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„Cred că elementul esenţial al condiţiei umane este simţul sacrului. 
Cu cât înaintez în vârstă, am tot mai mult impresia că incursiunile au loc, 

concomitent, în timp şi spaţiu. 
Un peisaj, o stradă, o întâmplare îşi au, desigur, prospeţimea şi farmecul 

lor, dar în acelaşi timp declanşează nenumărate amintiri... 
...Amintirea unei priviri, a unei conversaţii de demult, a unei melodii de 

mult uitate. 
Mi se întâmplă uneori să mă simt «străin» de mine însumi, şi atunci sânt 

pe deplin fericit. 
Cînd parcurg spaţii geografice familiare sau necunoscute, călătoresc în 

acelaşi timp, într-un anume fel, în trecut, în propria-mi istorie. 
Într-o seară, pe malurile Senei, undeva între Châtelet si Luvru, retrăiam 

momente izolate din trecutul meu... 
...Retrăiam momente izolate din trecutul meu, ca acea toamnă atât de 

lungă şi, în amintirea mea, fără seamăn de frumoasă... îmi părea că încep o nouă 
viaţă, chiar Parisul mi se părea nou, mai ales atunci când îl descopeream în 
lungile mele plimbări cu Christinel. Regăseam, lângă ea, o dimensiune spiri-
tuală pe care exilul şi istoria ultimilor ani mi-o întunecaseră." 

 
* * * 

 
Mircea Eliade s-a născut în România, la Bucureşti, la 9 martie 1907. 

Tânăr licean, publica deja numeroase articole ştiinţifice şi literare. După o 
licenţă 

În filozofie, el pleacă, la 21 de ani, spre India, unde va rămîne trei ani. La 
Calcutta studiază sanscrita cu profesorul Dasgupta şi, practică yoga cu 
Shivananda într-o mănăstire din Himalaya, întors în România, îsi susţine 
doctoratul în filozofie şi devine, în 1933, asistentul marelui filozof Nae Ionescu. 
Cursurile lui Eliade tratează despre metafizica lui Aristotel şi despre filozofia 
indiană sau cea a lui Nicolaus Cusanus. 

În 1940, Eliade părăseşte Bucureştiul pentru a se instala la Londra, apoi la 
Lisabona şi în sfârşit la Paris. 

Invitat de Georges Dumézil, din 1945 va ţine cursuri la École des Hautes 
Études. Va publica apoi Tratatul de istoria religiilor, Tehnici yoga, Mitul 

eternei reîntoarceri... 
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Ia parte la întîlnirile de la Ascona, alături de Jung şi însoţit de soţia sa 
Christinel, participă la numeroase congrese, care-l fac să călătorească de la 
Tokio la Uppsala, de la Sidney la Ciudad de Mexico. 

Invitat la Universitatea din Chicago, în 1957, devine directorul 
Departamentului de istoria religiilor. 

Doctor honoris causa a zece universităţi si membru a cinci academii, 
Mircea Eliade îsi va încununa opera prin coordonarea Enciclopediei religiilor, 

lucrare monumentală în şaisprezece volume, redactată de 1.500 de cercetători si 
universitari. 

Recunoscut pe plan mondial, autor a patruzeci de lucrări ştiinţifice 
traduse în şaisprezece limbi şi a douăzeci de romane şi culegeri de nuvele, 
Eliade înnoieşte aproape toate ştiinţele contemporane, de la istoria religiilor la 
antropologie, de la epistemologie la filozofia culturii. 

 
* * * 

 
„Marea descoperire a secolului al XX-lea este descoperirea coerenţei, a 

nobleţei, a logicii interne, şi a structurii metafizice din culturile arhaice, culturi 
aşa-numite primitive. 

Nu mai devreme decât acum cincizeci de ani, mari savanţi din domeniul 
antropologiei, precum Frazer, considerau că societăţile tradiţionale primitive 
sunt, dacă nu înapoiate, cel puţin infantile. Tot ceea ce făceau ele se explica prin 
magie, prin superstiţii. 

