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Introducere 

 

Itinerariul cunoaşterii prezentat în această lucrare a început cu o primă lectură a cărţii 

lui Mircea Eliade „Sacrul şi profanul”, care a ridicat numeroase întrebări legate de motivaţia 

religioasă a omului contemporan. Intriganta imagine a sacrului camuflat în profan a dus la 

repetata apariţie a întrebării: „Se poate ca omul areligios contemporan, care trăieşte într-o 

societate secularizată, să mai aibă nevoie de sacru fără să îşi dea seama de acest lucru?” 

Imediat, o altă întrebare fundamentată pe o perspectivă psihologică, şi-a făcut apariţia: „Poate 

psihologia să surprindă această motivaţie?”. 

Incursiunea în literatura psihologică a scos la iveală atât dificultăţi, cât şi oportunităţi 

de a răspunde acestor întrebări. Parcursul sinuos al psihologiei religiei evidenţiază un interes 

al părinţilor fondatori ai psihologiei pentru fenomenul religios şi pentru integralitatea 

persoanei umane. Dorinţa psihologiei de a se evidenţia ca ştiinţă, însă, a dus la diminuarea 

acestui interes timp de mai multe decenii, între anii 1930 şi 1960. Dar, începând cu deceniul 

al şaptelea al secolului trecut, se constată în psihologie un interes crescut pentru fenomenul 

religios şi spiritual manifestat prin creşterea numărului de cercetări şi publicaţii în domeniu.  

Creşterea interesului psihologilor pentru fenomenul religios şi spiritualitate reprezintă 

un atu în încercarea de a răspunde la întrebările anterior menţionate. Din păcate, cercetătorul 

interesat de studierea motivaţiei religioase se va confrunta inevitabil cu o serie de dificultăţi, 

cum ar fi evoluţia în paralel a teoriei şi a studiilor empirice, fără o reală interconexiune a 

acestora, excesiva fragmentare şi explozia disciplinară, respectiv, lipsa conexiunilor dintre 

domeniul ştiinţific şi viaţa de zi cu zi.  

În acest context, soluţia salvatoare vine din partea transdisciplinarităţii, care propune o 

nouă metodologie a cunoaşterii, care să ţină cont de existenţa mai multor niveluri de Realitate 

ale Subiectului şi ale Obiectului şi de complexitatea fenomenelor (în sensul 

interconectivităţii), bazându-se pe logica terţului inclus. Modelul transdisciplinar al Realităţii 

ţine cont atât de existenţa sacrului imanent în lume, fie că acest lucru este conştientizat sau nu, 

cât şi de importanţa considerării relaţiei Subiect – Obiect în cunoaşterea ştiinţifică, care 

reintroduce verticalitatea subiectului şi, mai ales a dinamismului Subiect – Obiect – Terţ 

Ascuns, surprinzând de fapt permanenta oscilaţie a subiectului, în particular a omului, între 

(1) realitatea pe care încearcă să o cunoască, (2) sine şi (3) ceea ce este veşnic ascuns, 

voalat.  
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Cunoaşterea transdisciplinară, nu respinge cunoaşterea disciplinară – dimpotrivă, se 

bazează pe aceasta –, dar încearcă să meargă dincolo de abordările menţionate pentru (aplicat 

la cercetarea de faţă): 

(1) a stabili punţi de legătură între diferitele discipline care studiază fenomenul religios 

şi nevoia de sacru; 

(2) a stabili punţi de legătură şi a media dialogul dintre diferitele forme de cunoaştere 

preocupate de sacru, de aspectul religios, şi anume: cunoaşterea ştiinţifică (disciplinară, 

pluridisciplinară, interdisciplinară), cunoaşterea prin Tradiţie şi cunoaşterea prin artă; 

(3) studierea dinamicii relaţiei dintre Subiectul cunoscător şi Obiectul cunoaşterii, 

relaţie mediată de un al treilea termen, care este Terţul Ascuns, un fel de păzitor al identităţii 

Obiectului şi Subiectului, care le permite acestora comunicarea, chiar „unitatea în diversitate”, 

fără a permite, însă contopirea lor, cum s-a întâmplat în diferitele abordări ale cunoaşterii de 

care omenirea a avut parte până în prezent. 

