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MM
ircea Eliade apreciază că pentru
omul primitiv sacrul înseamnă
putere. Prin faptul că mitul1 poves-
teşte o istorie sacră, relatează un

eveniment care a avut loc în timpul primordial, este
povestea unei faceri şi vorbeşte numai despre ceea ce
s-a întâmplat pe deplin, el furnizează imaginea celei
mai indiscutabile realităţi şi, implicit, a celei mai

indiscutabile surse de putere şi de valoare a ei.
Funcţia dominantă a mitului este de a înfăţişa
modelele exemplare ale tuturor riturilor şi ale tutu-
ror activităţilor omeneşti semnificative, fără a para-
liza iniţiativa omenească înfăţişând modele intangi-
bile, ci incitând omul să creeze. Mai mult chiar, mitul
„îi garantează omului că ceea ce se pregăteşte să facă
a mai fost făcut, îl ajută să alunge îndoielile pe care
le-ar putea avea în ceea ce priveşte rezultatul între-
prinderii sale”2, modelul mitic fiind susceptibil de
aplicaţii nesfârşite. Gândirea mitică se poate adapta
noilor condiţii socio-culturale, însă nu se lasă extir-
pată, deoarece imagini şi conduite, sub camuflajul
lor profan, sunt structurate mitic, dovadă a supra-
vieţuirii lui homo religiosus în perimetrul protector
al culturii. 

Mitul conducătorului3, fie că avem în vedere
zeul sau eroul exemplar, adică seria formată din
Reformator, Revoluţionar, Şeful partidului, rezistă
în speranţa unei renovări universale, adânc înrădă-
cinată în sufletul colectiv. Rolul şi misiunea fondato-
rilor de mişcări totalitare reclamă un număr consi-

derabil de elemente soteriologice şi eschatologice,
structurante pentru curentele mesianice. Un exem-
plu în acest sens este programul lui Marx. Acesta
cuprinde mitul Vârstei de Aur în societatea fără
clase, rolul izbăvitor al proletariatului şi ipostazie-
rea eschatologică a burgheziei. Dacă Eliade validea-
ză structura mitică a comunismului marxist, el
exclude greva generală a lui Sorel4 din sfera mitului,
argumentând cu lipsa precedentelor sale mitice.

Oamenii au tendinţa „să devină arhetipali şi
paradigmatici”5, să se proiecteze în timp mitic.
Astfel că, în demersul de mitizare al personalităţilor
istorice, biografia reconstituită urmează normele
mitice. Personajul istoric se metamorfozează în erou
mitic, iar evenimentul este integrat în acţiuni miti-
ce, valoarea care se conservă în fiecare caz fiind
exemplaritatea. Omul modern, în faţa terorii isto-
riei, nu are de fapt libertatea de a face istoria, care
fie se face singură, datorită germenilor din trecut, fie
este făcută de o minoritate la putere care i-o impune.
Aceasta din urmă este o existenţă istorică, legislator
al gesturilor permise, şi nu un arhetip al propriei lor
existenţe.

Datorită gândirii colective şi a creaţiei sale,
mitul, lumea modernă mai păstrează ceva din com-
portamentul mitic, iar acesta acompaniază gândirea
personală a omului modern. Altfel spus, mitul nu
dispare din actualitatea psihică. El doar îşi schimbă
aspectul şi îşi camuflează funcţiile. Vechile valori
sacre sunt revalorizate, practic, la nivel profan, în
lumea modernă, iar la scară colectivă, mitul se mani-
festă ca mit politic. Omul areligios6 este obsedat de
reminiscenţele lui homo religiosus, este înconjurat
de funcţii mitologice şi performează funcţii mitologi-
ce. Aici avem în vedere cărţile, media, filmul, dar
mai ales literatura. Ea este un veritabil depozitar de
mituri degradate, iar puterea uzează de acest instru-
ment pentru a-şi crea un mit. Când o fiinţă istoriceş-
te determinată recurge la imagini şi simboluri, ea
integrează stadiul omului primordial, arhetip impo-
sibil de realizat deplin într-o existenţă concretă.

