologia shintō, punctul de intersecţie al celor două noţiuni fiind cronicile Kiki. 

Deseori considerată a fi „religia” principală a japonezilor, această „cale a zeilor” 

prezentată în Capitolul 4 este un sistem de credinţe care s-a dezvoltat în strânsă legătură 

cu miturile cuprinse în cronici. Iar dacă pentru japonezi istoria şi mitologia au fost pe 

acelaşi plan pentru multe sute de ani, nu putem să nu observăm că, deşi într-un final au 

separat cei doi termeni sub influenţa culturii occidentale, japonezii au reuşit să aducă 

mitologia în istorie, în prezent, Japonia fiind una dintre puţinele popoare moderne cu o 

mitologie vie, păstrată şi trăită chiar şi în prezent pe baza credinţelor şi practicilor din 

cronicile Kiki.  

Vechii locuitori ai insulelor Japoniei au privit lumea din jurul lor ca pe o lume 

plină de semnificaţie – ca orice popor din lume, de altfel. Pentru ei, lumea era 

impregnantă de puteri sacre, certificate în mituri. Tradiţiile diverselor zone au început 

treptat să se consolideze în jurul cultului imperial, care devenea tot mai puternic, până s-

a ajuns la consolidarea „căii zeilor” – shintō. Un impact deosebit l-au avut în acest 

context şi influenţele din afara Japoniei. Puşi în faţa  unei viziuni a lumii şi a unor 

interpretări ale existenţei diferite de ceea ce le era cunoscut, şi fiind nevoiţi să dea un 

nume tradiţiilor religioase, culturale şi politice care nu erau încă foarte bine cristalizate, 

japonezii au împrumutat două caractere chinezeşti: �(shin) = kami şi �(tō) = cale. 

Cuvântul „shintō” (��) a fost folosit prima dată în secţiunea despre perioada dinaintea 

domniei împăratului Yōmei (d. 585-587) din Nihon Shoki, dar este doar un cuvânt 
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împrumutat de la chinezi şi folosit pentru a face distincţia între venerarea kami şi 

venerarea lui Buddha. Adoptarea acestui termen pare să fi amplificat, spun cercetătorii, 

tensiunile dintre înţelegerea sensului vieţii şi a lumii în viziunea japonezilor pe de-o 

parte, şi pretenţiile confucianismului şi budismului că ar fi legi şi principii universale.  

Pe parcurs, datorită contactelor pe care Japonia le-a avut iniţial cu Coreea şi 

China, iar mai apoi cu restul lumii, impactul cultural şi religios s-a făcut tot mai simţit 

pe măsură ce japonezii au adoptat şi adaptat concepte, simboluri şi ritualuri din 

confucianism, daoism, budism, creştinism, şcoala yin-yang, etc. Putem aşadar să facem 

o observaţie foarte importantă pentru înţelegerea felului în care japonezii privesc 

„religia”: pentru ei, niciuna din religiile sau sistemele semi-religioase care au ajuns în 

Japonia nu s-au exclus reciproc. Astfel, în sens larg, ceea ce numim azi mitologie 

japoneză sau mitologie shintō este de fapt un sistem care a integrat de-a lungul secolelor 

credinţe provenite din alte sisteme religioase, mai ales din budism şi confucianism. 

Dacă, de exemplu, budismul poate fi relativ uşor definit ca religie, situaţia se complică 

puţin când vine vorba despre shintō, despre care cercetătorii spun în general că nu este, 

de fapt, o religie.  

În încercarea de a oferi o imagine cât ma clară a ceea ce este shintō, precum şi în 

încercarea de a surprinde acele aspecte care sunt relevante studiului miturilor şi 

festivalurilor japoneze, am structurat acest capitol în două părţi: în prima parte punctăm 

momentele importante din evoluţia credinţelor shintō şi influenţa lor asupra vieţii 

japonezilor de-a lungul secolelor, insistând asupra perioadei timpurii şi survolând doar 

în linii foarte mari cei aproape 1500 de ani care s-au scurs de la scrierea cronicilor Kiki 

până în epoca contemporană, iar în a doua parte, ne oprim asupra întrebării dacă shintō 

este sau nu „religie”. Punctăm de asemenea vechea discuţie legată de problema 

corectudinii atunci când se spune că shintō este „religia” japonezilor şi vedem în acest 

context ce înseamnă shintō, budismul, şi alte religii pentru japonezi. 

