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МИР ЧА ЕЛИ ЈА ДЕ – ВЕ ЛИ КАН 20. ВЕ КА
Мир ча Ели ја де (Mir cea Eli a de) био је не за бо рав на лич ност, а сво јим жи во том је опи-

сао ве ли ку фи зич ку и кул тур ну пу та њу – од Ру му ни је, пре ко Ин ди је, до Па ри за и Чи-
ка га, у ко ме је то ком три де се то го ди шње ака дем ске ка ри је ре оства рио за вр шна де ла 
у свом маг нум опу су. Пре во ђен је и об ја вљи ван ши ром све та, а и код нас.

Сту ди је и ро ма ни

Мо гло би се ре ћи да су ис тра жи ва ња исто ри је кул ту ре ко ја је спро вео Мир ча Ели-
ја де то ком сво је ду ге ка ри је ре би ла, пре све га, обе ле же на тра га њем за све тим, у нај-
ра зли чи ти јим ви до ви ма – у ра спо ну од ша ма ни зма до мо но те и стич ких ре ли ги ја. На 
то су га на ве ле кри зе 20. ве ка, а ње гов основ ни мо тив био је да се ука же да је из лаз из 
не во ља и ћор со ка ка исто ри је у то ме да се об но ви за бо ра вље на и по ти сну та до ми на-
ци ја све тог у жи во ту љу ди. Вр ху нац ње го вог ра да је био по ду хват (с еки пом са рад ни ка) 
ства ра ња огром не Ен ци кло пе ди је ре ли ги ја (у пет на ест то мо ва) ко ја је об ја вље на пост-
хум но (1987), го ди ну да на по сле ње го ве смр ти.

1. Мир ча Ели ја де, 1930. у Ин ди ји
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Жи вот и рад Мир че Ели ја деа су по пут уз бу дљи ве при че. Ро ђен је у Ру му ни ји (у Бу-
ку ре шту, 1907), а умро је 1986, у Чи ка гу. За вр шио је сту ди је књи жев но сти и фи ло зо фи је 
на Уни вер зи те ту у Бу ку ре шту, 1928. То ком сту ди ја је упо знао и спри ја те љио се с Еми-
лом Ћо ра ном (код нас об ја вљи ван као Си о ран – Ci o ran, 1911–95) и Јо не ском, с ко ји ма 
ће при ја те ље ва ти и ка сни је у Па ри зу, 1947–57.

За тим је 1928. оти шао у Ин ди ју, где је у Кал ку ти то ком три го ди не сту ди рао сан скрит 
и јо гу, са Су рен дра на том Дас гуп том. Ту је на пи сао и сво ју док тор ску те зу о јо ги, ко ју је 
од бра нио у Бу ку ре шту, кад се вра тио, 1931. (Јо га – бе смрт ност и сло бо да, Бео град, 1984). 

По сле по врат ка је био аси стент на уни вер зи те ту, код На еа Јо не скуа, а по том и 
про фе сор (1933–39). Тих го ди на – пре 2. св. ра та – об ја вио је у Ру му ни ји и два ро ма на: 
Ма и тре ји (Бен гал ска ноћ – 1933) и Го спо ђи ца Кри сти на, као и крат ке при че. На осно ву 
јед не од Ели ја де о вих но ве ла (Мла дост без мла до сти), аме рич ки ре жи сер Френ сис 
Ко по ла (1939) на пи сао је сце на рио по ко јем је то ком 2005–2007. сни мио филм „Мла дост 
без мла до сти“ (Youth Wit ho ut Youth). 

2. (сле ва на де сно): Чо ран, Јо не ско и Ели ја де у Па ри зу, 1960.
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Од 1940. Ели ја де је био ата ше за кул ту ру у Лон до ну, а за тим Ли са бо ну. По сле ра та је 
остао да жи ви и ра ди у Па ри зу, где је об ја вио ви ше де ла. У Па ри зу је та да би ла зна чај-
на ен кла ва ин те лек ту а ла ца ру мун ског по ре кла. По ред Ели ја деа и Чо ра на (Emil Ci o ran; 
1911–1995), ту су би ли Кон стан тин Бран ку ши (1876–1957), Ежен Јо не ско (1909–94) и Жорж 
Ди ме зил (1898–1996). Сви ови ау то ри су об ја вљи ва ни и код нас – ви ше књи га (укуп но 
се дам) од Чо ра на, јед на од Ди ме зи ла (Древ на рим ска ре ли ги ја, 1997), а Јо не ско ве дра-
ме су из во ђе не пу но пу та (по себ но Ће ла ва пе ва чи ца). 

Ди ме зил је пре по ру чио Ели ја деа као мла ђег ко ле гу да до би је про фе су ру на Éco le 
Pra ti que des Ha u tes Étu des (уни вер зи тет ху ма ни стич ких на у ка, по себ но исто ри је ре ли-
ги ја), у Па ри зу, где је ра дио од 1947–57. (би о гра фи ка жу да је у то вре ме ра дио и по пет-
на ест са ти днев но). 

То ком 1957–58. пре шао је на Уни вер зи тет у Чи ка гу, где је пре да вао исто ри ју ре ли-
ги ја, до смр ти, 1986. По след њих го ди на је с гру пом са рад ни ка ра дио на Ен ци кло пе дији 
ре ли ги ја у пет на ест то мо ва, ко ја је об ја вље на пост хум но (1987, Mac mil lan, Лон дон). Ели-
ја де је ак тив но знао пет је зи ка (по ред ру мун ског, фран цу ски, не мач ки, ита ли јан ски и 
ен гле ски), а па сив но сан скрит, хе бреј ски и пер сиј ски. 

