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În articolul respectiv ne propunem să analizăm raportul dintre viziunile esențiale asupra vieții În articolul respectiv ne propunem să analizăm raportul dintre viziunile esențiale asupra vieții 
la homo religosus și omul creștin, așa cum sunt prezentate în fi losofi a lui Mircea Eliade și Lucian la homo religosus și omul creștin, așa cum sunt prezentate în fi losofi a lui Mircea Eliade și Lucian 
Blaga. Pe parcurs vom constata și integrarea conceptelor, simbolurilor religioase specifi ce ale Blaga. Pe parcurs vom constata și integrarea conceptelor, simbolurilor religioase specifi ce ale 
acestora în contextul realității contemporane. Sincretismul drept asociere a viziunilor fi losofi co-acestora în contextul realității contemporane. Sincretismul drept asociere a viziunilor fi losofi co-
religioase ale lui Blaga și Eliade este actual în contextul procesului de globalizare, atunci când religioase ale lui Blaga și Eliade este actual în contextul procesului de globalizare, atunci când 
ideea adevărului absolut este abandonată. Nu în ultimul rând, se pot identifi ca fuziuni între ideea adevărului absolut este abandonată. Nu în ultimul rând, se pot identifi ca fuziuni între 
religiozitatea arhaică și cea creștină, iar viziunile lui M.Eliade și L.Blaga pot constitui un punct religiozitatea arhaică și cea creștină, iar viziunile lui M.Eliade și L.Blaga pot constitui un punct 
important de sprijin pentru existența desacralizată a omului. important de sprijin pentru existența desacralizată a omului. 
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SummarySummary
In this article we intend to analyze the relationship between the essential visions of life in homo In this article we intend to analyze the relationship between the essential visions of life in homo 
religosus and the Christian man, as presented in the philosophy of Mircea Eliade and Lucian religosus and the Christian man, as presented in the philosophy of Mircea Eliade and Lucian 
Blaga. Along the way we will fi nd the integration of concepts, their specifi c religious symbols, in Blaga. Along the way we will fi nd the integration of concepts, their specifi c religious symbols, in 
the context of contemporary reality. Syncretism as an association of the philosophical-religious the context of contemporary reality. Syncretism as an association of the philosophical-religious 
views of L. Blaga and M. Eliade is current in the context of the process of globalization, when the views of L. Blaga and M. Eliade is current in the context of the process of globalization, when the 
idea of absolute truth is abandoned. Last but not least, mergers can be identifi ed between archaic idea of absolute truth is abandoned. Last but not least, mergers can be identifi ed between archaic 
and Christian religiosity, and the visions of M. Eliade and L. Blaga can be an important point of and Christian religiosity, and the visions of M. Eliade and L. Blaga can be an important point of 
support for the desacralized existence of man.support for the desacralized existence of man.
Keywords:Keywords: religious syncretism, sacred, profane, Great Anonymous, religion, man, desacralization. religious syncretism, sacred, profane, Great Anonymous, religion, man, desacralization.