O caracteristică esenţială a religiei în Japonia este faptul că totul se focalizează 

pe acţiune, obiceiuri şi etichetă. Religia în Japonia trebuie aşadar analizată nu din 

punctul de vedere al credinţei sau doctrinei religioase – care nu numai că trec cu 

vederea aspectul social al activităţilor inspirate de religie, ci ne duc şi la concluzii 

greşite – ci din punctul de vedere al felului în care japonezul se implică în activităţi 

religioase. Doar aşa putem releva şirul lung, continuu, adânc inserat în societatea niponă, 
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de motive religioase care însoţesc celelalte aspecte ale vieţii sociale în Ţara Soarelui 

Răsare. Doar pentru că aceste motive sunt atât de puternic impregnante în cultură nu 

înseamnă că ele sunt mai puţin implicit religioase, ci dimpotrivă, înseamnă că 

dimensiuni profund religioase încă operează în cultura niponă, ajutând la modelarea 

felului în care japonezii se poartă şi văd lumea.  

Japonezii de rând, ca şi cercetătorii de altfel, ezită să spună că shintō este religie. 

Ceea ce este însă foarte clar este că shintō este foarte adânc integrat în viaţa de zi cu zi a 

japonezilor. Milioane de japonezi aplică credinţele shintō în viaţa lor, şi participă la 

ritualuri legate de naştere, căsătorie, trecerea examenelor de la şcoală, momente de criză 

din viaţa unui om, Anul Nou, etc. Shintō este de asemenea foarte strâns legat de arte şi 

de politică, dar şi de budism şi confucianism, prezentând cercetătorilor o serie de 

probleme şi provocări. Dar cel mai important element care trebuie reţinut este impactul 

imens pe care shintō, cu toate implicaţiile sale, îl are asupra vieţii japonezilor din cele 

mai vechi timpuri până în zilele noastre.  

În Capitolul 5 am încercat să subliniem caracterul central şi importanţa legăturii 

dintre „cer(uri) şi pământ” în mitologia japoneză, legătură realizată prin intermediul axis 

mundi şi a reprezentărilor sale. Centrul este locul de unde porneşte creaţia, locul unde 

kami îşi desfăşoară primele activităţi esenţiale procesului de creaţie, locul care mai apoi 

devine punctul de sprijin al întregului univers. Acest punct face legătura între sus şi jos, 

între lumea oamenilor şi cea locuită de kami. Axa centrală a universului este cea care dă 

viaţă, o susţine şi o menţine. Deşi elementele care reprezintă axa centrală în miturile 

nipone au fost rareori analizate în detaliu, cercetătorii mulţumindu-se în cel mai bun caz 

să observe că există câteva simboluri ale conceptului de axis mundi în mitologia 

japoneză, dar fără a face o analiză a acestora şi fără a urmări evoluţia acestor simboluri 

în cadrul mitului, observăm că acestea sunt prezente încă din primele pagini ale 

cronicilor care cuprind miturile respective şi că ele străbat ca un fir roşu firul poveştii, 

de la început şi până în momentul în care Ninigi no mikoto coboară pe pământ. Astfel, 

am reuşit să descoperim cel puţin opt elemente care pot fi asimilate simbolisticii 

centrului.  
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Ø O primă reprezentare a axei centrale a lumii este mlădiţa de trestie din mitul 

care povesteşte despre crearea cerurilor şi a pământului. Această mlădiţă este 

centrul din care începe creaţia, ea leagă lumea de sus cu cea de jos, lumea 

oamenilor cu cea locuită de kami – două lumi între care se formează astfel o 

legătură puternică. 

 

Ø O serie de elemente apar apoi unul după altul, şi în relaţie unul cu altul: podul 

plutitor al cerurilor, suliţa, stâlpul sau coloana. Izanagi şi Izanami, cei doi kami 

responsabili de crearea insulelor Japoniei, stau pe acest pod cu suliţa în mână, o 

folosesc pentru a crea o primă insulă şi coborând, găsesc acel stâlp în jurul 

căruia continuă apoi procesul de creaţie. Toate aceste elemente joacă un rol 

esenţial în procesul de creaţie, şi sunt toate reprezentări ale conceptului de axis 

mundi.  