În acest context, în lucrarea de faţă, încercăm să investigăm intersul pentru 

dimensiunea spirituală în cazul omului modern, religios sau areligios. Căutarea se face dintr-o 

perspectivă transdisciplinară, necesară pentru a depăşi limitele impuse de cercetarea 

disciplinară şi a ajunge la ceea ce este dincolo de orice disciplină, după cum spune Basarab 

Nicolescu, adică la Subiect. 

Poziţionându-ne într-o perspectivă transdisciplinară, trebuie să menţionăm, de la 

început că „obiectivitatea ştiinţifică” (obiectivitatea ştiinţei clasice, caracterizată prin detaşare 

şi abordare impersonală din partea cercetătorului a obiectului studiat) nu este un deziderat al 

acestei lucrări. Urmărim mai degrabă atingerea unei „obiectivităţi subiective” şi a unei 

„subiectivităţi obiective”, având drept ghid şi piedică de la deviere pe tot parcursul, 

permanenta interogaţie, permanenta verificare a înţelegerii, adică a unirii cunoaşterii 

exterioare cu trăirea interioară. În acest context, menţionăm, desigur, o serie de aspecte care 

au influenţat alegerea temei şi parcursul întregii cercetări. 

Astfel, este important de precizat de la început că subiectul lucrării şi cercetarea sunt 

abordate din perspectiva unui cercetător, psiholog, care în încercarea sa de a înţelege 

motivaţia religioasă şi de a depăşi fragmentarea şi limitele impuse de disciplinaritate a găsit în 

transdisciplinaritate resursele necesare pentru a studia „nevoia de sacru a omului 

contemporan”.  

Am preferat sintagma „nevoia de sacru” celei de „motivaţie religioasă”, pe de o parte 

pentru că fundamentele lucrării, după cum am precizat anterior, au fost puse de lectura cărţii 

lui Eliade „Sacrul şi profanul” şi pe viziunea acestuia că sacrul este un element constitutiv al 
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conştiinţei fiinţei umane. Pe de altă parte, am folosit termenul de „sacru” ca având o mai largă 

referire decât cel de „religios”, în acord cu tendiţa actuală constatată chiar în psihologia 

religiei de a face referire nu doar la religios şi religiozitate, ci şi la spiritualitate (în sensul de 

căutare individuală, neinstituţionalizată). Nevoia de sacru, de transcendenţă, le cuprinde pe 

amândouă depăşindu-le şi având susţinere în modelul transdisciplinar al Realităţii. 

Realizarea acestei cercetări nu a fost lipsită de dificultăţi şi provocări. Astfel, a trebuit 

să depăşim rezistenţele legate de o abordare disciplinară, bazată pe principiile ştiinţei 

moderne, care urmăresc identificarea unor legi generale pe bază de experimentare şi 

formalizare matematică. Încercarea a fost una dificilă, un drum iniţiatic de schimbare a unei 

mentalităţi cu tendinţe scientiste, cu sinuozităţi, urcuşuri şi coborâşuri.  

Experienţa avută în primii ani de copilărie, într-un mediu în care putem recunoaşte 

societatea tradiţională (rurală) de care vorbeşte Eliade şi unde încă mai persistau gesturile 

zinice cu semnificaţie religiosă, a constituit o influenţă semnificativă, care a fost decisivă în 

alegerea lui Mircea Eliade ca punct de reper pe întreg parcursul lucrării (alături de admiraţia 

faţă de persoana şi opera acestui remarcabil istoric al religiilor). Întrebările care au stat la baza 

realizării acestei lucrări, de asemenea îşi au rădăcinile în perioada respectivă, când „totul era 

bun pentru că venea de la Dumnezeu” şi „Dumnezeu alduitul” avea grijă de toate. Experienţa 

avută în mediul creştin ortodox, a dus, de asemenea, la alegerea Tradiţiei ortodoxe pentru a 

căuta elemente comune transdisciplinarităţii şi Tradiţiei creştine, fiind contextul în care 

cunoaşterea exterioară se întâlneşte cu trăirea interioară în cunoaşterea sacrului. 