Termenul de sincretism este adesea utilizat în antropologie și în istorie ca un 
termen descriptiv și explicit ce face referire la „împrumutul, afi rmarea sau integrarea 
conceptelor, simbolurilor ori practicilor unei religii sau tradiții într-o alta, printr-un 
proces de selectare și armonizare” [2, p. 185]. Fenomenul sincretismului religios a 
devenit un automatism în discursurile istorice, fi losofi ce, politice fără a aprofunda 
sensul acestei noțiuni. În acest context, Mircea Eliade atrăgea atenția asupra feno-
menului religios, care necesită o analiză multidimensională: ,,Ar fi  o greșeală să se 
vadă în sincretism doar un fenomen religios tardiv care nu ar putea reprezenta decât 
contactul mai multor religii evoluate. Ceea ce se numește sincretism poate fi  obser-
vat fără întrerupere în tot cursul vieții religioase. Nu există demon agrar rural, nici 
zeu tribal care să nu fi e rezultatul unui lung proces de asimilare și identifi care cu 
forme divine vecine” [3, p. 359-360]. În continuare, vom prezenta argumente care 
susțin ipoteza că diferențele dintre magie și religie sunt nesemnifi cative și că aces-
tea pot fi  considerate elemente ale continuității religiei ,,viitoare”. Considerăm că 
este imperios necesar să fi e aprofundate teoriile religioase ale lui Blaga și Eliade, 
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deschizându-se în acest sens noi orizonturi în spațiul de integrare și de reducere a 
haosului existențial al omului contemporan. Credința omului în transcendent a con-
servat miturile și riturile ce le însoțeau într-o mică măsură, prin reprezentarea unor 
motive sau simboluri magico-mitice, care, în mare parte, și-au pierdut semnifi cațiile 
originare, fi ind resemantizate de-a lungul timpului, în special din cauza infl uenței 
creștinismului. Ele pot fi  totuși decriptate prin analiza comparativă cu motivele mi-
tice identice păstrate de alte forme de manifestare folclorică: basmele, legendele, ba-
ladele; precum și de formulele ce însoțesc descântecele sau ceremoniile de trecere 
ale omului prin viață. Identifi carea analizei religiosului la Blaga și Eliade ne oferă  
posibilitatea să elucidăm ,,asocierile fi losofi co-religioase” ca mai apoi să le analizăm 
semnifi cațiile și rolul lor, ce par camufl ate sub o altă formă, dar continuă să nu dis-
pară din contextul social al omului contemporan. În mentalitatea arhaică, „universul 
(sau orice microunivers: corpul, casa, satul etc.) era sursa vitală de existență a omului 
prin care el adera la Cosmos prin intermediul ritualurilor magico-religioase. Încer-
cările de explicare a existenţei au apărut progresiv, pe măsura desprinderii lui Homo 
Sapiens de linia biologică a antropoidelor. Din necesitate, dar și din curiozitate, omul 
primitiv a început contemplarea naturii odată cu dezvoltarea conștiinţei sale. Astfel, 
realitatea înconjurătoare se baza pe diversitatea de credinţe care se întrepătrund din 
animism, totemism, magie etc. Antropologul britanic Edward Tylor defi nește religia 
ca „o credință în fi ințe spirituale”. Ceea ce el numește animism (din latinescul anima – 
sufl u, sufl et, viață) este numitorul comun al tuturor religiilor. [7, p. 36]. 

Pentru Mircea Eliade, magia cuprinde toate credințele, superstițiile și legile 
ce derivă din acestea care au existat în societatea primitivă: „Magia e concretiza-
rea mentalității primitive” [8, p. 50]. Chiar și după apariția creștinismului oamenii 
nu renunță la practici magice și nici la comportamentul specifi c omului religios în 
activitățile vieții cotidiene. Ei recunosc importanța religiosului, precum că este un 
mod de a transcende la Dumnezeu și de a-i cere anumite binefaceri, dar mai știu și 
că Dumnezeu poate să le refuze aceste cereri, din anumite considerente. Sincretismul 
religios la Eliade se realizează prin raportarea realității supranaturale a omului arhaic 
cu cel al societății moderne, iar defi nirea religiosului se conturează prin termenii de 
sacru și profan. În viziunea lui Eliade, putem vorbi de homo religious numai dacă ne 
situăm în universul lui. ,,Pentru omul religios, Cosmosul ,,trăiește” și ,,vorbește”, iar 
viaţa Cosmosului este o dovadă a sfi nţeniei sale, deoarece a fost creat de zei, iar zeii 
se înfăţișează oamenilor prin intermediul vieţii cosmice.”[6, p. 124]. Oricare ar fi  con-
textul istoric în care se încadrează, homo religious crede întotdeauna în existența unei 
realități absolute, sacre. Sacrul și profanul sunt două modalităi de a fi  în Lume, două 
situații existențiale asumate de către om de-a lungul istoriei sale”. Religia, menționează 
Eliade, presupune și afi rmă transcenderea profanului, oferindu-i omului posibilitatea 
să perceapă sacrul [5, p.108]. Prin sacru se exprimă dorința omului de a fi , de a face 
parte din realitate, de a se simți săturat de putere [5, p.11]. Observăm tangențe între 
Eliade și Durkeim, care considera religia „ca fi ind un sistem de credințe și de rituri 
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legate de sacru, acesta din urmă defi nindu-se, în primul rând, în raport cu profanul. 
Sacrul se opune profanului: este superior, puternic, tabu.” [7, p.71].