 

Ø Oamenii - utsushiki aohitokusa, şi lumea în care locuiesc ei – Ţara din Mijlocul 

Câmpiei Trestiilor, sunt de asemenea elemente puternic impregnate de 

simbolistica centrului. Numele lor stau ca mărturie a acestui fapt, şi chiar dacă 

nu ştim cum şi din ce au fost creaţi primii japonezi, putem să speculăm că primul 

japonez şi prima japoneză au fost creaţi din trestia care a răsărit din haosul 

iniţial la fel cum, de exemplu, Ask şi Embla, primul bărbat şi prima femeie din 

mitologia nordică au fost creaţi din trunchiuri de copac, posibil din trunchiuri de 

frasin, adică acelaşi tip de copac ca Yggdrasil. 

 
 

Ø Un renumit episod al mitologiei japoneze relatează felul în care Amaterasu–ō–

mikami s-a ascuns într-o peşteră, lăsând lumea pradă întunericului şi frigului. 

Acest mit aduce în prim plan arborele sacru al japonezilor, arborele Sakaki, 

datorită căruia (şi datorită celorlalte obiecte sacre atârnate în el) viaţa poate 

continua atât pentru oameni cât şi pentru kami.  
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Ø Există un mit redat doar în Nihon Shoki, în care Amaterasu–ō–mikami este 

trimisă la ceruri pe „scara Cerurilor” (în terminologia lui W.G. Aston) sau „un 

stâlp celest” (termenul lui Yoshida Atsuhiko) – o altă reprezentare a axis mundi.  

 
Ø Ultimul mit discutat în acest capitol este cel despre Ninigi no mikoto, nepotul lui 

Amaterasu–ō–mikami, care coboară pe pământ pe vârful unui munte. Însoţit de 

un alai important, cuprinzând kami care sunt azi veneraţi la Ise în mici altare în 

care sunt puse ramuri de Sakaki ca simbol al statutului special al acestora, Ninigi 

no mikoto construieşte un palat cu un stâlp central de susţinere care se spune că 

ajungea în partea de sus până la cer, şi cobora în adâncul pământului, asigurând 

astfel legătura – ca un adevărat simbol al conceptului de axis mundi – între cer, 

pământ şi infern. Totodată, tradiţia spune că Podul Plutitor al Cerurilor, pe care 

coboară Ninigi no Mikoto şi alaiul său, dispare după acest moment, astfel încât 

legătura dintre cer şi pământ, dintre lumea locuită de kami şi cea locuită de 

oameni se rupe, provocând ruptura dintre spaţiul sacru şi cel profan. Tot în acest 

mit un rol foarte important este jucat de Taka-mi-musu-bi-no-kami, care mai era 

numit şi Taka – gi sau „înaltul arbore”, datorită faptului că se crede că acesta a 

fost iniţial un kami al câmpurilor de orez, care cobora prin intermediul ramurilor 

plasate în apropierea câmpurilor în timpul ritualurilor de fertilitate.  

 

Aşadar, am văzut că axis mundi este prezent în miturile nipone, şi că joacă un rol 

la fel de important ca în alte culturi, chiar dacă nu este prezent sub forma unui arbore 

gigantic, cum este Yggdrasil în miturile nordice. În Capitolul 6 vedem că moştenirea 

acestor mituri s-a păstrat vie în Japonia modernă, într-o serie de obiceiuri, reiterate în 

cadrul unui număr foarte mare de festivaluri, în care putem identifica cu uşurinţă 

prezenţa conceptului de axis mundi sub diverse forme. Prezentăm în acest capitol rolul 

important jucat de arbori şi de coloane sub diverse forme în cultura niponă, ca 

simboluri ale conceptului de axis mundi.  

Pornind de la importanţa pe care o are arborele în general, importanţă atestată în 

mituri şi păstrată prin rituri şi ritualuri până în prezent – un exemplu fiind Ki matsuri 

prezentat în teză, am continuat cu prezentarea unui anume arbore perceput de japonezi 

ca fiind sacru: arborele Sakaki. Acest arbore joacă un rol foarte important în mitul 
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cosmogonic nipon, şi continuă să îşi păstreze importanţa în ritualurile shintō de azi, 

precum şi în unele festivaluri ca cel prezentat în această teză. De la mit la Japonia 

contemporană, arborele Sakaki ocupă aşadar un loc unic în inima japonezilor.  

Capitolul continuă apoi cu prezentarea a trei festivaluri ale căror ritualuri se 

centrează în jurul a diverse tipuri de reprezentare a conceptului de hashira. Din nou, 

avem un concept care a apărut în mit sub diverse forme şi care continuă să joace un rol 

important în cultura niponă, în special în arhitectură, dar şi în festivaluri, unde apare fie 

sub forma unor coloane uriaşe făcute din ramuri, fie ca trunchiuri uriaşe de arbori 

plasate în altare shintō, fie sub forma unor stâlpi-coloane sau torţe care se folosesc în 

diverse ritualuri, majoritatea amintind de mit şi având roluri care pot fi analizate în 

legătură cu conceptul de axis mundi.  