Am stabilit ca obiectiv general: conturarea unei perspective transdisciplinare asupra 

sacrului şi a nevoii de sacru a omului contemporan, în comparaţie cu alte abordări ale acestor 

teme.  

 

De aici decurg obiectivele specifice care se doresc a fi atinse în realizarea tezei şi care 

sunt: 

1. descrierea şi evaluarea critică a abordărilor anterioare ale sacrului şi analizarea lor 

din perspectivă transdisciplinară; 

2. analizarea omului religios şi a omului contemporan (religios şi areligios) din 

perspectivă transdisciplinară; 

3. identificarea şi analizarea încercărilor din psihologia religiei de a surprinde 

motivaţia religioasă, evidenţierea aspectelor pozitive, dar şi a limitelor acesteia din 

perspectivă transdisciplinară; 

4. conturarea unei perspective transdisciplinare asupra sacrului; 
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5. prezentarea motivelor pentru care abordarea transdisciplinară, care vine în 

completarea unei abordări disciplinare, este cea mai adecvată pentru studierea 

nevoii de sacru; 

6. sprijinirea ideii de complementaritate dintre abordările disciplinare, 

pluridisciplinare, interdisciplinare şi transdisciplinare în studiul nevoii de sacru 

printr-o serie de studii. 

Întreaga lucrare este structurată în jurul ternarului trans-ontologic Sacru – Profan – 

Hierofanie, care reprezintă o contextualizare a ternarului transdiscipliar Subiect – Obiect – 

Terţ Ascuns la problematica investigată. Firul roşu care străbate întreaga teză este ideea că 

sacrul şi profanul sunt două lumi distincte, două condiţii pe care omul religios şi le asumă pe 

parcursul existenţei sale, cum spune Mircea Eliade, iar accesul omului la sacru este posibil 

doar prin hierofanie, adică manifestarea sacrului în profan. Hierofania este în acelaşi timp 

sacru şi profan, poartă de acces către sacru. 

Prin urmare, am putea spune că studiul sacrului, se constituie, până la urmă, în studiul 

hierofaniei. Acesta este motivul pentru care, am considerat că ternarele principale care străbat 

teza de la un capăt la altul sunt: 

 

Obiect – Subiect – Terţ Ascuns 

Sacru – Profan - Hierofanie 

 

Alte ternare, care se regăsesc în teză şi reprezintă contextualizări ale aceluiaşi ternar 

Obiect – Subiect – Terţ Ascuns sunt: 

� Obiectivitate – Subiectivitate – Complexitate 

� Cunoaştere – Înţelegere – Fiinţă 

� Materialitate – Spiritualitate – Non-dualitate. 

 

 

 

 

Capitolul 1. Transdisciplinaritatea şi metodologia transdisciplinară 

 

Transdisciplinaritatea se naşte din nevoia de a trece la o nouă etapă a cunoaşterii în 

care Realitatea se cere redefinită şi unitatea cunoaşterii devine imperativă. O realitate 
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multidimensională, bazată pe existenţa mai multor niveluri de Realitate ale Obiectului, şi 

multireferenţială, bazată pe existenţa mai multor niveluri de Realitate ale Subiectului se 

conturează. Structura realităţii este una ternară şi presupune o relaţie dinamică între Subiect, 

Obiect şi Terţul Ascuns.  

Contextul apariţiei transdisciplinarităţii şi provocările care au dus la necesitatea unei 

noi abordări a cunoaşterii includ: scientismul, limitele raţionalităţii clasice în faţa rezultatelor 

mecanicii cuantice, apariţia logicilor multivalente şi a logicii terţului inclus. Primele definiţii 

ale transdisciplinarităţii surprind necesitatea unei noi forme de cunoaştere, diferită de 

cunoaşterea disciplinară, interdisciplinară sau pluridisciplinară. Relaţia dintre disciplinaritate, 

pluridisciplinaritate, interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate este una de 

complementaritate. Se pare că evoluţia naturală a cunoaşterii impune nou salt, reprezentat de 

abordarea transdisciplinară, care poate fi considerată o necesitate în sensul cunoaşterii pusă în 

slujba omului şi pentru o ştiinţă realizată cu conştiinţă. 