Fascinaţia călătoriei ţine de numărul de timpuri personale pe care le 
reactualizăm. Cînd pătrund într-o catedrală, niciodată nu ştiu dacă voi regăsi aici 
amintirea altor sanctuare văzute cândva, dacă mă voi surprinde ascultând o 
melodie de demult, o conversaţie de mult uitată... Ca si monumentele, cărţile 
sînt pentru mine timp concentrat... îmi vin în minte dimineţile anului 1925 cînd 
am descoperit I Misteri de Raffaele Pettazzoni şi m-am avîntat în istoria 
religiilor cu pasiunea şi certitudinile unui tînăr de 18 ani. 

În domeniul său, istoricul religiilor trebuie să cerceteze ceea ce rezultă 
din întîlnirea omului cu sacrul — homo religiosus, cu alte cuvinte afirmarea 
omului desăvârşit, a omului total. 

Pentru mine..., disciplina istoriei religiilor revelează sau ne revelează 
«omul total», în sensul că descoperim, chiar la popoarele cele mai arhaice, o 
dimensiune spirituală care se continuă de-a lungul întregii istorii a religiilor. 
Aşadar mai întîi, un fel de realizare, experimentală aproape, a unităţii neamului 
omenesc, nu ca specie biologică, zoologică, ci ca fiinţă umană, ca spirit... 
Acelaşi spirit lucrează şi creează şi la aborigenii din Australia, şi la ultimii 
mistici şi teologi ai Occidentului. 

Occidentul, cultura occidentală, suferea de un anume provincialism: totul 
începea cu istoria vechiului Orient, apoi veneau Grecia şi Roma, apoi istoria 
Occidentului, istoria culturală, istoria spirituală, dar tot a Occidentului. Cred că 
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descoperirea societăţilor arhaice, a primitivilor, a jucat un rol considerabil în 
deschiderea spiritului, pentru noi, intelectualii Occidentului. 

Experienţa acestei descoperiri are consecinţe existenţiale pentru cel care 
descoperă unitatea, nobleţea, valoarea ei. Hermeneutica faptelor religioase poate 
fi comparată cu o metapsihanaliză în sensul că... 

...În sensul că metoda hermeneutică, aşadar căutarea semnificaţiilor pe 
care le-a avut un anumit fenomen de-a lungul timpului şi care nu mai sînt 
evidente, îl transformă pe cercetător. 

După ce vei fi înţeles prin efort hermeneutic un sistem de gândire, la 
început opac chiar pentru istoricul religiilor, după ce îl vei fi înţeles, ceva se 
schimbă, ceva mai profund se revelează în psyché, în spiritul cercetătorului. Te 
transformi, te înnobilezi pe măsură ce descoperi. De aceea consider disciplina 
istoriei religiilor o disciplină majoră şi foarte importantă pentru descoperirea 
celorlalţi. 

Îmi spuneam că, în definitiv, omul, chiar omul european, nu este numai 
cel al lui Kant, Hegel sau Nietzsche. Destinul uman şi modul nostru de a fi în 
univers nu pot fi înţelese fără a studia toate aspectele experienţei religioase. 

Cred că am devenit istoric al religiilor în special în urma experienţei mele 
indiene. 

Am înţeles enorma importanţă a simbolismului nu numai în viaţa 
religioasă sau culturală a hinduşilor, ci şi în viaţa lor totală, mai ales la nivel 
rural, în sate. Pe de altă parte, mă fascina nu doar bogăţia literară, fantastică să 
zicem, a folclorului sau a vieţii, a literaturii sau a credinţelor populare, mă 
fascinau de asemenea bogăţia şi adâncimea gândirii mitice. Şi nu atât a marilor 
mituri, din marea mitologie indiană, cât în diferitele mitologii locale, populare, 
expresie a societăţilor arhaice, care i-au precedat pe arieni, indo-europenii 
Indiei. 

Am învăţat în laboratorul religios al Indiei aborigene, ca şi în acela al 
Indiei indo-europene, am învăţat cum trebuie interpretate şi înţelese fenomenele 
religioase neeuropene, adică necreştine. 