Pentru omul modern, poate fi greu de înţeles ce semnificaţie a avut cu adevărat 

stâlpul sau coloana acum 2000 de ani. Poate mai important decât obiectul în sine era 

acţiunea de a ridica stâlpul respectiv, şi de a face acest lucru ca parte a unui ritual bine 

stabilit, şi respectat de-a lungul secolelor. Chiar dacă nu putem înţelege cu uşurinţă 

semnificaţia acestor simboluri, putem totuşi să înţelegem cât de important a fost pentru 

oamenii acelor vremuri să înalţe aceste coloane. Exemplele din toate culturile lumii sunt 

numeroase, toate arătând că pentru omul primitiv aceste coloane erau simboluri ale 

divinităţii. Aşa cum am văzut în această teză, japonezii au început să construiască altare 

abia după ce budismul a pătruns în Japonia. Până atunci, pietre şi bolovani uriaşi, munţi, 

arbori şi alte obiecte şi elemente ale naturii au fost lăcaşele sfinte în care sălăşluiau kami. 

Iar coloanele care au început apoi să fie ridicate nu au fost altceva decât simboluri ale 

legăturii pe care oamenii o vedeau între lumea lor şi lumea locuită de kami. Hashira – 

aceste coloane uriaşe care iau diverse forme, sunt locurile unde japonezul mergea cu mii 

de ani în urmă şi merge şi azi pentru a primi pe kami sau pentru a asista la coborârea sau 

urcarea unor kami în lumea lor. Împrumutând terminologia lui Post Wheeler, putem 

spune că „adevăraţi Yggdrasili” au existat mereu în Japonia într-o formă sau alta.  

Pe viitor, ne propunem să continuăm să urmărim felul în care acest concept este 

reprezentat în festivaluri din Japonia, atât ca arbore cât şi ca munte, steag, sau altă formă 

derivată din acestea. Ne propunem să dezvoltăm într-un volum de sine stătător 

Capitolul 6 al acestei teze, printr-o analiză mai aprofundată a celor cinci matsuri 

prezentate, dar şi prin prezentarea altor câtorva matsuri. Alte aspecte din teză care 
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considerăm că pot fi dezvoltate în viitor includ analiza manifestărilor de tip şamanic în 

mitologia japoneză, analiza muntelui ca simbol al axis mundi în cultura japoneză, timpul 

şi scurgerea sa în mitologia nordică şi în cultura niponă, etc. Ne propunem de asemenea 

să ne extindem aria cercetărilor asupra comparaţiei şi paralelei dintre folclorul japonez 

şi cel românesc. De exemplu, pornind chiar de la teza de faţă, considerăm că multe 

puncte comune dar şi diferenţe interesante pot fi evidenţiate legat de festivaluri şi felul 

în care oamenii participă la ele în Japonia şi în România. Prin intermediul citatelor 

traduse din cronicile Kiki, un proiect pe termen lung pe care ni-l propunem este 

traducerea în limba română a secţiunii corespunzătoare Epocii zeilor din cele două 

cronici, ca un prim pas al unei posibile traduceri a cronicilor în limba română.  

Cu toate că teza se doreşte în primul rând o prezentare a simbolurilor axei lumii 

în mitologia japoneză, facem pe parcurs deseori referire la mitologia nordică, fie că 

prezentăm câteva elemente comune ale celor două sisteme mitologice în Capitolul 2, 

fie că relevăm asemănarea în viziunea asupra forţelor şi energiilor cu care vikingii şi 

vechii japonezi îşi împărţeau existenţa în secţiunea despre Kami din Capitolul 3, fie 

pentru scurte observaţii şi trimiteri la importanţa arborelui Yggdrasil în cadrul tezei. 

Yggdrasil este cel mai mare arbore al lumii cunoscut în mitologiile lumii, precum şi cel 

mai cunoscut exemplu de acest fel. Nu puteam aşadar să nu introducem o Anexă în care 

să facem o scurtă analiză a arborelui Yggdrasil ca simbol al axei lumii, începând cu 

prezentarea surselor mitologice în care acest arbore este menţionat şi continuând cu 

analiza asptectelor care îl definesc ca arbore al lumii, insistând pe legătura dintre 

Yggdrasil şi norne, precum şi pe legătura sa cu şamanismul. La sfârşitul acestei anexe 

prezentăm de asemenea câteva observaţii cu privire la simbolistica centrului în 

mitologia nordică şi în cea japoneză.  