Un nou principiu al Relativităţii ia naştere, un principiu care ne spune că nu există nici 

un nivel de Realitate privilegiat, fundamental. Fiecare nivel de Realitate este ceea ce este 

pentru că toate celelalte există în acelaşi timp. Aceeaşi idee se poate extrapola la relaţia 

ternară: Subiect – Obiect – Terţ Ascuns. Fiecare element al acestui ternar este ceea ce este 

pentru că celelate există în acelaşi timp. Fiecare se defineşte în raport cu celalalte două, 

excluziunea oricăruia ducând la o realitate deformată. 

Dezideratul unităţii cunoaşterii precum şi noul model al Realităţii, care implică 

dinamismul Obiect – Subiect – Terţ Ascuns, fac necesar diaolgul între ştiinţă, artă şi Tradiţie. 

Înţelegerea şi redefinirea Realităţii din perspectivă transdisciplinară nu se poate face fără 

colaborarea şi dialogul dintre aceste forme de cunoaştere, care se completează reciproc. 

 

Capitolul 2. Sacrul 

 

Reprezentarea sacrului în mediul ştiinţific a evoluat treptat, de la simplificarea operată 

de teoriile sociologice şi etnologice în slujba obiectivismului şi a determinismului, la imagini 

tot mai complexe. Reducţionismul abordărilor sociologice se referă, pe de o parte la 

eliminarea Subiectului şi la concentarea asupra Obiectului, iar pe de altă parte la eliminarea 

nivelurilor de Realitate. În consecinţă, nivelurile de Realitate sunt reduse la unul singur, iar 

spiritualitatea este redusă la o funcţie socială. 

Prin urmare, abordările sociologice în numele obiectivităţii elimină Subiectul şi Terţul 

Ascuns, reducând întreaga Realitate la Obiect. Subiectul este reintrodus în abordarea 
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fenomenologică, de exemplu, prin importanţa pe care Rudolf Otto o acordă experienţei 

personale, alături de cunoaşterea ştiinţifică (obiectivă), în înţelegerea fenomenului religios. 

Acesta consideră că fenomenul religios nu poate fi studiat decât de către cineva care este din 

interior, care a avut o experienţă/ trăire religioasă.  

Cel care introduce terţul ce uneşte obiectivitatea ştiinţifică a teoriilor sociologice şi 

subiectivitatea pe care pune accentul abordarea fenomenologică este Mircea Eliade, care 

subliniază complexitatea fenomenului religios. Ternarul Obiectivitate – Subiectivitate – 

Complexitate, ce caracterizează evoluţia studiului sacrului. Eliade consideră că studierea sa nu 

poate fi redusă la nici o disciplină. Omul total implică un studiu „total”, complex. 

De asemenea, Eliade are meritul de a fi subliniat rolul hierofaniilor în studierea 

sacrului şi misterul acestora, care permit omului accesul la sacru, care altfel îi este o realitate 

inaccesibilă. Hierofania poate să reprezinte o manifestare spontană a sacrului în profan, ceea 

ce am putea numi „o revelaţie” sau hierofania poate fi invocată/ provocată de către omul 

religios, prin citirea miturilor, ritualuri, repetarea gesturilor exemplare ale divinităţii sau 

eroilor civilizatori, respectiv prin simboluri, cu scopul de a intra în legătură cu sacrul. Sacrul 

nu poate fi cunoscut niciodată direct, ci doar prin intermediul hierofaniei, indiferent care este 

forma acesteia, adică prin manifestarea sa în ceva care aparţine profanului. Sacrul, profanul şi 

hierofania, terţul care le uneşte, vor constitui unul dintre ternarele care stau la baza acestei 

teze, care va travesa teza asemeni modului în care sacrul traversează toate religiile, fiind 

elementul lor comun şi puntea de legătură. 