Ње го ви нај по зна ти ји ра до ви су из обла сти (ком па ра тив не) исто ри је ре ли ги ја, или 
– ка ко је он ви ше во лео да ка же – из фе но ме но ло ги је, или мор фо ло ги је ре ли ги ја.

Освр ћу ћи се на свој спи са тељ ски ра спон (про за и те о ри ја), Ели ја де ка же:

3. Мир ча Ели ја де 1975.
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Не ко је при ме тио да чо ве ко вим жи во том упра вља ју „за кон да на“ и „за кон но ћи“. Ја 
осе ћам да је та ко са мном, уз на по ме ну да се та два аспек та ства ра ња до пу њу ју и да су 
део истог ду ха. У не ком сми слу, ја не мам моћ да ти ме вла дам. Кад ми до ђе да пи шем неку 
при чу или ро ман, ја не мо гу да се ба вим ака дем ским ра дом, чак и ако знам да од овог по-
след њег ма те ри јал но за ви сим. Ни је увек, на ро чи то не у по чет ку, би ло ла ко оти ћи код 
из да ва ча ко ји оче ку је ру ко пис не ког на уч ног ра да и тра жи ти про ду же ње ро ка ра ди при-
по ве да ка ко је сам мо рао да пи шем (и то на ру мун ском). На рав но, би ва и обр ну то. Ме ни 
се чи ни да је то ис ку ство мно гих ства ра ла ца и ин те лек ту а ла ца. Ва жно је да се ја мо гу 
пре по зна ти и у јед ним и у дру гим де ли ма.1 

У Ин ди ји и по сле то га

Чла но ви ре дак ци је ча со пи са Кул ту ре Ис то ка су – уз по моћ Ми ли це Ба кић Хајдн, 
ко ја се на ла зи ла у Чи ка гу – на пра ви ли ин тер вју с про фе со ром Ели ја де ом 1985, об ја-
вљен у ча со пи су Кул ту ре Ис то ка у ја ну а ру/мар ту 1986, а Ели ја де је умро апри ла 1986. 
Ту се он освр ће и на свој сту диј ски бо ра вак у Ин ди ји (1928–31): 

Ели ја де: По че так мог бо рав ка у Ин ди ји (1928) ка рак те ри ше пот пу на по све ће ност 
уче њу сан скри та. Та да се ни сам ни чим дру гим ба вио, са мо сан скри том. Дас гуп та, у чи јој 
сам ку ћи у Кал ку ти јед но вре ме жи вео, над зи рао је мој рад. Али сан скрит је за ме не, 
и та да и ка сни је, био ору ђе за рад. Од свих ин диј ских ду хов них тех ни ка, нај ви ше су ме 
при вла чи ле јо га и тан тра. У то вре ме о њи ма се мно го ма ње зна ло не го о упа ни ша да ма, 
на при мер. За ни ма ле су ме Па тањ ђа ли је ве Јо га –су тре и тан трич ки тек сто ви на сан-
скри ту.

Ду шан Па јин: Мо же те ли ма ло по дроб ни је да опи ше те пе ри од од три де се тих до 
пе де се тих го ди на овог ве ка, ко ји прет хо ди пу бли ко ва њу три ју ва ших зна чај них књи га 
– Јо га, Мит о веч ном вра ћа њу и Ша ма ни зам (ви де ти би бли о гра фи ју).

Ели ја де: Од го вор би био ја ко дуг, па ћу ис та ћи не ко ли ко глав них мо ме на та, о ко ји ма 
обич но го во рим као о три лек ци је ко је ми је Ин ди ја да ла. 

1) Пр во, упо знао сам ду хов не ди мен зи је кла сич не ин диј ске кул ту ре, ње ну фи ло со фи ју, 
умет ност и књи жев ност.

2) Дру го, на у чио сам да раз у ме вам сим бо ле као та кве, сми сао ре ли ги о зних идо ла, као 
и ва жност ре ли ги о зног сим бо ли зма у тра ди ци о нал ним кул ту ра ма. То сам схва тио док 
сам жи вео у јед ном ма лом бен гал ском се лу и по сма трао ка ко де вој ке и же не до ди ру ју и 
укра ша ва ју лин гам, сим бол фа лу са, ко ји је ана том ски вр ло пре ци зно ис кле сан у ка ме ну. 
Раз ми шљао сам ка ко уда тим же на ма фи зи о ло шка функ ци ја фа лу са ни је не по зна та и 
ка ко оне упр кос то ме у лин га му ви де тај ну жи во та, ства ра ња, плод но сти, ко ја се ма ни-
фе сту је на сва ком ко смич ком ни воу. Иза та квог ис по ља ва ња жи во та оне зна ју да сто ји 
Ши ва, а не тај део те ла ко јим се он пред ста вља. Тај увид ми је отво рио очи за чи тав свет 
ду хов них вред но сти. 

1 Из ин тер вјуа „Чо век и све то“ у ча со пи су Кул ту ре Ис то ка, бр. 7, 1986, стр. 41–44 – https://docs.go o gle.
co m /fi le/d/0B-vksvWkNw7Bc2hDRUF3RGZ sRTQ/edit?re so ur ce key=0-BfdCFkph8d_5I0Yh9_18nQ.