,,Opoziția sacru – profan este adesea înțeleasă ca opoziție între real și ireal sau 
pseudoreal”[6, p.11]. Sacrul proiectează un punct fi x în mijlocul fl uiditătii amorfe a 
spațiului profan, un „centru” în „haos”. Omul religios dorește din tot sufl etul să locu-
iască într-o „lume divină”, să aibă o casă asemănătoare cu „casa zeilor”.Această nos-
talgie religioasă oglindește de fapt dorința de a trăi într-un Cosmos pur și sfânt, așa 
cum era el la începutul începuturilor. Omul modern desacralizează spațiul organizat 
de societățile arhaice. În lumea modernă, casa ideală trebuie să fi e mai întâi de toate 
funcțională, adică să le permită oamenilor să muncească și să se odihnească, pentru 
ca apoi să poată din nou munci. Casa poate fi  schimbată în dependență de gradul de 
confort fi zic și nu din infl uență spirituală. 

Un alt simbol religios prezentat de Eliade este timpul sacru. Repetarea cosmogo-
niei asigură reîntoarcerea în illo-tempore, moment în care fi ecare lucru capătă o for-
mă, omul devenind periodic contemporan cu zeii, cu încărcările de la origini, încăr-
cate de sacralitate. Timpul nu este perceput linear și ireversibil, ci periodic (ciclic). 
Caracterul ciclic, renovabil al timpului, este una din cele mai marcante diferențe 
dintre mentalitatea arhaică și cea modernă. Această repetare ritualică are o func-
tie esenițală: „E voința de a continua viața, speranță de a o prelungi ad infi nitum” 
[9, p.158]. Omul areligios respinge transcendența, acceptă relativitatea „realităii” și 
chiar se îndoiește uneori de sensul existenței sale. Pentru omul modern (nereligios), 
timpul nu prezintă nici o ruptură,nici un mister; „el constituie cea mai profundă 
dimensiune existentială, este legat de însăși existența umană, are deci un început și 
un sfârșit, care este moartea, stingerea existentei”[5, p.66]. Omul modern trăiește pur 
fi ziologic, organic, spre deosebire de omul arhaic, pentru care existența se raportează 
la revelația primordială. ,,Pentru conștiinţa modernă, un act fi ziologic — mâncatul, 
sexualitatea — nu este decât un proces organic, deși împovărat de o serie întreagă de 
tabuuri (reguli de bună cuviinţă în timpul mesei; limite impuse comportamentului 
sexual de „bunele moravuri“). Pentru „primitiv“ însă, un asemenea act nu este nici-
odată pur și simplu fi ziologic, ci este sau poate deveni o „taină“, o participare la sacru” 
[5, p.12]. Tot în această ordine de idei, Mircea Eliade confi rmă că religia a apărut 
odată cu omul. Despre sacralizarea vieţii putem spune că Eliade o găsește peste tot în 
perioadele vechi ale omenirii. Ea era necesară și reprezenta un mod de a fi  religios. 
„La nivelurile cele mai arhaice ale culturii, a trăi ca fi inţă umană este în sine un act 
religios, căci alimentaţia, viaţa sexuală și munca au o valoare sacramentală. Altfel 
spus, a fi  sau mai degrabă a deveni om înseamnă a fi  religios” [6, p.6]. 

Antropologul creștin Ernest Bernea prezintă realitatea existențiala a omului mo-
dern prin intermediul dimensiunii valorice. ,,Adevărata criză începe cu aceea a omu-
lui, unde criza morală – în înţeles de decădere a bunelor moravuri – este doar un în-
ceput propriu unei societăţi intrate pe făgașul unei decadenţe”[1,p.18]. În acest sens, 
religia contribuie la integrarea omului în societate prin susținerea anumitor norme 
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morale, tipare comportamentale specfi ce care instalează solidaritatea socială și reduc 
angoasele existențiale. 