 

Capitolul 3. Omul religios al societăţilor arhaice şi tradiţionale 

 

Omul religios este prezentat din perspectiva lui Mircea Eliade – homo religiosus, 

pentru care sacrul este un element din structura conştiinţei sale. Omul religios caută să fie în 

permanenţă în legătură cu sacrul, iar căutarea sa se desfăşoară în spaţiu, în timp şi prin 

activităţile zilnice în care caută să imite gesturile zeilor sau ale eroilor civilizatori. Accesul 

omului religios la sacru se realizează prin hierofanie, care aşa cum am menţionat anterior, este 

spontană sau este provocată/ invocată.  

Omul religios al lui Eliade este un om total în măsura în care reuneşte dimensiunea 

spirituală şi dimensiunea materială. Constatăm în cazul lui homo religiosus, al omului total 

descris de Mircea Eliade, o supralicitare a dimensiunii spirituale, la fel cum în cazul omului 

modern areligios vom constata o supralicitare a dimensiunii materiale. Homo religiosus poate 

fi numit omul total în măsura în care conştientizează ambele dimensiuni ale existenţei sale: 
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materială şi spirituală, în măsura în care, „condamnat” la o existenţă materială încearcă să o 

depăşească şi să-şi asume atât o condiţie materială, cât şi o condiţie spirituală. Un nou om 

total este aşteptat, unul care să poată oscila, într-un echilibru dinamic, între dimensiunea sa 

spirituală şi cea materială. Acesta ar putea să fie „homo sui  transcedentalis” descris de 

Basarab Nicolescu – însă această filă a umanităţii rămâne încă a fi scrisă. 

 

 

 

Capitolul 4. Omul modern/ contemporan în faţa istoriei şi a secularizării 

 

Omul modern, spre deosebire de omul societăţilor arhaice, a pierdut abilitatea de a se 

raporta la sacru în tot ceea ce face. Activităţile sale zilnice nu mai au o semnificaţie religioasă, 

locuinţa sa nu mai reflectă un model divin, lumea sa este tot mai desacralizată. Conform 

teoriei clasice a secularizării, în societatea contemporană occidentală se constată un declin al 

creştinismului, ca urmare a modernizării – pe măsură ce societăţile se modenizează, devin mai 

complexe, mai raţionale, mai individualiste şi mai puţin religioase. 

Se constată în societatea modernă o tendinţă tot mai mare de a acorda preponderent 

atenţie aspectului material şi prea puţin dimensiunii spirituale. Avântul pe care îl ia aspectul 

material în viaţa omului modern este evidenţiat de uimitoarea dezvoltare tehnologică, dar 

aceasta este însoţită, după cum observă Basarab Nicolescu, de o foarte mare sărăcie spirituală, 

care se manifestă prin teamă, violenţă, ură şi dogmatism.  

Omul modern areligios, care îşi pierde dimensiunea spirituală, îşi pierde caracterul de 

„om total” despre care vorbeşte Mircea Eliade. Fără a mai fi orientat spre ambele sale 

dimensiuni, omul modern areligios este pus în faţa dezechilibrului (care poate să ia diferite 

forme, de la dezechilibrul psihic până la cel fiziologic şi boală) şi a scindării personalităţii 

sale. Sub semnul aceluiaşi pericol stă, însă, şi omul modern religios, care poate fi oricând dus 

de valul materialităţii – dezvoltarea tehnologică poate să aibă implicaţii extrem de utile şi 

benefice, dar pericolul pierderii sau ignorării dimensiunii spirituale este pe măsura 

beneficiilor. 

Efectele pe care desacralizarea lumii le are asupra omului modern pot fi îngrijorătoare 

atât la nivel individual, cât şi la nivel social. Viktor Frankl vorbeşte de vidul existenţial al 

omului modern care nu îşi găseşte sensul vieţii. Piezându-şi totalitatea, omul modern nu îşi 

mai regăseşte locul în lume; simte că a pierdut ceva, dar nimic nu reuşeşte să umple acest gol. 