37

3) Тре ће, у Ин ди ји сам от крио кон ти ну и тет кул ту ре нео лит ског чо ве ка, јер сам јед-
ном при ли ком бо ра вио у Сред њој Ин ди ји, ме ђу Сан та ли уро ђе ни ци ма. Схва тио сам до 
ко је ду би не се жу ко ре ни кул ту ре Пот кон ти нен та, не са мо ариј ски и дра вид ски, не го и 
оста ци нео лит ске ци ви ли за ци је, у чи јој ре ли ги ји је пре жи ве ла сли ка при ро де као не пре-
кид ног ци клу са жи во та, смр ти и пре по ра ђа ња, а та ква сли ка је и обра зац ду хов ног жи-
во та. То са зна ње ми је на пот пу но нов на чин осве тли ло ру мун ску и уоп ште бал кан ску 
на род ну тра ди ци ју. Јер она је, као и ин диј ска на род на тра ди ци ја, за сно ва на на тај ни 
кул та зе мљо рад ње. На рав но, на Бал ка ну и у Ис точ ној Евро пи об лик и зна че ње мно гих 
зна ме ња при ла го ди ли су се хри шћан ству. 

У сва ком слу ча ју, за ме не је би ло пра во от кро ве ње кад сам на слу тио из ве сно кул тур-
но је дин ство, ко је се мо гло на зре ти од Ки не до Пор ту га ла, од Скан ди на ви је до Шри Лан ке. 
Ка сни је сам о то ме у сво јим ра до ви ма го во рио као о „ко смич ком ре ли ги о зном осе ћа њу“, 
што у ства ри зна чи да се све то ма ни фе сту је у пред ме ти ма, или ко смич ким рит мо ви ма: 
у из во ру во де, у др ве ту, у го ди шњем до бу. Као што зна те, обич но се за та кве ре ли ги је 
ка же да су па ган ске или по ли те и стич ке – ствар је, ме ђу тим, у то вре ме би ла у то ме да 
се схва ти ду хов на вред ност оно га што се на зи ва па ган ство. То је би ла по ла зна осно ва 
за ме не као исто ри ча ра ре ли ги ја.

Те рор исто ри је

У по ме ну том ин тер вјуу у ча со пи су Кул ту ре Ис то ка по кре ну та је и те ма „те ро ра 
исто ри је“, о ко јој Ели ја де го во ри у раз ли чи тим по во ди ма.

Па јин: У јед ном тре нут ку је из гле да ло да се исто ри ја кре ће у про гре сив ном прав цу 
не са мо у тех но ло шком по гле ду, не го и у по гле ду људ ских вред но сти. Да нас, ме ђу тим, 
из гле ди за бу дућ ност као да су по мра че ни и „те рор исто ри је“ нас при ти ска ви ше не го 
ика да. С об зи ром на ди ле му „ве ро ва ти или оча ја ва ти“ ка квим Вам се чи не из гле ди за 
бу дућ ност?

Ели ја де: Ја не мо гу да дам ни ка ква „про ро чан ства“ у том сми слу. Су шти на је сва ког 
ре ли ги о зног ис ку ства – от кри ва ње све тог, а оно се раз ли ку је од ма ка квог фи зич ког фе но-
ме на, или исто риј ске чи ње ни це, упр кос то ме што се увек „от кри ва“ у не ком про сто ру и 
не ком вре ме ну. Као што сам ра ни је по ме нуо, исто ри чар, од но сно фе но ме но лог ре ли ги ја 
мо ра да пре по зна остат ке све тог и кад се они за о гр ћу или из ви то пе ра ва ју као про фа ни. 
Ово, до ду ше, не зна чи да је Ле њи нов ма у зо леј, на при мер, у су шти ни ре ли ги о зан: не, не го 
да, иа ко ре во лу ци о нар ни сим бол, он оба вља функ ци ју ре ли ги о зног сим бо ла. А ако сма тра-
те да је „те рор исто ри је“ да нас ве ћи не го ика да, то је за то што је чо век из гу био сми сао 
за тран си сто риј ско зна че ње исто ри је. Те ро ром исто ри је при ти снут је да нас онај чо век 
или дру штво за ко је је дра ма исто ри је ли ше на јед ног ме та зна че ња. Чо век је био у ста њу 
да то ле ри ше пат њу, пат њу као кон кре тан до га ђај, исто риј ску чи ње ни цу, јер их је до жи-
вља вао, или ра ци о на ли зо вао тран си сто риј ским узро ци ма. Мно ге од кри за са вре ме ног 
чо ве ка је су, у су шти ни, ре ли ги о зне – јер су ве за не за про бу ђе ње све сти о од су ству зна че-
ња, сми сла по сто ја ња. Ка да чо век пре ста не да тра га за кљу чем свог жи во та и ни је у 
ста њу да иден ти фи ку је при су ство тран сцен дент ног у свом људ ском ис ку ству, он да је 
он по стао не-ре ли ги о зан. За то сам ја – као исто ри чар ре ли ги ја – ва зда на сто јао да из-
не сем и раз ја сним сми сао ре ли ги о зних чи ње ни ца.
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4. Ле њи нов ма у зо леј и Цр ква Св. Ва си ли ја из 16. ве ка – Мо сква.

