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Roger Geaniton, L`Impact de mythe sur l`évolution sociale contemporaine, 
Saint-Denis: Éditions Publibooks, 2017, 264 p.

Dezbaterile despre mituri și mitologii a 
împărțit lumea științifi că în tabere diver-
se, bazate pe paradigme specifi ce. Printre 
punctele de vedere, de care istoricii pot 
fi  interesați, se referă la cele care vin din 
partea antropologilor. În acestă categorie 
îl încadrăm pe scriitorul și antropologul, 
de peste 85 de ani, Roger Geaniton (născut 
în 27 noiembrie 1935), autorul unei cărți 
bine documentate intitulate: „L`Impact de
mythe sur l`évolution sociale contemporaine”,
apărută în 2017. Roger Geaniton este 
membru al Institutului Internațional de 
Antropologie și al numeroase academii 
americane și britanice și societăți de cer-
cetare antropologică, în special: Royal 
Anthropological Institute, Society for 
Applied Anthropology, New York Folklore 
Society. Romanul său antropologic, „Les 
Entrailles du soleil”, a primit o primire entuziastă la facultățile de antropologie din 
Statele Unite.

Roger Geaniton a avut șansa să fi e contemporan cu curente și școli de antropo-
logie, care i-au permis să fi ltreze date importante despre dimensiunea mitologică. 
Traseul său științifi c arată diverse infl uențe teoretice și metodologice.

Geaniton a studiat la Școala de Antropologie din Paris și a avut privilegiul să se 
întâlnească cu doctorul Henri Laborit, care l-a invitat ulterior să se alăture centrului 
său de cercetare în laboratorul de eutonologie la Spitalul Boucicaut. Prin eutolo-
gie Geaniton a pătruns într-un orizont antropologic important, legat de impactul 
bio-psihologic al agresiunilor asupra comportamentelor umane. Acesta a înțeles, 
însă că dimensiunea mitologică, nu poate fi  înțeleasă ără studierea limbajului și a 
creațiilor culturale, în care se cuibăresc miturile, de-a lungul istoriei. 

În lucrarea sa „Les Antropologues face au monde moderne: l’individu dans 
la société” (2007, 115 p.), al cărui titlu a fost inspirat de refl ecțiile lui Bronislaw 
Malinowski și Lévi-Straus, Geaniton acoperă întreaga istorie a antropologiei, sur-
prinde particularitățile acesteia, diferitele doctrine care au modelat-o. Și, în acest 
mod el dă înapoi strălucirea unei științe, care se străduiește să analizeze locul omu-
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lui în lume și în societate. Tot la Editura Publibook a lansat o carte ce a determinat 
multe discuții contradictorii: „Contribution à l’étude du phénomène d’ethnocide cul-
turel”, (2016), care se referă la consecințele devastatoare ale colonialismelor, asupra 
culturii și civilizației unor zone ale umanității. În felul acesta a cultivat o temă, care 
pune în discuție maniera în care dominarea unor culturi alterează sau, dincontră, 
devastează cultura dominată. 

Desigur, orizontul său tematic transcende, deseori plaja antropologică, Geaniton 
dorindu-se și un scriitor de succes. Dar, refl ecțiile sale despre legătura dintre cre-
dințe și mituri arată existența unor lecturi profunde din lucrările unor specialiști 
de renume. Credințele, simbolurile, riturile, miturile cunosc explicații diferite, 
dar Geaniton s-a străduit să-și asume cele mai comune punți teoretice în privin-
ța acestora. Etern purtătoare de mister miturile au o perenitate remarcabilă, din 
Antichitate, până astăzi, trecând prin epoci cu orizonturi mentale religioase, sociale, 
politice, culturale diferite. 