Carl Gustav Jung menţionează compartimentarea conştiinţei omului modern şi pericolul 
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scindării dintre conştiinţa civilizată şi instinctele primare, ceea ce duce la un grad ridicat de 

disociere şi confuzie psihică. Mircea Eliade, într-un interviu realizat de Paul Barbăneagră, 

afirmă că o societate total areligioasă ar fi în pericol de a se autodistruge. 

 

Capitolul 5. Abordarea psihologică a fenomenului religios 

 

Prezentarea modului în care a evoluat interesul psihologilor pentru fenomenul religios 

constituie un aspect important pentru a înţelege contribuţiile şi influenţele pe care abordarea 

transdisciplinară le poate aduce pe viitor în studiul şi metolodogia psihologică a respectivei 

tematici. Studiul psihologic al fenomenului religios a avut un parcurs influenţat, în mare parte, 

de relaţia dintre ştiinţă şi religie, în măsura în care psihologia a încercat să se impună ca o 

disciplină ştiinţifică cu o metodologie riguroasă şi un aparat matematic de analiză a datelor 

similar ştiinţelor exacte. 

Focalizarea pe formalizarea matematică în scopul identificării unor „legi generale” 

face de multe ori ca studiul fenomenului religios din perspectivă psihologică să se 

concentreze asupra aspectelor comune, generale şi să piardă mult din singularitatea acestui 

fenomen. Şi ce poate fi mai personal pentru om decât aspectul religios al vieţii sale, respectiv 

dimensiunea sa spirituală? Bineînţeles, surprinderea aspectelor generale are importanţa sa, dar 

mai ales în studiul fenomenului religios, extrem de complex şi personal (în special în religiile 

monoteiste unde extrem de importantă este relaţia personală dintre om şi divinitate) este 

esenţial să surprindem aspectele particulare, singulare. 

Pe de altă parte, se constată în psihologie, ca şi în toate domeniile ştiinţei, o adevărată 

explozie disciplinară, numeroase noi ramuri ale psihologiei, şi chiar ale psihologie religiei, în 

particular, făcându-şi apariţia. Cunoaşterea devine, astfel, din ce în ce mai fragmentată, 

îngreunând de multe ori comunicarea între specialiştii cu formări diferite, şi cu atât mai mult 

posibilitatea obţinerii unei imagini de ansamblu asupra fenomenului.  

Necesitatea depăşirii acestui moment a fost conştientizată de cercetătorii din 

psihologia religiei, Robert Emmons şi Ray Paloutzian propunând o abordare multinivelară 

pentru a putea studia complexitatea fenomenelor de natură religioasă şi spirituală. Din păcate, 

nu s-a trecut încă la o explicare exhaustivă a unui astfel de model multinivelar al studierii 

fenomenului religios, model care ar fi extrem de util în unificarea cunoaşterii din domeniul 

psihologiei religiei. 

De asemenea, perspectiva ştiinţifică, în cea mai mare parte, studiază sacrul şi 

fenomenul religios mai degrabă ca o construcţie socială, decât ca o  realitate imanentă. 
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Constatăm acest mod de abordare de la studiile antropologice asupra manei şi totemului, până 

la studiile neurobiologice actuale pe bază de imagistică mentală unde se consideră că „În mod 

corespunzător, Dumnezeu nu poate exista în calitate de concept sau ca realitate în altă parte 

decât în minte.”. 

Studiul motivaţiei religioase este destul de dispersat şi redus. Cea mai puternică 

direcţie de studiu a fost dată de cercetăriile şi teoria lui Allport  referitoare la orientarea 

religioasă. Conform acestei teorii, oamenii pot să aibă o orientare religioasă intrinsecă sau o 

orientare religioasă extrinsecă. O altă direcţie de studiu a motivaţiei religioase, care se 

dezvoltă vertiginos în ultima perioadă, este evaluarea scopurilor personale. Se pare că 

scopurile relaţionate consistent cu starea de bine sunt cele din categoriile: intimitate, 

generativitate şi spiritualitate. 