Да би овај Ели ја де ов од го вор из ин тер вјуа био ја сни ји, вре ди се под се ти ти и не ких 
од ло ма ка из ње го ве књи ге Мит о веч ном вра ћа њу (The Myth of the Eter nal Re turn, Prin-
ce ton Un. Press, 1971):

За марк си зам до га ђа ји ни су след ар би трар них не сре ћа; зби ва ње има ко хе рент ну 
струк ту ри и из над све га во ди ко нач ном кра ју – ко нач ном ели ми ни са њу те ро ра исто ри-
је, тј. „спа се њу“. Та ко, на кра ју марк си стич ке фи ло зо фи је исто ри је сто ји злат но до ба 
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ар хај ских ес ха то ло ги ја... баш као што су са вре ме ни ци „мрач ног до ба“ се бе те ши ли... 
ми шљу да по гор ша ње за ла убр за ва ко нач но спа се ње, та ко ми ли тант ни марк си сти на-
ших да на учи та ва ју у дра му ко ју иза зи ва ју исто риј ске не во ље, са мо ну жно зло, симп том 
ко ји на го ве шта ва на сту па ју ћу по бе ду ко ја ће за у век до не ти крај свим исто риј ским „за-
ли ма“. (стр. 149)

Од вре ме на кад је от кри ве на ве ра у ју деј ско-хри шћан ском зна че њу (= Бо гу све је мо гу-
ће) чо век ко ји је на пу стио хо ри зонт ар хе ти по ва и по на вља ња не мо же ви ше да се за шти-
ти од те ро ра исто ри је осим кроз иде ју Бо га. У ства ри, са мо уз прет по став ку по сто ја ња 
Бо га он осва ја, на јед ној стра ни, сло бо ду (ко ја му да је ау то но ми ју у све ту у ко ме вла да ју 
за ко ни, или, дру гим ре чи ма, „ина у гу ра ци ју” јед ног на чи на по сто ја ња ко ји је нов и је дин ствен 
у уни вер зу му), а на ду гој стра ни, из ве сност да исто риј ске тра ге ди је има ју тран си сто-
риј ски сми сао, чак и кад тај сми сао ни је увек ви дљив чо ве чан ству у ње го вом са да шњем 
ста њу. Би ло ко ја дру га си ту а ци ја мо дер ног чо ве ка, на кра ју, во ди оча ја њу. То је оча ја ње 
ко је се ја вља не због ње го вог људ ског по сто ја ња, не го због ње го вог при су ства у уни вер зу му 
исто ри је, у ко ме је ве ћи на чо ве чан ства из ло же на трај ном те ро ру (чак и кад чо век ни је 
увек то га све стан) (стр. 162).

Књи га Ма ри ја не Дан, про фе сор ке Фи ло ло шког фа кул те та, по све ће на лич но сти и 
де лу Мир чеа Ели ја деа пред ста вља ка пи та лан до при нос упо зна ва њу и вред но ва њу 
де ла јед ног од ве ли ка на кул ту ре 20. ве ка (Ели ја де – обра сци ми та и ствар но сти да нас, 
Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи те та у Бео граду, 2019). Она се у тој сту ди ји ова ко освр ће 
на ту те му: 

Ели ја де је у сво јим де ли ма упо тре бља вао син таг му „те рор исто ри је“. Ве ру је мо да је 
он, том при ли ком, имао у ви ду и дру ге на ро де ко ји су до жи ве ли те шке исто риј ске (не)
при ли ке, као што су и Ру му ни. У јед ној по ле ми ци, по во дом син таг ме „те рор исто ри је“, са 
То ма сом Џ. Џ. Ел ти зе ром (Tho mas J. J. Al ti zer) Ели ја де твр ди: „Тач но је да сам ко ри стио 
из раз ’те рор исто ри је’, али сам имао у ви ду на ро де ко ји ни су има ли мо гућ ност или при-
ли ку да ’чи не’ исто ри ју и на до ба у ко ји ма су исто ри ју чи ни ли са мо ша ка вла да ра и те-
ро ри ста...“ (…) Сма тра мо да ови ко мен та ри омо гу ћа ва ју бо љи увид у, с јед не стра не, у 
Ели ја де о во по и ма ње „те ро ра исто ри је“, а, са дру ге стра не, у мо гућ но сти чо ве ка „ко ји је 
у кон крет ној исто риј ској си ту а ци ји“ да оп ста не. 

Па сив но су прот ста вља ње окрут ним исто риј ским до га ђа ји ма, као бој кот (као што 
је и Ган ди у сво је вре ме учи нио), под ра зу ме ва на ла же ње не ког транс/ме та и сто риј ског 
ег зи стен ци јал ног сми сла ка ко би се на ху ма ни на чин об ја сни ли окрут ни до га ђа ји исто-
риј ске ствар но сти. А тај сми сао мо ра би ти ко хе рент ни ји, убе дљи ви ји, ху ма ни ји и „ствар-
ни ји“ од са ме исто ри је. А да би он та кав био, сми сао исто риј ских до га ђа ја мо ра има ти 
он то ло шки зна чај. 