Întorcându-mă din Indii, după o experienţă de trei ani, am înţeles 
importanţa faptului de a fi fost născut şi educat în zona carpato-danubiană, adică 
în România, şi importanţa tradiţiei noastre populare, a noastră, a Sud-Estului 
european, a culturilor rurale si a folclorului traditional, care era încă viu la noi şi 
care nu murise, ci doar aţipise parcă în Europa Occidentală. 

Am descoperit că la noi, în preajma Carpaţilor, rădăcinile sunt mult mai 
adânci decît as fi crezut: mai adânci decât lumea greacă sau romană ori chiar 
mediteraneană. Un număr de elemente paleo-indo- -europene s-au conservat aici 
mai bine decât oriunde în Europa, afirmând o dată în plus perenitatea sacrului 
— sacrul, elementul esenţial al condiţiei umane. 

Cred că omul s-a constituit ca atare, mai exact modul său de a fi în lume 
este să fie religios, să trăiască experienţa sacrului. 
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Deschiderea către sacru îl face pe honio religiosus capabil să se cunoască 
pe sine cunoscând lumea. Această dublă cunoaştere este esenţială, pentru că 
face din el un «Om total». 

Hermeneuticile istoricului religiilor îi înfăţişează nu numai pe homo 

sapiens, pe homo faber sau pe omul estetic, pe omul care dansează, sau pe omul 
care face dragoste, ori pe omul care munceşte, ci şi pe homo religiosus, deci pe 
omul care are o experienţă, o imaginaţie şi o concepţie de structură religioasă. 
Prin homo religiosus îşi revelează omul existenţa umană, dimensiunile ei cele 
mai profunde si mai creatoare. 

Am văzut că acest om total, pe care-l găsim în , Australia la fel de bine ca 
în Mediterana clasică, este un homo religiosus. Cu alte cuvinte, pentru el, sacrul 
reprezintă baza existenţei sale în lume. Şi am înţeles că sacrul este un element 
de structură a conştiinţei şi nu doar expresia unui stadiu, un stadiu în istoria 
acestei constiinte. Am înţeles că trăirea umană este în sine un act religios, 
deoarece alimentaţia, munca, sexualitatea, jocul, toate au o valoare 
sacramentală. Altfel spus, a fi sau a deveni om înseamnă a fi o fiinţă religioasă. 

Aşadar sacrul este pentru homo religiosus realitatea absolută; model a tot 
ceea ce face cu sens în viaţă, în muncă, în căsătorie, în actele lui sociale şi aşa 
mai departe. 

Munca este un ritual pentru că imită un model revelat strămoşilor de 
fiinţe supranaturale. 

Ritul revelează sacralitatea absolută pentru că repetă activitatea creatoare 
a zeilor şi dezvăluie caracterul sacru al operei lor. Simbolurile realizează 
solidaritatea permanentă a omului cu această sacra- litate. Un simbol revelează 
întotdeauna unitatea fundamentală a mai multor zone ale realului, în aparenţă 
ireductibile. 

Simbolismul constituie o problemă foarte importantă nu doar pentru 
înţelegerea unei anumite religii arhaice sau orientale; în India, şi imediat după 
aceea, mi-am dat seama că simbolismul — gândirea simbolică — este 
constitutiv pentru fiinţe umane în general. Gândirea simbolică nu poate fi 
înlocuită cu nici un alt tip de gândire. Omul, orice om, chiar omul contemporan, 
chiar dacă nu-şi dă seama, se deschide prin simbol către cosmos, către lume, 
către propria sa viaţă. înţelegerea unui simbol este o fereastră către un univers 
de semnificaţii care altfel rămâne obscur, enigmatic sau chiar întru totul ignorat. 

Astfel se realizează reintegrarea într-un cosmos simbolic şi ritual 
organizat; ordonat deoarece imită modelul exemplar al ritualurilor creării lumii. 
Omul nu poate trăi în haos. 

Casa, locuinţa, este orientată. Ea se află într-un fel în centrul lumii. 
Fiecare casă din sat se află în centrul lumii. Casa, cortul, coliba, la fel ca satul şi 
mai târziu templul şi oraşul sunt create după un model exemplar de origine, să 
zicem, divină, transumană. 