Cartea „L`Impact de mythe sur l`évolution sociale contemporaine” nu este îm-
părțită pe capitole distincte, sumarul fi ind un lanț de 14 teme, despre legătura din-
tre mitologii și construcțiile culturale și ideologice, mai ales ale ultimelor secole. 
Autorul menționează că defi nițiile date mitului sunt contestabile în secolul XXI, da-
torită faptului că lumea de azi numai poate pătrunde în mesajele și emoțiile trans-
mise de povestirile mitice. După o prezentare a unor conținuturi mitice autorul se 
ocupă de câteva forme culturale moderne, purtătoare ale mesajelor mitice. Cartea 
se încheie cu câteva Concluzii și o Bibliografi e. În „Prologul” cărții sunt prezentate 
câteva opinii ale autorului despre rolul miturilor în desășurarea istoriei. La modul 
general miturile sunt descrise ca niște povești (sensul originar este însă cel de dis-
curs), care ating întrebările fundamentale ale existenșei umane (originile, timpul, 
spațiul, moartea, violența, eroismul ș.a.). 

Societatea contemporană multiculturală este infl uențată de o diversitate de 
valori, rezultate din confl uențele complexe dintre politică, ideologie, cultură etc. 
Excursul privind miturile și mitologiile trece prin conținuturile specifi ce antropo-
logiei contemporane, având însă un mai mare interes pentru profunzimile acestui 
strat antropologic. Ca orice cercetător al miturilor Roger Geaniton s-a izbit de ne-
buloasa în care intră, în general cercetătorii, atunci când încearcă să distingă între 
mit, ideologie, cultură, și știință. Analizele lui Geaniton sunt interesante pentru 
istorici, deoarece el aduce explicațiile mitului aproape de sensibilități, de impactul 
lor în modelarea conștiinței colective. Miturile au avut, într-adevăr, rol pedagogic, 
ele fi ind și mijloc și scop educativ în toate epocile. O interogație necesară, legată 
de mituri se referă la puterea lor de fascinație, care rezidă din faptul că miezul lor 
atinge întotdeauna cele mai semnifi cative elemente din fondul existențial al omului 
și al comunităților. Roger Geaniton sesizează că un mit capătă un sens, în funcție 
de condițiile în care a fost formulat, el adaptându-se la convențiile genului în care a 
fost enunțat. Miturile, ne spune Geaniton, activează forțele intelectuale, spirituale, 
imaginative ale fi inței umane, le fac să refl ecteze liber la mesajele transmise de mi-
turi. Mitologiile nu impun, ci propun o înțelepciune, la care oamenii și comunitățile 
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fac apel sau o ignoră. Miturile țin cont de instinctul libertății cum îl numesc psiholo-
gii și sociologii, de nevoia de libertate, ca fundament antropologic.

Tot Geaniton insistă să sublinieze că societățile de astăzi, majoritatea multicultu-
rale, sunt puternic infl uențate de propria lor istorie culturală, adică nu numai de as-
pectele ținând de încărcătura creatoare, specifi că fi ecărui popor, ci și de angrenajul 
mental, de care ea depinde. Poveștile milenare sunt transformate în mituri moderne, 
care alimentează iluziile și aspirațiile moderne. „Putem spune chiar că miturile sunt o 
nevoie umană de bază. Ele joacă un rol deosebit în viața noastră socială și în psihicul 
nostru individual”, precizează Geaniton. Scriitorul și antropologul reconfi rmă acea 
valoroasă judecată de valoare a lui Mircea Eliade, că, din cauza progresului știin-
țifi c și tehnologic, al expansiunii loisir-ului, al cinematografului, muzicii etc., care 
au provocat un declin al gândirii religioase, se tot vehiculează ideea că miturile nu 
mai au importanță în timpul nostru. Muzică, cărți, cinema, televiziune, publicitate, 
rețele de socializare toate aceste instrumente se bazează pe teme milenare, care au 
fost readuse și reinvestite astăzi. În esență, autorul cărții subliniază că miturile și-au 
schimbat forma, dar sunt la fel de prezente, cum erau cândva. 

Fără a face cercetătorilor o invitație specială, pentru aprofundarea registrului 
mitic autorul cărții dovedește o stare de spirit din cercetarea antropologică contem-
porană. Cartea ne arată paleta de refl ecții, care se găsesc în teritoriul antropologiei, 
o paletă, evident, incompletă, nedezbrăcată de ipotezele invalidate de științe, care ar 
putea fi  detronată de o plonjare complexă în registrul antropologic. 

Simona NICOARĂ