За углав ном ру рал но ста нов ни штво Ру му ни је, до по чет ка XX ве ка, ме та и сто риј ски 
сми сао и „ег зем плар ни мо дел“ је био Исус Хри стос, ко ји је и сам па тио и тр пео у окви ру 
исто ри је да би омо гу ћио „спа се ње“ чо ве ка. За пра во је со те ри о ло шки вид Ису со ве пат ње 
у окви ру исто ри је (јер је ју део-хри шћан ство исто риј ска ре ли ги ја) пред ста вљао тран си-
сто риј ски мо дел за спа ша ва ње чо ве ка од окрут но сти исто ри је у ру мун ском, а и ши рем 
пра во слав ном кон тек сту ју го и сточ не Евро пе. Ису со ва „исти ни та при ча“ и ње го ве пат ње 
пред ста вља ли су „ег зем плар ни мо дел“ ко ји је у ве ли кој ме ри до при нео са мом оп стан ку 
тих на ро да по го ђе них окрут ним исто риј ским до га ђа ји ма.
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У том прав цу раз ми шља ња, мо же се го во ри ти о од но су исто ри ја –мит као о од но су 
„те ро ра исто ри је“ – ме та и сто риј ски сми сао по сто ја ња. То пред ста вља за пра во обра-
зац у окви ру ко га Ели ја де „ва га“ ег зи стен ци јал ну си ту а ци ју стреп ње мо дер ног ла ич ког 
чо ве ка на спрам ме та и сто риј ског (мит ског) мо де ла оп стан ка ho mo re li gi o sus-а. За то, 
мо же мо да твр ди мо да на уч ни опус Мир че Ели ја деа има вр сту „ду плог дна“: ho mo re li gi-
o sus се не од но си, из гле да, ис кљу чи во на по и ма ње ар ха ич ког, или „при ми тив ног“ чо ве ка 
– а то, у тој ис тој ме ри у ко јој (ка ко смо го ре на ве ли) све то, за Ели ја деа, има он то ло шки, 
а не ре ли гиј ски зна чај.

Чо век ко ји се спа са ва од окрут но сти исто ри је ме та и сто риј ском „исти ни том при чом“ 
ни је са мо ар ха ич ки или „при ми тив ни“ чо век, док спас мо дер ног чо ве ка од стреп ње је сте 
да по но во схва та да је ње го во по сто ја ње од ре ђе но као део по сто ја ња у окви ру Ва си о не. 
Из гле да да чо век жи ви и до жи вља ва два ни воа „ствар но сти“: исто риј ски, ко ји пред ста вља 
„го ли жи вот“ и ме та и сто риј ски, ко ји чо ве ко вој „ствар но сти“ да је сми сао. (стр. 122–123).

Хи је ро фа ни ја и те о фа ни ја

Ели ја де је мно го про у ча вао ва не вроп ске кул ту ре, од но сно ре ли гиј ске тра ди ци је. 
По ње му, по сто ји из ве сно кул тур но је дин ство чо ве чан ства, због уни вер зал ног ка рак-
те ра ње го вих сим бо ла. 

Он на гла ша ва два аспек та ре ли гиј ских фе но ме на. Пр ви је не-сво ди вост, тј. не мо-
гућ ност да се ре ли гиј ски фе но ме ни све ду на не што дру го. Дру ги је не-пре по зна тљи-
вост, тј. не мо гућ ност да се све то пре по зна на пр ви по глед. 

Сва ко ис по ља ва ње све то га је ма ни фе сто ва ње не чег са свим раз ли чи тог од зби ље 
овог све та, иа ко се оно ма ни фе сту је у пред ме ти ма ко ји при па да ју овом, се ку лар ном 
све ту. Али, у очи ма ре ли ги о зног чо ве ка (ho mo re li gi o sus) та ствар, или чо век – у ко ме 
се све то ма ни фе сту је – би ва ју пре о бра же ни у до ди ру са том нат при род ном ре ал но-
шћу. Ве ли ка тај на је у то ме што се све то ма ни фе сту је, јер ма ни фе сту ју ћи се све то 
се бе огра ни ча ва и исто ри зу је, ка же Ели ја де.

5. Вер ни ца на Ка ме ну ми ро по ма за ња на ко ме је Хри стос  
при пре ман за са хра ну – Је ру са лим, 1990.
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Два пој ма ко ја че сто ко ри сти Ели ја де је су хи је ро фа ни ја и те о фа ни ја.
1) Хи је ро фа ни ја озна ча ва ма ни фе сто ва ње све тог. Он сма тра да се ре ли ги ја за сни-

ва на ја сном раз два ја њу све тог и про фа ног. Пре ма ње му, мит је зна чио про бој све тог 
(или нат при род ног) у свет, тј. ма ни фе сто ва ње све тог у сфе ри про фа ног, а упра во то 
озна ча ва хи је ро фа ни ја. На тај на чин све то да је све ту сми сао, вред ност и свр ху. Све 
ства ри сад ими ти ра ју или су де лу ју у све тим обра сци ма, ко је ус по ста вља ју хи је ро фа ни-
је, ка ко би се ус по ста ви ла истин ска ре ал ност. За чо ве ка ста ри не, ства ри до би ја ју свој 
иден ти тет и ре ал ност у ме ри у ко јој пар ти ци пи ра ју у на ди ла зе ћој (тран сцен дент ној) 
ре ал но сти све тог. 

У сво јој књи зи (на стр. 93–94) Ма ри ја на Дан ова ко об ја шња ва зна че ње хи је ро фа-
ни је код Ели ја деа. Она ка же да је зна чај но што он уво ди уни вер зи тет ски пред мет 
„Исто ри ја ре ли ги ја“ и у окви ру тог пред ме та об ја шња ва зна че ње пој ма хи је ро фа ни ја. 
Да ље об ја шња ва, да за ње га хи је ро фа ни ја мо же да има два ви да – а и б.