 

Capitolul 6. Sacrul şi modelul transdisciplinar al Realităţii  

 

Noutatea adusă de transdisciplinaritate în ceea ce priveşte sacrul este, pe de o parte, 

faptul că se naşte în sânul ştiinţei nevoia de conştientizare a sacrului, şi se urmăreşte o 

metodologie riguroasă. Pe de altă parte, transdisciplinaritatea încearcă să surprindă ceea ce 

traversează şi este dincolo de toate formele de experienţă şi exprimare spirituală şi religioasă. 

Rezultatul întreprinderii noastre de a sintetiza aici perspectiva transdisciplinară asupra 

sacrului ne arată că ceea ce s-a conturat până în prezent în acest sens poate fi surprins în 

următoarea „schiţă” a sacrului: 

� imanent şi transcendent în acelaşi timp; 

� raţional, dar neraţionalizabil, într-un cuvânt transparent; 

� transparent şi, totuşi, rezistenţă absolută în condiţiile armoniei în comunicarea dintre 

Subiect şi Obiect; 

� constitutiv Subiectului, Obiectului şi Terţ mediator între acestea; 

� în permanent dialog cu Subiectul căutător de sens şi mediator al dialogului dintre 

Subiect şi Obiect; 

� izvor al autoconsistenţei lumii externe şi interne. 

Elemente comune între abordarea transdisciplinară a sacrului şi Tradiţia creştină 

ortodoxă includ, în primul rând, ideea cunoaşterii catafatic şi apofatice a sacrului şi a lui 

Dumnezeu. De asemenea, ideea „transparenţei lui Dumnezeu” din Dogmatica părintelui 

Dumitru Stăniloae este convergentă cu ideea transparenţei sacrului în transdisciplinaritate. 

Necesitatea unui efort constant pentru a ajunge la sacru, resprectiv la experienţa prezenţei 
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tainice a lui Dumnezeu în Tradiţia ortodoxă, subliniază faptul că la sacru şi la Dumnezeu 

ajunge cel ce caută şi este dispus să depună efort şi să facă sacrificii, până la a ajunge mort 

pentru lumea obişnuită. 

Faptul că gândirea simbolică este specifică experienţei religioase şi spirituale, acolo 

unde gândirea obişnuită (binară) se opreşte, nu mai are acces, explică de ce şi cum arta, prin 

metaforă şi simbol poate constitui o cale de acces la sacru. 

 

Capitolul 7. Necesitatea unei abordări transdisciplinare în studiul sacrului 

 

Căutând descrierea unei imagini cât mai exhaustive a rolului pe care îl are abordarea 

transdisciplnară în studiul sacrului, am încercat, de fapt, să subliniem atuurile de care pot 

beneficia cercetările din psihologia religiei dacă îmbină în mod complementar metodologia 

disciplinară cu cea transdisciplinară. Înainte de a estima impactul unei astfel de comuniuni, să 

recapitulăm aceste atuuri: 

(1) postularea existenţei sacrului prin considerarea zonelor de transparenţă; 

(2) conştientizarea dublei naturi şi orientări Subiectului către Obiect şi către Terţul-sacru; 

(3) imposibilitatea unei relaţii adecvate între Subiect şi Obiect în lipsa Terţului mediator 

(deoarece sensul poate fi găsit doar în armonia dintre Subiect şi Obiect atinsă prin 

medierea Terţului); 

(4) transdisciplinaritatea ca mediator între ştiinţă şi religie pentru resemnificarea 

religioasă a activităţilor obişnuite ale vieţii de zi cu zi; 

(5) transdisciplinaritatea ca mediator între ştiinţă, Tradiţie şi artă ca forme de cunoaştere 

pentru construirea unui model coerent al Realităţii; 

(6) transdisciplinaritatea ca mediator între homo economicus şi homo religiosus; 

(7) metafora şi simbolul – căi de acces la sacru prin metamorfozarea transparenţei în 

rezistenţă sub „privirea poetică” a Subiectului 

(8) recuperarea misterului şi a posibilităţii miracolului prin postularea zonelor de 

transparenţă şi a naturii göedeliene a cunoaşterii. 