„Orice hierofanie este o kratofanie, o manifesta-
re a forţei”7, este sentinţa lui Eliade. Orice kratofa-
nie dezvăluie o alegere, iar cel ales este întotdeauna
cel puternic şi virtual marcat de aceeaşi ambivalen-
ţă care traversează şi sacrul. Tocmai acesta este spa-
ţiul de acţiune al forţei Mana. Potrivit lui Marcel
Mauss, Mana8 simbolizează forţa magică a fiecărei
fiinţe şi se traduce prin autoritate şi bogăţie.
Kratofaniile9 sunt manifestări ale forţei temute şi
venerate, asimilabile logicii celui ales, care este
implicit cel puternic, cel fertil şi cel temut. Plecând
de la opoziţia instaurată de Dumézil între Suveranul
Înfricoşător şi Suveranul Legiuitor, Mircea Eliade10

atribuie celui de-al doilea magia creatoare de forme
şi prestigii, care-i permite să guverneze lumea, să-i
asigure stabilitatea. Arma lui este legătura.
Prestigiul magic al suveranului legător se justifică
prin puterile sale: justiţie, administraţie, securitate,
adică tot ceea ce îl opune violenţei războinice a celui-
lalt. În acest complex al legatului omul poate recu-
noaşte un arhetip al propriei sale situaţii în lume,
omul fiind prins în reţeaua puterii. �
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Selecţia miturilor. Eliade

Cultura în Franţa, cultura în lume…

În nici o altă ţară statul nu acordă un atât de mare sprijin
culturii ca în Franţa. Ministerul Culturii francez are 11.200
de salariaţi, iar bugetul său a fost sporit recent la aproape 

8 miliarde euro anual. Dacă în Statele Unite guvernul alocă doar 0,3 % din
PIB culturii, în Marea Britanie – 0,5%, iar în Germania – 0,7% (în condiţiile
în care există o lege a sponsorizării prin care sprijinul acordat instituţiilor cul-
turale se deduce din impozit), Franţa acordă 1,5% din PIB acestui domeniu.
Din costul biletelor de cinema, 11% se întorc drept sprijin cinematografiei, iar
prin lege 40% din toate spectacolele prezentate la televiziune şi din muzica
transmisă la radio trebuie să fie franceze. Reglementări speciale obligă cana-
lele TV ca filmele franceze sa fie programate în orele de mare audienţă, iar nu
după miezul nopţii. Pictorilor şi sculptorilor li se acordă sprijin financiar în
închirierea de ateliere. Ministerul de externe francez întreţine peste hotare
148 de grupuri culturale, 26 centre de studiu şi cercetare, 176 locuri de săpă-
turi arheologice.

Cultura în România…

Ministerul Culturii are un buget de 0,19% din PIB pe 2009. Ministerul
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional (MCCPN) va avea un buget echi-
valent cu 0,19% din Produsul Intern Brut (PIB) în 2009, a declarat pentru
MEDIAFAX consilierul pe comunicare al ministrului Culturii, Andrei
Găitănaru. Suma care ar urma să revină MCCPN pentru anul 2009 este de
274,93 de milioane de euro (1.247.966.802 lei), dintr-un PIB de 144,7 miliarde
de euro. Proiectul de buget pentru 2009 a fost aprobat de Guvern, urmând să
fie din nou discutat, cu partenerii sociali, pentru eventuale modificări, şi
transmis la Parlament, a anunţat premierul Emil Boc. El a amintit că bugetul
este bazat pe o creştere economică prognozată de 2,5%, un deficit bugetar de
2% din PIB, o rată a inflaţiei de 5% şi un Produs Intern Brut de 144,7 miliar-
de de euro. Ministerul Culturii a avut aprobat la începutul anului trecut un
buget de 829,9 milioane de lei, echivalentul a 0,24% din PIB. 75 % din sumele
vehiculate pentru domeniul culturii revin patrimoniului. În 2009, Ministerul
Culturii a anulat toate proiectele culturale lansate relativ recent, între care
PromoCult. În concluzie, cultura română vie este lăsată de izbelişte… de orga-
nismele guvernamentale din România.