а) Ин ди ви ду ал на хи је ро фа ни ја је она у ко јој су при сут на ра зна ау тен тич на ис ку ства 
по је дин ца, а ко ја озна ча ва ју про ла зно при су ство „не чег дру гог“… у сва ко днев ном жи во ту. 
Тре ба ов де на по ме ну ти да је сам Ели ја де имао у де тињ ству та кво ис ку ство, ка да је 
„дру га чи је“ ви део со бу сво јих ро ди те ља као пре пла вље ну ја ком све тло шћу зе ле не бо је и 
ка да је имао ути сак да је иза шао из кон тин ген ци је. Са дру ге стра не, Ели ја де је ве ро ват но 
у Ин ди ји, ка да је имао са мо два де сет две го ди не, до жи вео не што слич но хи је ро фа ни ји, о 
че му не го во ри отво ре но, а што је чи ње ни ца ко ју он опи су је, на при мер, у но ве ли „Но ћи у 
Се рам по реу“ (ви ди де ла: Код Ци ган ки; Но ћи у Се рам по реу, СКЗ 1999. и Тај на док то ра Хо-
ниг бер ге ра, Pa i dea 2002). „Ка да се све то ма ни фе сту је као од ре ђе на хи је ро фа ни ја, до га ђа 
се не са мо про цеп у хо мо ге ном про сто ру, већ и от-кро ве ње ап со лут не ствар но сти, ко ја 
се су прот ста вља не-ствар но сти огром ног про стран ства ко је чо ве ка окру жу је. По ја ва 
све тог он то ло шки за сни ва Свет. У хо мо ге ном и бес ко нач ном про стран ству, у ко ме не 
по сто ји ни јед на ре пер на тач ка и ни ка ква мо гућ ност за ори јен ти са ње, хи је ро фа ни ја 
раз от кри ва ап со лут ну „фик сну тач ку“, раз от кри ва „Цен тар“ (Eli a de, Mi tu ri si mi ste re, 
Bu cu re sti, Edi tu ra Uni vers En cic lo pe dic, 1998: стр. 22). То са мо на гла ша ва чи ње ни цу (ко ја је 
при сут на и код Ели ја де о вог след бе ни ка, Ку ли ја нуа), да је да на шња (за пад на) ци ви ли за ци-
ја, по сле про це са се ку ла ри за ци је, сво јим сци јен ти стич ким ста во ви ма по ста ви ла не ку 
ба ри је ру, из ме ђу чо ве ко вих ау тен тич них до жи вља ја по сто ја ња, као та квог и зва нич но 
при хва ће не „ствар но сти“ (иа ко су, на па ра док са лан на чин, на при мер мар ке тин шке ре-
кла ме за пра во за сно ва не на про јек ци ја ма „ау тен тич ног до жи вља ја“ „ствар но сти“).

б) Хи је ро фа ни ја као про би ја ње све тог (ganz an de re, да ко ри сти мо син таг му Ру дол фа 
Отоа, као што и сам Ели ја де чи ни) у сва ко днев ни жи вот, а ко ја мо же да има и исто риј ски 
ка рак тер (при мер: „го ре ћи жбун“ ко ји Мој си је до жи вља ва као при су ство Бо га; или об ја вљи-
ва ње Ису са фа ри се ју Са влу, ко ји, на кон што је „ви део“ вас кр слог Ису са, на пу ту ка Да ма ску, 
по ста је Апо стол Па вле, пр ви хри шћан ски те о лог). „При ка зи ва ње“ са мог бо жан ства у 
про фа ном све ту, Ели ја де обич но на зи ва те о фа ни ја ма (од ре чи the os, на грч ком: Бог).

2) Те о фа ни ја се мо же сма тра ти по себ ним слу ча јем хи је ро фа ни је, кад се сам бог 
по ја вљу је у чул ном (ма те ри јал ном) ви ду. Сто га Ели ја де раз ли ку је три аспек та у те о фа-
ни ји. Пр ви аспект је сам објект ко ји је и да ље у свом кон тек сту. Дру ги аспект је не ви-
дљи ва ре ал ност, или дру гост, ко ја пред ста вља са др жај от кро ве ња. Тре ћи аспект је 
ме ди ја тор, тј. при род ни објект ко ји са да до би ја но ву ди мен зи ју: тј. све тост. У вре ме ну 
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пре Хри ста, у ју де о хри шћан ској тра ди ци ји са мо Све то пи смо је те о фа ни ја. У слич ном 
зна че њу се по ја вљу ју и по је ди ни ан ђе ли, ко ји са оп шта ва ју смрт ни ци ма бож је по ру ке. 
А на сли чан на чин је то и плам те ћи грм, за Мој си ја, из ко га про го ва ра глас Бо га. Са 
Но вим за ве том, ја вља се Хри стос као те о фа ни ја, а по себ но у си ту а ци ји кад се на го ри 
Та вор Исус уче ни ци ма по ја вљу је у свом бо жан ском об лич ју, са све тле ћим те лом. 

6. Цр ни ка мен и хо до ча сни ци у Ме ки, 2012.

Све то и про фа но

Овим пој мо ви ма (све то и про фа но) Ели ја де се че сто слу жи, а њи ма је по све ће на и 
по себ на књи га, Све то и про фа но (За мак кул ту ре, Вр њач ка Ба ња, 1980. Ов де ће мо по-
себ но на ве сти ње го ве ста во ва са стр. 8–10):

Чо век упо зна је све то за то што се ово ис по ља ва, по ка зу је као не што пот пу но раз-
ли чи то од про фа ног. За пре вод чи на те ма ни фе ста ци је све то га ми смо пред ло жи ли из раз 
хи је ро фа ни ја, ко ји је уто ли ко при клад ни ји што не под ра зу ме ва ни ка кво на кнад но од ре-
ђе ње: он из ра жа ва са мо оно што се на ла зи у ње го вом ети мо ло шком са др жа ју, са зна ње да 
нам се не што све то по ка зу је. Мо гло би се ре ћи да је исто ри ја ре ли ги ја, од нај при ми тив-
ни јих до нај ра зви је ни јих, са чи ње на од на го ми ла ва ња хи је ро фа ни ја, од ма ни фе ста ци ја 
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све тих ре ал но сти. Од нај јед но став ни је хи је ро фа ни је: на при мер, ма ни фе ста ци ја све тога 
у ма ко ме пред ме ту, ка ме ну или др ве ту, до нај ви ше хи је ро фа ни је, ко ја је за хри шћа ни на 
ин кар на ци ја Бо га у Ису су Хри сту, не ма пре ки да. То је увек исти ми сте ри о зни чин: ма ни-
фе ста ци ја не чег „са свим дру гог“, не ке ре ал но сти ко ја не при па да на шем све ту, у пред ме-
ти ма ко ји чи не са став ни део на шег „при род ног“ и „про фа ног“ све та.

