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CONŞTIIN�A RELIGIOASĂ ŞI CULTURA MODERNĂ 
PROFANĂ LA MIRCEA ELIADE 

 

REZUMAT 
 

În lucrarea ştiinţifică „Conştiinţa religioasă şi cultura modernă profană la Mircea Eliade”, 

principalul scop pe care îl urmăresc este să scot în evidenţă raportul dintre omul religios şi omul 

modern secular din perspectiva lui M. Eliade. Folosind o metodă analitică, vom examina modul 

cum M. Eliade prezintă raportul dintre viaţa omului modern şi cea a omului religios a cărui viaţă 

are semnificaţie doar atunci când trăieşte în lumea sacră. În scrierile lui Eliade, sacrul este pus în 

contrast cu profanul şi omul religios se află aproape de fiecare dată în opoziţie cu omul modern 

secular. Pentru a înţelege sacrul este necesar să vedem cum se manifestă în lumea profană. De 

asemenea, pentru a înţelege identitatea omului modern este necesar să vedem cum Eliade 

defineşte identitatea omului religios şi care este relaţia acestuia cu omul modern. 

 În prima parte a cercetării de faţă vom analiza ideea de religie care presupune experienţa 

sacrului în gândirea eliadiană. Pentru Eliade, religia este experienţa sacrului relaţionată la ideile 

de fiinţă şi adevăr. M. Eliade a urmat şi a dezvoltat ideea lui Rudolf Otto despre sacru, subliniind 

importanţa experienţei sacrului pentru viaţa religioasă. Sacrul are o dimensiune universală şi 

joacă un rol însemnat în istoria umanităţii, întrucât începuturile culturii îşi au rădăcina în 

experienţele religioase. 

 M. Eliade arată că sacrul se manifestă întotdeauna ca o realitate de un ordin total diferit 

de realităţile naturale. Definiţia de bază a sacrului constă în aceea că se află în opoziţie cu 

profanul, actul său de manifestare fiind desemnat de către termenul hierofaniei. Astfel, conform 

gândirii eliadiene, sunt două moduri de a fi în lume: sacrul şi profanul. Definind fenomenologia 

religiei, M. Eliade subliniază ireductibilitatea sacrului. El susţine că fenomenele religioase 

trebuie înţelese ca fiind unice şi ireductibile. Acestea se pot deosebi de cele seculare deoarece 

exprimă o structură universală pe care Eliade o numeşte dialectica sacrului şi a profanului. 

Această dialectică presupune experimentarea transcendentului unde sacrul, în mod paradoxal, se 

manifestă prin fenomenele profane generale. 

 În scrierile sale ştiinţifice, M. Eliade accentuează în mod repetat raportul antitetic dintre 

omul religios şi cel modern areligios. Omul religios tinde să rămână cât mai mult timp într-un 

univers sacru. El are o experienţă de viaţă diferită de experienţa omului fără vreo trăire 

religioasă, a omului care trăieşte într-o lume desacralizată. Aşadar, pentru homo religiosus viaţa 

are o valoare transcendentă. Natura este întotdeauna îmbibată de o semnificaţie religioasă. 
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Aspiraţia omului religios pentru experienţa sacră îi permite să se scufunde în sacru, învăţând să 

descifreze înţelesul hierofaniilor. Prin urmare, omul religios participă la experienţa adevărului 

care a fost odată la originea acestor hierofanii. Omul profan, pe de altă parte, este omul care 

trăieşte doar în istorie, într-un timp liniar. Viaţa lui are în vedere întotdeauna experienţa umană 

în care nu este implicată nici o prezenţă divină. M Eliade exprimă perspectiva sa cu privire la 

homo religiosus uneori în paralel, alteori în opoziţie cu omul modern areligios. Omul religios se 

diferă de cel modern nu doar prin modul lui general de a gândi, ci şi prin atitudinile sale 

religioase. Pentru omul religios nu există nici o activitate care este în totalitate profană, deoarece 

dorinţa lui entuziastă este să trăiască într-o lume sacră. 

 În cea de-a doua parte a cercetării noastre, intenţionez să conturez perspectiva lui M. 

Eliade despre funcţia simbolismului religios. Abordarea lui Eliade este întemeiată pe afirmaţia sa 

conform căreia există sisteme simbolice universale şi coerente care oferă cadrul pentru 

interpretarea sensului religios. Fenomenul religios, în majoritatea cazurilor, nu poate fi exprimat 

fără limbajul simbolic. Potrivit lui M. Eliade, simbolul are un loc central în manifestarea vieţii 

religioase. Sacrul mitic vorbeşte sau se revelează prin simboluri. Simbolismul trebuie văzut ca 

fiind o caracteristică umană care este folosită în special în fenomenul religios. M. Eliade descrie 

natura şi funcţia simbolismului religios ca fiind necesare pentru fenomenologia religioasă. 

Simbolul este experimentat ca un „cifru” care ţinteşte dincolo de sine şi revelează nivele ascunse 

ale realităţii. 

 Simbolismul religios este polivalent; datorită acestei polivalenţe, simbolurile religioase 

pot integra diverse înţelesuri într-un întreg sau într-un sistem şi, datorită acestei capacităţi de 

unificare, simbolurile religioase pot exprima aspecte paradoxale şi contradictorii ale realităţii 

care nu pot fi exprimate altfel. M. Eliade arată că simbolismul religios are întotdeauna o valoare 

existenţială; un simbol vizează întotdeauna o realitate în care existenţa umană este implicată. 

Fiind extensii ale hierofaniilor, simbolurile religioase  sunt puse în aplicare de către omul religios 

pentru a prelungi manifestările sacre. Istoria nu poate modifica structura simbolismului arhaic; ea 

adaugă în mod constant noi înţelesuri, dar nu distruge structura simbolului. Omul modern va 

obţine o dimensiune existenţială nouă atunci când acceptă şi realizează valoarea simbolismului 

religios în viaţa lui. 

 

 
 