Organizarea unui spaţiu în jurul unui centru echivala cu întemeierea unei 
lumi în jurul unui axis mundi care leagă cerul, pământul şi regiunile inferioare. 
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Vedeţi, toate acestea presupun ideea că lumea a fost creată, prin urmare 
mitul cosmogonic explică sau mai degrabă povesteşte cum a luat fiinţă lumea, 
povesteşte că omul a fost creat. Avem mai întîi mitul despre originea omului. Şi 
apoi istoria sfântă, istoria mitologică a omului, cum şi-a pierdut acesta nemu-
rirea, de ce a devenit fiinţă muritoare... 

Orice mit, orice sistem ritual este prin excelenţă mijlocul utilizat de homo 

religiosus pentru a-şi sfinţi propria viaţă, pentru a-i da un sens. Cred că trebuie 
să ţinem cont de faptul că, la început, timp de sute de mii de ani, omul, homo 

religiosus, trăia într-o lume pe care o privea cu atenţie. 
Fapt e că s-a produs o ruptură, care a început, precum ştiţi, după Newton. 

Nu din vina acestuia, deoarece Newton era un mare alchimist şi întregul grup de 
savanţi care au pus bazele ştiinţei credea în posibilitatea unificării creştinismului 
cu iudeo- -creştinismul şi cu filozofia greacă, deci cu Platon, cu alchimia si cu 
noua stiinţă, cu mecanica descoperită de Newton. Dar totul a fost abandonat, 
totul a fost schimbat de fantasticul progres industrial al tehnologiei. Cred că prin 
progres nu avem o explicaţie totală. Nu mi se pare să fie numai asta, ci mai ales 
faptul că, o dată cu desacralizarea cosmosului, am sfârşit prin a crede în 
posibilitatea de a repeta creaţiile cosmice. 

Ultimele etape în desacralizarea nu numai a cosmosului, ci şi a lumii, a 
vieţii, a omului şi a istoriei nu au fost compensate religios. S-au propus alte 
teorii, alte speranţe, mai cu seamă alte ideologii. Din acest moment structura 
alienată a omului modern încep a se afirma. 

Şi astfel, existenţa umană a fost lipsită de semnificaţii. Omul trăieşte 
astăzi într-o natură fără model, fără Creator, fără ţel şi s-a ajuns, dacă vreţi, la 
acel tip de nihilism anunţat de Nietzsche atunci când vorbea de «moartea lui 
Dumnezeu»... Asistăm acum la criza omului modern. 

Omul modern sau cei care au refuzat experienţa religioasă ca posibilitate 
de cunoaştere au refuzat în acelaşi timp structurile mentale, structurile spirituale 
ale religiei. Nu au refuzat doar creştinismul, ci orice posibilitate a unei 
experienţe şi a unei gândiri mitologice sau religioase. 

Se ajunge astfel la ultima treaptă a desacralizării: camuflarea sacrului sau, 
mai bine zis, identificarea acestuia cu profanul prin prisma «teologiei morţii lui 
Dumnezeu». 

«Teologia morţii lui Dumnezeu». Ea poate fi discutată, însă nu vreau s-o 
discut aici. Din punctul de vedere al istoricului religiilor, important mi se pare 
că am încercat, din disperare, dar şi dintr-un anume optimism (cu rădăcini 
adânci în fiinţa umană), să găsim o replică la o lume desacralizată şi deva-
lorizată religios, să găsim o replică acceptând faptul că religia monoteistă, 
singura care contează în ochii occidentalilor, nu mai este ce era în timpul iudais-
mului si creştinismului clasic, deoarece Dumnezeu a murit, şi totuşi să putem 
rămâne oameni religioşi. Ei bine, acest ultim act de creaţie sau ultimă creaţie a 
gândirii teologice occidentale, «teologia morţii lui Dumnezeu», pare că derivă 
din dezastrele provocate de reducţionism, în special de maeştrii 
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reducţionismului...: Karl Marx, care reduce întreaga cultură şi toate activităţile 
creatoare sau spirituale ale omului la nişte legi economice; marele Nietzsche, 
care şi el, in răzvrătirea sa împotriva lumii, lumea contemporană lui, a propus, 
cum ştim cu toţii, o lume la urma urmei reducţionistă; dar mai ales Freud, care, 
prin marile sale descoperiri, prin importanta descoperire a rolului 
inconştientului, a încercat să explice creaţiile religioase, ca şi toate celelalte 
creaţii spirituale şi culturale ale umanităţii, prin procese pur biologice, mai 
precis sexuale. 