У на став ку свог тек ста Ели ја де ка же: 

Мо дер ни За пад осе ћа из ве сну не ла год ност пред не ким об ли ци ма ма ни фе ста ци је 
све то га: те шко му је да при хва ти да, за из ве сна људ ска би ћа, све то мо же да се ис по љи 
пре ко ка ме ња или др ве ћа. Но, као што ће мо уско ро ви де ти, не ра ди се о обо жа ва њу ка-
ме на или др ве та по се би. Све ти ка мен, све то др во ни су обо жа ва ни као та кви; они су то 
упра во и са мо за то што су хи је ро фа ни је, за то што „по ка зу ју“ не што што ви ше ни је ни 
ка мен ни др во, не што што је ganz an de re (са свим дру го).

Ни кад ни је пре ви ше ин си сти ра ти на па ра док су ко ји чи ни сва ку хи је ро фа ни ју, чак и 
нај јед но став ни ју. Ма ни фе сту ју ћи све то, ма ко ји пред мет по ста је не што дру го, не пре-
став ши да бу де оно што је сте, јер он на ста вља да уче ству је у ко смич кој сре ди ни ко ја га 
окру жу је. Све ти ка мен оста је ка мен; при вид но (тач ни је: са про фа ног гле ди шта) ни шта 
га не раз ли ку је од оста лог ка ме ња. За оне ко ји ма се не ки ка мен ука зу је све тим, ње го ва 
не по сред на ствар ност се пре о бра ти ла, на про тив, у нат при род ну. Дру гим ре чи ма, за 
оне ко ји има ју ре ли ги о зно ис ку ство, це ло куп на При ро да је по год на да се ука же као ко смич-
ка са крал ност. Ко смос у сво јој укуп но сти мо же да по ста не хи је ро фа ни ја. 

Де са кра ли за ци ја и кон тем пла ци ја при ро де

У одељ ку „Де са кра ли за ци ја при ро де“ (Све то и про фа но, стр. 66) Ели ја де ис ти че:

Ис ку ство ра ди кал но де са кра ли зо ва не При ро де је сте ско ра шње от кри ће; па ипак, и 
да нас је то ис ку ство свој стве но са мо ма њем де лу мо дер них дру шта ва, а пре све га љу-
ди ма од на у ке. За оста ле, При ро да и да ље има из ве стан „шарм“, и пред ста вља „ми сте-
ри ју“, „уз ви ше ност“, и у то ме се мо гу на зре ти тра го ви ста рих ре ли ги о зних вред но сти. 
Не ма мо дер ног чо ве ка, ма до ко јег ступ ња он био не ре ли ги о зан, ко ји не би био осе тљив 
на „шарм“ При ро де. Ни је реч са мо о естет ским, спорт ским или хи ги јен ским вред но сти ма 
ко је се при пи су ју При ро ди, већ о из ве сном не ја сном и те шко од ре ди вом осе ћа њу, у ко јем 
се још на зи ре се ћа ње на обез вре ђе но ре ли ги о зно ис ку ство. Ни је без ва жно сти да по мо ћу 
јед ног пре ци зног при ме ра по ка же мо мо ди фи ка ци је и ра за ра ња ре ли ги о зних вред но сти 
При ро де. Тај при мер смо по тра жи ли у Ки ни, и то из два раз ло га: (1) у Ки ни, као и на За па-
ду, де са кра ли за ци ја При ро де је де ло ма њи не, де ло обра зо ва них; (2) па ипак ни у Ки ни... тај 
про цес де са кра ли за ци је ни кад ни је до ве ден до свог крај њег из ра за. „Есте тич ка кон тем-
пла ци ја“ При ро де чу ва, чак и за нај ве ће со фи сте, ре ли ги о зни пре стиж.

Ели ја де не схва та есте тич ку кон тем пла ци ју као ау то ном ну вред ност (што би би ла 
де са кра ли за ци ја), не го на сто ји да је под ве де под ре ли гиј ско ис ку ство, да је са кра ли-
зу је – он је по и ма у окви ри ма ко је да ју Св. Фра ња (1182–1226) у Хим ни бра ту Сун цу, или 
Сте фан Ла за ре вић (1377–1427) у свом по ет ском за пи су Сло во љуб ве. 
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На сли ци Ђо ва ни ја Бе ли ни ја (1430–1516) „Св. Фра ња у за но су“ (1480), Св. Фра ња 
из ла зи из сво је пе ћи не (ке ли је) да би ка зи вао „Хим ну бра ту Сун цу“, а иза ње га се про-
сти ре ве ли чан ствен пеј заж, с по гле дом на да ле ки за мак на бр ду. Св. Фра ња па зи да 
не скли зне у па ган ство и не обра ћа се (не по сред но) Сун цу и оста лим еле мен ти ма 
при ро де, да хва ли њи хо ву ле по ту, не го се при то ме обра ћа Бо гу.