Cercetările au demonstrat existenţa unei legături pozitive între participarea la 
viaţa religioasă și valorile umane, precum fericirea personală, sănătatea fi zică și lon-
gevitatea. ,,Credința de religie, exercitată ca rugăciune privată, este o sursă cognitivă, 
emoțională, imediat posibilă pentru bolnavi; suportul ,,social” primit de la divinitate 
este disponibil în mod similar, indiferent de situația necesităților.”[4, p. 685]. Omul 
modern areligios își asumă o nouă stare existențială, recunoscându-se doar ca subiect 
și agent al istoriei și refuzând orice chemare la transcendență. Omul modern „se recu-
noaște și se vrea istoric”, libertatea lui se reduce la „libertatea de a face istoria făcându-
se pe sine”[10, p.114]. Eliade vede două soluţii pentru depășirea sau evitarea presiunii 
terifi ante a istoriei: „În momentul în care istoria ar fi  în stare – ceea ce nici Cosmosul, 
nici omul, nici hazardul n-au reușit până acum să facă – să aneantizeze speţa umană în 
totalitatea ei, s-ar putea să asistăm la o tentativă disperată de a interzice evenimentele 
istorice prin reintegrarea societăţilor umane în orizontul... arhetipurilor și al repetării 
lor. Cu alte cuvinte, nu este interzis să se conceapă o epocă, nu prea îndepărtată, în care 
umanitatea, pentru a-și asigura supravieţuirea, se va vedea constrânsă să înceteze să 
mai facă în continuare istorie în sensul în care a făcut-o începând cu crearea primelor 
imperii, și să se mulţumească să repete gesturile arhetipale prescrise”[10, p.112]. În 
concepţia psihanalitică, C.G. Jung a subliniat ca religia este una dintre manifestările 
cele mai generale și profunde ale sufl etului uman [11, p.21]. 

Lucian Blaga vede originile omului arhaic religios în gândirea magică, și nu ele-
mentul sacru, spre deosebire de Mircea Eliade, care vede în magic o religiozitate 
desacralizată a omului modern, o secularizare a tuturor riturilor care l-au reprezen-
tat pe homo religious. Filosofi a lui Blaga analizează modul ontologic specifi c uman 
de existență. Filosoful afi rmă că religia devine ,,dintr-o chestiune de raporturi între 
existenţe deosebite, o problemă de lămurire existenţială a omului, capabil el însuși 
de două feluri de a exista: ca individ izolat, pentru sine, și ca eu adânc, identic cu 
însuși principiul divin”[12, p.28]. Omul deplin este omul care există concomitent în 
cele două moduri de existență și în cele două orizonturi, dar specifi cul său ireduc-
tibil derivă din tendința sa necontenită de a revela misterul, prin cunoastere și prin 
creație (plăsmuire). „Religia circumscrie, în oricare din variantele ei, capacitatea de 
autorealizare sau de autodepășire a fi inţei umane în corelaţie ideală cu toată existen-
ţa, dar mai ales, în corelaţie ideală cu ultimele elemente sau coordonate ale misteru-
lui existenţial în genere, pe care omul și le revelează sau și le socotește revelate prin 
plăsmuiri de natură stilistică”[13, p.346-347]. Blaga precizează că problema funda-
mentala a oricarei viziuni metafi zice este relația dintre om, lume și transcendență 
(Marele Anonim, factorul divin al existentei, în sistemul lui). Misterul este conceptul 
central al fi losofi ei sale, cu înțelesul de obiect al cunoașterii, privit ca strat de adânci-
me al existenței. Blaga distinge două tipuri de cunoastere: cunoasterea luciferică (se 
detașează de obiectul realității, deschiderea către mister) și cunoașterea paradisiacă 
(exterioară misterului). Marele Anonim este centrul metafi zic al existenței, miste-
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rul suprem, având o funcție dublă: de a crea și de a limita creația, prin intermediul 
unei cenzuri transcendente, pentru a nu provoca o descentralizare a existenței în 
ansamblul ei. În Censura transcendentă, parte din Trilogia cunoașterii, fi losoful român 
se ocupă de analiza deosebirilor ce există între sensul metafzic și cel știinţific al 
cunoașterii, pentru a pune în evidenţă necesitatea acesteia din urmă. El analizează 
denumirile ce s-au dat principiului metafi zic absolut, de la substanţă, absolut, raţiune 
imanentă, până la noua metaforă pe care o propune: „Din parte-ne, îl vom indica 
printr-un termen mai alb, mai neutru, care se raportă la toţi acești termini pestriţi 
și metaforici, ca o mărime algebrică la mărimi aritmetice. Să-l denumim simplu și 
cumsecade: Marele Anonim”[14, p.449]. Blaga îi atribuie Marelui Anonim mai multe 
caracteristici: el este factorul metafi zic absolut, factorul central al existenţei, centrul 
creator primar și, în același timp, cenzorul absolut, sediul cunoașterii absolute. Nu-
mele de Marele Anonim este ales din două motive: „Marele” – pentru că circumscrie 
supunerea supremă cu care el ne îndatorează, guvernând totul; și ,,Anonim” – pentru 
ca termenul să menţină permanent trează nedumerirea, uimirea, întrebarea ce această 
existenţă o provoacă în noi”[15, p.142]. Marele Anonim, are atribute divine și demoni-
ce, apărând ca centru metafi zic suprem ce emană din el și, în același timp, limitează 
posibilităţile de creaţie. Filosoful îl prezintă ca având tendinţe egoiste, luând măsuri 
drastice împotriva omului. Lucian Blaga susuține că, dacă nu ar fi  un control din 
partea Marelui Anonim, ar rezulta o serie nesfârșită de existențe similar divine, ceea 
ce ar duce la înlănțuirea unui proces teogonic ce s-ar încununa cu teoanarhie. De 
aceea Marele Anonim ,,își impune, din înalte rațiuni, o arzătoare cruzime față de 
posibilitățile sale…”[16, p.66]. 