A gândi ca un istoricist, ca un freudian sau ca un marxist înseamnă a 
renunţa la vocaţia primordială a omului. Prin urmare, a dispărea ca om. S-ar 
putea ca marxismul şi interpretarea materialistă a istoriei să fi fost pentru om 
cea de pe urmă încercare la care a fost supus, o încercare de acum planetară şi 
care riscă să-l piardă pe om, aflat de atâtea ori în istorie atât de aproape de 
pierzanie. 

De-a lungul a milioane de ani, omul a fost vânător , şi mituri, rituri, 
comportamente religioase ghidau relaţia dintre el şi animal. La un moment dat, 
acum cincisprezece mii de ani, optsprezece mii de ani, marea revoluţie a 
descoperirii agriculturii a dus, din punct de vedere religios, la o criză. 

Acelaşi lucru se petrece acum cu marea sau marile descoperiri ale 
civilizaţiei tehnologice moderne. Acestea nu puteau să nu invadeze puţin câte 
puţin întreaga planetă. Numai că există o mare diferenţă între globalizarea 
agriculturii şi globalizarea tehnologiei moderne. Prima era o tehnică umană, dar 
întovărăşită de o religie, cu o mitologie şi un ritual specific. Nu se răspundea 
doar tehnica agricolă, ci se răspândeau în întreaga lume religia şi mitologia 
agricolă sau agrară. în celălalt caz al civilizaţiei tehnologice, descoperirile, 
progresele au fost însuşite peste tot fără nici o tradiţie religioasă, tocmai pentru 
că tehnologia modernă nu are o bază sau o justificare religioasă. 

Eu nu acuz pe nimeni, dar cred că teologii creştini din ultimele două 
secole nu au fost la înălţimea misiunii lor pentru că nu au încercat să dea 
ştiinţelor sensul pe care-l au chiar cele mai vizibil materialiste dintre ele. Orice 
act tehnologic sau ştiinţific era şi un act, dacă nu religios, cel puţin conform 
unui simbolism de origine creştină. 

Pe măsură ce omul modern, în pofida morţii lui Dumnezeu, redescoperă 
valoarea sacramentală a fiinţei, el redescoperă un mod de existenţă care îl 
protejează împotriva nihilismului istoricist, fără a-l expulza din istorie. Astfel, 
graţie redescoperirii lui homo religiosus, o nouă perspectivă i se oferă. De altfel, 
o societate areligioasă nu există încă, nu poate să existe... Dacă s-ar realiza, ar 
pieri după câteva generaţii, de neurastenie sau printr-o sinucidere colectivă... 
Dacă Dumnezeu nu există, totul este cenuşă. 

Dacă trebuie să încerc a reconstrui în imaginaţie consecinţele acestei mari 
revoluţii a redescoperirii lui homo religiosus, sunt în acelaşi timp obligat să 
ignor contextele politice pentru a-mi acorda libertatea de a vorbi despre lucruri 
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pur spirituale şi culturale într-o lume care înaintează, fără să se gândească însă 
la pericolele pe care toţi ar trebui să le cunoască. 