Nu este uşor să rezumăm importanţa şi trăsăturile frasinului Yggdrasil. Imaginea 

acestui arbore, funcţiile şi implicaţiile sale sunt – ca şi arborele însuşi – uriaşe. Am 

încercat de aceea să ne concentrăm asupra acelor aspecte care erau relevante analizei 

noastre. Am văzut care este legătura arborelui cu nornele, care nu sunt nici zeiţe ale 

sorţii în sens clasic, nici nu sunt atât de legate de temporalitate cât mai degrabă sunt 

caracterizate de faptul că guvernează mersul natural al activităţilor umane, din 

momentul în care sunt pe cale să se desfăşoare până în momentul în care au fost duse la 

bun sfârşit, în timp ce un sentiment de obligaţie  impregnează întreg procesul. Nornele 
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influenţează întregul univers în mitologia nordică, ele influenţează lumea oamenilor şi 

lumile zeilor. Prin faptul că udă şi îngrijesc arborele, ele se îngrijesc ca viaţa să 

continue în toate aceste lumi.  Alt aspect al arborelui Yggdrasil discutat aici – relaţia sa 

cu Óðinn şi cu şamanismul – ne-a dezvăluit faptul că Óðinn era o zeitate solară, care a 

dat viaţă primilor oameni, şi care a fost sacrificat în arborele lumii. În crengile lui 

Yggdrasil, care se întind peste ceruri şi pământ, trăiesc tot felul de animale; la rădăcini, 

şarpele Niðhoggr ameninţă existenţa arborelui rozând mereu rădăcinile; la polul opus, 

vulturul îşi duce lupta cotidiană cu şarpele.  

În această lucrare am analizat conceptul de axis mundi – axa lumii, în viziunea 

vechilor japonezi, făcând deseori referire la mitologia nordică. Am insistat cu precădere 

asupra legăturii dintre axa lumii şi timp pe de-o parte, şi asupra legăturii dintre axa lumii 

şi şamanism pe de altă parte în ceea ce priveşte miturile nordice; am încercat totodată să 

evidenţiem caracterul central şi importanţa diverselor reprezentări ale axei lumii în 

miturile nipone în cadrul legăturii dintre ceruri şi pământ. În urma analizei noastre, 

putem concluziona că în ambele sisteme mitologice se acordă o foarte mare importanţă 

centrului şi reprezentărilor sale. Aceste reprezentări sunt diverse, dar funcţiile lor sunt 

similare. Printre aceste funcţii, am identificat următoarele:  

 

Ø centrul este locul unde începe procesul de creaţie, locul care devine mai apoi 

punctul de sprijin al întregului univers; acesta face legătura dintre jos şi sus, 

dintre lumea oamenilor şi lumea zeilor;  

 

Ø simbolurile reprezentative ale centrului includ materia sau materialul din care au 

fost creaţi primii oameni;  

 

Ø axa lumii este reprezentată ca cea care dă viaţă, o susţine, o menţine; această 

funcţie este îndeplinită fie direct, fie indirect; pare însă că există mereu un 

moment crucial în mitologie care poate fi depăşit doar dacă se face apel la centru, 

la puterile sale de regenerare.  
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Importanţa conceptului pe care am ales să îl analizăm în această lucrare este 

imensă. Aşa cum am bănuit că se va întâmpla în momentul în care am început să lucrăm 

la teza noastră, suntem departe de a epuiza analiza acestui element crucial al mitologiei. 

Dar încercând această analiză, putem spune că am reuşit oarecum să clarificăm 

percepţia pe care o avem asupra miturilor nordice şi a celor japoneze, sau cel puţin să ne 

facem o idee despre ce fel de viaţă au avut cei care şi-au trăit viaţa purtând aceste mituri 

cu ei. În mitologia nordică Yggdrasil ocupă o poziţie centrală ca o punte de legătură 

între lumea oamenilor şi cosmos, iar în gândirea japoneză fiecare aspect al naturii este 

protejat de kami. Respectul pentru natură şi pentru lumea în care locuim este astfel 

reflectat în mod diferit în cultura niponă şi în cea a vechilor vikingi. Arborele este însă 

un simbol la creşterii şi al fertilităţii în ambele culturi.  
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