Utilizarea complementară a metodelor cantitative şi calitative în cercetarea psihologică 

este un prim pas în integrarea viziunii transdisciplinare. Modelul transdisciplinar al Realităţii 

oferă contextul necesar dezvoltării paradigmei multinivelare propusă de Emmons şi 

Paloutzian. Utilizarea unei atitudini transdisciplinare va facilita, de asemenea, dialogul 

psihologiei cu alte discipline şi forme de cunoaştere în studiul sacrului.  
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Capitolul 8. Rezultate empirice în sprijinul unei abordări transdisciplinare a nevoii de 

sacru 

 

Rezultatele celor două studii empirice realizate surprind, pe de o parte faptul că 

spiritualitatea ţine de o lume nevăzută, la care pentru a ajunge trebuie să mergem dincolo de 

ştiinţă (la Tradiţie, la artă), iar pe de altă parte am evidenţiat complexitatea căutării sensului 

de către om. Găsirea sensului echivalează cu reconsiderarea dimensiunii spirituale, cu 

regăsirea contactului cu sacrul. Pentru unii oameni aceasta se realizează direct, prin stabilirea 

unei relaţii cu Dumnezeu, pentru alţii se realizează indirect, prin găsirea unor lucruri care 

contează în viaţă. 

 Rezultatele studiilor şi exemplele oferite, subliniază nevoia unei abordări 

transdisciplinare a tematicii tratate în cadrul acestei teze. Complexitatea fenomenului însă, 

face dificilă surprinderea lui în câteva exemple de studii. La fel ca şi sensul omului, această 

cautare poate să fie una permanentă. Contează, însă, deschiderea cu care abordezi aceste 

lucruri – deschiderea spre dialog, dar şi spre necunoscut. 

 

Capitolul 9. Concluzii generale 

 

Transdisciplinaritatea aduce o nouă viziune asupra lumii, a omului şi a cunoaşterii. 

Aceasta este complementară cunoaşterii disciplinare şi este cel mai adecvată studiului 

complex al sacrului. Studiul sacrului este, de fapt, studiul hierofaniei, terţ între sacru şi 

profan.  

Căutarea sacrului prin invocarea sau provocarea hierofaniei este principala 

caracteristică a omului religios. Eliade îl numeşte pe acesta „omul total”, care integrează atât 

dimensiunea materială, cât şi cea spirituală. Omul modern, orientat predominant spre latura sa 

materială, îşi pierde centralitatea şi integralitatea tinzând spre scindarea personalităţii.  

Dar se constată că interesul pentru sacru, pentru transcendent, persistă, chiar dacă 

poate nu în acelaşi fel şi în aceeaşi măsură. Însă acest interes nu se mai înscrie, de multe ori, 

în liniile unei anumite confesiuni religioase. Mulţi oameni preferă, se pare, o căutare 

personală a sacrului. Indiferent de forma căutării, la sacru are acces cel care caută şi e dispus 

să facă sacrificii. Căutarea sacrului este o condiţie necesară pentru găsirea acestuia.  

Din punct de vedere transdisciplinar, sacrul este ceea ce traversează şi este dincolo de toate 

religiile şi formele de manifestare spirituală. Perspectiva transdisciplinară asupra sacrului nu 

trebuie confundată cu o religie sau o filosofie. Modelul transdisciplinar al sacrului schiţat în 
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această teză nu se poate substitui nici unei religii. Poate, însă, să constituie obiectul dialogului 

dintre orice religie sau mişcare spirituală.  

 Modelul trasdisciplinar al sacrului schiţat în această teză poate fi aprofundat prin studii 

ulterioare. Atitudinea transdisciplinară poate asigura contextul necesar dialogului în scopul 

acestei aprofundări. În dezvoltarea viitoarelor direcţii de studiu este, de asemenea, important 

să se ţină cont de impactul pe care abordarea transdisciplinară îl poate avea asupra cercetărilor 

realizate în psihologia religiei. 

Complementaritatea dintre abordarea disciplinară şi cea transdisciplinară, în care 

există un permanent efort de integrare a cunoştinţele dobândite prin cercetarea disciplinară 

într-un model complex al Realităţii, este un deziderat pentru reinvestirea cunoştinţelor 

ştiinţifice cu un statut ontologic.  
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