Tangențial, ca și Blaga, din perspectiva praxiologică, fi losoful francez Edgar Morin ne 
traduce prin abordările sale fenomenul sincretismului religios prin creație. ,,Omul 
va contribui și el cu un caracter nou: în cadrul speciilor animale sau vegetale, feno-
menul estetic este înscris genetic, iar individul este doar purtător, nu și producător 
al desenelor și culorilor. Estetica fi ind legată mereu de magie și religie [17, p. 117]. 

Concluzii
În concluzie, menționăm că atât L.Blaga, cât și M.Eliade încurajeazã reconfi gura-

rea valorilor spirituale în contextul existențial actual. Sincretismul religios blagian este 
mai tragic, fi indcă instaurează un confl ict între rațiune (capacitatea omului de a crea) 
și pasiunea spirituală de a avea o interacțiune armonioasă cu Marele Anonim. La fel ca 
și la Nietzsche (supraomul), Blaga redă aspirația omului de a ajunge la un nivel absolut 
de existență, de a-și depăși limitele sale existențiale. Însă la Blaga această dorință este 
controlată de Marele Anonim prin instaurarea unei ,,cenzuri transcendente”. 

Omul are nevoie de „o fi losofi e a libertăţii care nu l-ar exclude pe Dumnezeu”, 
pentru că „numai o asemenea libertate... este capabilă să apere omul modern împo-
triva terorii istoriei”, menţiona M.Eliade [3, p.117]. Sincretismul religios al lui Eliade 
nu redă o diferență între homo religious și omul creștin, ci oferă o imagine a omulul 
desacralizat, care caută adevăratul sens existențial precum a fost la începuturile sale. 
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Totuși, omul modern mai păstrează reminescențe religioase specifi ce lui homo reigio-
us. Considerăm că sincretismul religios al lui Blaga și Eliade are mai multe continui-
tăţi decât discontinuităţi. În spiritul lui Eliade, „este o neliniște, o voință puternică de 
afi rmare, un angajament spiritual total, el voiește să refacă un mare handicap istoric, 
să deschidă cercurile spiritului românesc și să redimensioneze o cultură ce-a zăcut 
prea mult în inerțiile ei”[18, p.178].

În ceea ce privește abordările religiei la Blaga și Eliade, se pot observa motive 
comune, dar și un mod de reprezentare specifi c. Lucian Blaga face o radiografi e a 
religiei în alt sens. Pe lângă sensul spiritual îi conferă religiei un sens semantic, care 
își pune amprenta în mod unic atât în cultură, cât și la nivel cognitiv. În ascensiunea 
vieţii spirituale a omului există un interes de a cunoaște mai multe divinități, ade-
văruri absolute, ceea ce este revelat prin limbajul mitologic și simbolic al credinţei 
religioase. Totuși, identifi carea motivelor comune și a altor forme de manifestare a 
religiosului permite reconstituirea unei mentalităti mitice, precum și solutionarea 
crizei existențiale a omului modern. Sincretismul religiei la Blaga și Eliade, analizat 
din perspectivă fi losofi că, oferă noi sensuri, noi înțelesuri prin care pot fi  asimilate 
noile valori spirituale. În prezent, viaţa spirituală se afl ă sub semnul unei diversităţi 
religioase – de la budism la hinduism, până la islamism și creștinism. În acest con-
text, sincretismul religios se prezintă ca o strategie constructivã care ar împiedica 
,,confl ictele” existențiale ale omului și ar promova toleranța la nivel global.
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