Mai întâi, cred că prima consecinţă este că, din acest moment, religia sau 
religiile nu mai pot fi considerate etape depăşite în evoluţia spiritului uman. 
Avem destule fapte, avem destule hermeneutici, provizorii însă convingătoare, 
pentru a ne da seama că e vorba, după cum spuneam, de o permanenţă a 
conştiinţei umane. Cred că prima consecinţă priveşte aspectele cele mai 
evidente ale geniului uman ; nu ne vor mai impresiona doar exemplul creaţiilor 
artei occidentale sau orientale sau anumite sisteme filozofice sau morale; 
suntem din ce în ce mai interesaţi de descoperirea neverosimilului, dacă vreţi, a 
sacrului, cel mai valoros şi cel mai apropiat de noi. O dată asimilată capacitatea 
de descifrare a valorilor religioase, mitologice, morale care sunt camuflate sau 
ocultate în obiecte comune sau evenimente cotidiene, o dată ce suntem convinşi 
că ele sunt acolo, o dată ce le descoperim, viaţa devine infinit mai bogată, mai 
pasionantă. Merită într-adevăr să fie trăită, căci lumea care se deschide, această 
lume necunoscută sau camuflată, plină de magie, plină de speranţă, este aproape 
de noi, nu mai este opacă, nu mai suntem zidiţi, nu ne mai aflăm într-o cetate cu 
ziduri groase, nu ne mai simţim închişi într-o celulă, căci totul este simbol, şi 
totul este deschidere către ceva cu siguranţă pozitiv întrucât transcende umanul. 

Acest aport, sau acest ajutor, încurajează la tânăra generaţie (ca o reacţie 
împotriva nihilismului, sunt sigur de asta) nu un optimism naiv de tip burghez 
sau romantic, ci credinţa într-o lume care abia începe să fie cunoscută în valorile 
sale ultime. Aselenizarea este un lucru foarte interesant (şi ne bucurăm că am 
ajuns aici), dar la fel de important e să înţelegem semnificaţiile miturilor, ale 
simbolurilor, ale evenimentelor religioase, şi mai ales pe acelea ale revelaţiilor 
iscate de obiecte, de fiinţe, deschizând perspective şi oferind posibilitatea de a 
cunoaşte niveluri de existenţă, de realitate, înainte ascunse, ocultate, 
inaccesibile. Lumea nu va mai fi opacă, fără semnificaţie, tragică, pur tragică. 
Am putea spune chiar că nici tragedia nu mai are sens în această lume teribilă, 
lumea câtorva filozofi şi scriitori. Aceasta este o consecinţă, importantă de 
asemenea, poate mai ales pentru existenţa umană personală a fiecărui om. Cred 
că o asemenea perspectivă, o asemenea deschidere, va fi şi o sursă de 
creativitate, nebănuită până acum. O creativitate culturală, adică începând de la 
geometrie şi până la poezia pură, şi de la erudiţie, de la erudiţia filozofică, până 
la muzica mare, cred că această creativitate va fi, dacă nu cu totul transformată, 
cel puţin reînnoită. Ne considerăm a fi la capătul unei epoci, ne aflăm poate la 
capătul unei epoci culturale. 

Se vorbeşte mereu de sfârşitul filozofiei, de sfârşitul matematicii şi aşa 
mai departe. Aştept o epocă de creativitate culturală absolut unică în istoria 
recentă a ultimelor trei secole ale lumii occidentale, adică ale planetei, însă mai 
ales ale lumii occidentale, deoarece criza este mai profundă aici decât în altă 
parte. Putem numi asta optimism, dar cred că e vorba mai degrabă de realism. 
Nu mi se pare că o asemenea descoperire a lui homo religiosus poate rămâne 
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fără consecinţe existenţiale si creatoare, culturale. Sterilitatea, plictisul, ideea 
decadenţei, a sfârşitului, simptome care au fost, care încă sunt contemporane şi 
foarte la modă ca şi acum 30-40 de ani, cred că vor fi abolite prin simplul fapt 
că deschiderile către alte lumi spirituale, către alte universuri imaginare nu pot 
rămâne fără rezultat, fără efect. S-ar putea spune aşadar că sînt optimist". 

 
* * * 

 
Mircea Eliade şi-a încredinţat sufletul lui Dumnezeu la 22 aprilie 1986 la 
Chicago. 

 
„Dacă Dumnezeu nu există, totul este cenuşă... 
Moartea este o a doua naştere, suprema iniţiere. 
Orice existenţă cosmică este sortită trecerii. 
Trebuie să mori ca să renaşti în nemurire.” 