7. Ђо ва ни Бе ли ни (1430–1516): Св. Фра ња у за но су (1480)

Св. Фра ња: Хим на бра ту Сун цу (од ло мак – 13. век):

Хва лим те Бо же кроз сва тво ја би ћа,
По себ но кроз мог бра та Сун це,
Ко је до но си дан и пре ко ко га нам да јеш све тлост.
Он је ди ван и бли став у свем свом сја ју!
Те би је сли чан, Све ви шњи.
Хва лим Те бе, мој Го спо де, кроз се стри це ме сец и зве зде,
ко је си на не бе си ма ство рио,
чи сте, дра го це не и див не. 
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Сте фан Ла за ре вић: Сло во љуб ве (око 1420):

Ле то и про ле ће Го спод са зда,
Као што и пе вач ре че,
у њи ма и кра со те мно ге – 
пти ца ма бр зо и ве се ља пу но пре ле та ње, и го ра ма вр хо ве,
и лу го ви ма про стран ства,
и по љи ма ши ри не,
и ва зду ха та на ног
див ним не ким гла со ви ма огла ше ње,
а и зе маљ ске да ро но се
од ми ри сних цве то ва, и тра во но сне;
но и са ме људ ске при ро де
об но вље ње и раз и гра ње
до лич но ко да ис ка же?

8. На слов на стра на мо но гра фи је Св. де спот Сте фан Ла за ре вић: Сло во љуб ве, 
из да вач ки фонд СПЦ, Бео град, 2013.
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Ре кло би се да је у јед ном ду гом пе ри о ду – од ре не сан се, до ро ман ти зма – ди вље ње 
при ро ди, или кон тем пла ци ја при ро де, ко ри сти ло као је дан од пу те ва у спо зна ва њу 
Го спо да, од но сно под се ћа ње да је сва та ле по та ње го во де ло, те да чо век ко ји се то ме 
ода је ни је за бо ра вио на Бо га и сво ју ду шу, ни ти се од њих уда љио. А за ту са кра ли за-
ци ју се за ла же и Мир ча Ели ја де. У ро ман ти зму ле по та при ро де по ста је ау то ном на 
вред ност, као што је би ла за ки не ске уче ња ке и умет ни ке знат но пре то га, о че му сам 
пи сао у сво јим тек сто ви ма – „Есте ти ка кла сич ног ки не ског сли кар ства“ (Кул ту ра, бр. 
161, За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка Ср би је, Бео град, 2018, стр. 328–345) и 
„Чо век и при ро да: ра спо ни кла сич не ки не ске по е зи је” (По ља, бр. 533, ја ну ар –фе бру ар 
2022, стр. 37–53).

Из бор те о риј ских де ла Мир че Елијадеa:

Tra i te d’hi sto i re des re li gion, Pa ris, 1949 (Pat terns in Com pa ra ti ve Re li gi ons, New York & Lon don, 1958 – Рас-
пра ва о исто ри ји ре ли ги ја, Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2011) 

Le Cha ma ni sme et le tec hni qu es ar ha i qu eds de l’ex ta se, Pa ris, 1951 (Ша ма ни зам и тех ни ке ек ста зе, Ма ти ца 
срп ска, Но ви Сад, 1985) 

Le Yoga: Im mor ta li te et li be ra tion, Pa ris, 1954 (Јо га – бе смрт ност и сло бо да, Бео град, БИГЗ, 1984)
Le Mythe de l’eter nel re to ur, Pa ris, 1949 (The Myth of Eter nal Re turn, New York, 1954. Ка сни је из да ва но као 

Co smos and Hi story, N. York, 1959; Мит о вјеч ном по врат ку, За греб, Је сен ски и Турк, 2007) 
Le Sac re et le Pro fa ne, Pa ris, 1956 (Све то и про фа но, За мак Кул ту ре, Вр њач ка Ба ња, 1989) 
For ge rons et al che mi stes, Pa ris, 1956 (Ко ва чи и ал ке ми ча ри, ГХЗ, За греб 1982) 
Myths, Dre ams, and Myste ri es: The En co un ter Bet we en Con tem po rary Fa iths and Ar cha ic Re a li ti es, Har per, 

New York, 1961 (Ми то ви, сно ви и ми сте ри је, Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2020) 
Aspects du mythe, Gal li mard, Pa ris, 1963 (Аспек ти ми та, Де ме тра, За греб, 2004)
Myth and Re a lity, Har per & Row, New York 1963. (Мит и зби ља, Ма ти ца хр ват ска, За греб, 1970) 
Hi sto i re des croyan ces et des ide es re li ge u ses (I–I II), Pa ris, 1976–78 – за ово де ло Ели ја де је до био ор ден 

Ле ги је ча сти – Исто ри ја ре ли ги ја и ре ли гиј ских иде ја I–I II, Про све та, Бео град, 1991)
Oc cul tism, Witchcraft, and Cul tu ral Fas hi ons, Uni ver sity of Chi ca go Press, 1976 (Окул ти зам, ма ги ја и по-

мод не кул ту ре, ГЗХ, За греб, 1981) 
Ели ја де је био глав ни ре дак тор и ау тор јед ног бро ја тек сто ва у нај о бим ни јој ен ци кло пе ди ји ре ли-

ги ја, у пет на ест то мо ва – Encyclo pe dia of Re li gion (I–XV), Mac mil lan, Lon don 1987.


