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Dr. Ştefan VIANU
LE MYTHE EXPULSÉ
Le point de départ de cette recherche est la reconstruction d’une confrontation entre la
méthode phénoménologique et la méthode anthropologique en science des religions. Si la
première tente de saisir le sacré “dans son essence et sa manifestation”, la seconde s’efforce de
montrer qu’il est, lui aussi, oeuvre humaine. Cette recherche combine les résultats des deux
méthodes en les appliquant au problème du mythe dans la modernité. Après avoir formulé la
distinction entre le Mythe religieux et les mythes politiques, j’essaie d’en préciser la signification
en montrant que la dynamique de la modernité consiste notamment en l’expulsion du Mythe
religieux — acte qui rappelle étrangement le “mécanisme” de la victime émissaire analysé par
Girard. La recherche décrit les principales étapes de ce processus qui est en même temps celui du
destin du Mythe religieux à l’époque moderne.
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MITUL EXPULZAT
Această cercetare pornește de la o reconstrucție a confruntării între metoda
fenomenologică și metoda antropologică în știința religiilor. Dacă prima încearcă să sesizeze
sacrul în “esența și în manifestările” sale, abordarea antropologică vrea să arate că sacrul este și
el un produs al acțiunii umane. Cercetarea de față combină rezultatele celor două metode
aplicându-le problemei mitului în modernitate. După formularea distincției dintre Mitul religios
și miturile politice precizând semnificația acestei distincții și arătând că dinamica modernității
constă în expulzarea Mitului religios prin înlocuirea sa de către miturile politice – acest act fiind
în cele din urmă identic cu mecanismul violenței colective analizat de René Girard. Cercetarea
urmărește etapele acestui proces care nu este altul decât cel al destinului Mitului religios în
epoca modernă.
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