1. Arhetip ºi cunoaºtere
Orice cunoaºtere este o des-coperire. Ea presupune faptul cã
ceva se dezvãluie privirii putând în felul acesta deveni accesibil
Intelectului ºi prin urmare inteligibil. Acest fapt presupune cã tot
cea ce este cunoscut era acoperit ºi din acest motiv nu putea fi
vãzut ºi nici înþeles. Relaþia dintre a vedea ºi a cunoaºte este
esenþialã, deºi trebuie sã admitem, în mod egal ºi faptul cã nu tot
ceea ce se vede poate fi accesibil cunoaºterii. Întrucât cunoaºterea
este un act al Intelectului, este de presupus faptul cã nu vederea,
ca act perceptiv este cea care ne conduce cãtre cunoaºtere ci o
anumitã formã de privire orientatã asupra obiectului cunoaºterii,
care vine din interior. Aceastã privire orientatã dinspre Intelect
cãtre obiectul cunoaºterii este cea care ne des-coperã, ajutându-ne
în felul acesta ca sã vedem, dincolo de forma lor, în interiorul
lucrurilor. Prin aceastã des-coperire de cãtre Intelect, se face
vizibilã interioritatea lucrurilor. Cunoaºterea este, în cazul acesta,
accesul cãtre interiorul lucrurilor, cãtre partea in-vizibilã a acestora,
mai exact spus cãtre esenþa lor.
Aceastã cunoaºtere-descoperire transcende imaginea
obiectivã pentru a putea des-coperi, dincolo de vizibilul extern,
sensul ei interior. Trebuie sã vedem în aceastã intenþie o veritabilã
pulsiune spiritualã reprezentatã prin nevoia aristotelicã de
cunoaºtere11, sau aºa cum spune Doctor Faust: Sã vãd esenþa,
seminþele a toate sã le ºtiu, sã nu-mi încurc printre cuvinte
11

Aristotel, Metafizica, I.
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mersul12. Din acest motiv adevãrata cunoaºtere este datã de
vederea interioarã, pe care Socrate o numea atitudinea teoreticã13.
Orice cunoaºtere este fie formalã, de ºi din exterior, fie este
de fond sau interioarã. Prima se limiteazã la a lua cunoºtinþã despre
un lucru prezent aºa cum este sau cum se înfãþiºeazã el în Realitatea
Lumii posibile. Cea de a doua cautã sã vadã esenþa lucrurilor
dincolo de înfãþiºarea lor exterioarã, fie cãutând sã înþeleagã ce
este aceastã esenþã.
Cunoaºterea îºi are originea într-o tensiune interioarã, o stare
de neliniºte a Eului personal care cautã în mod permanent, sã ºtie,
sã înþeleagã ºi sã-ºi explice cine este El ºi ce este Lumea. Aceastã
tensiune interioarã a interogaþiilor se descarcã în rãspunsuri.
Orice act de cunoaºtere este un efort de judecatã care urmãreºte
sã scoatã în afarã adevãrul cuprins în lucruri. Dar cunoaºterea ca
descoperire consolatoare pentru Persoanã nu este numai o simplã
tensiune intelectualã a interogaþiilor. În cazul cunoaºterii fie a
Lumii externe, fie a propriei Persoane, ea îºi are sediul modelator,
ca sursã, în modelele arhetipale, ale Eului14. Din acest motiv o
scurtã analizã psihologicã se impune.
Acceptând faptul cã orice act de cunoaºtere reprezintã din
punct de vedere psihologic un raport conºtient al Eului cu Lumea,
în cazul cunoaºterii externe imediate ºi a Eului cu Sine-însuºi, în
cazul cunoaºterii interioare mediate, a Sinelui, rezultã cã vom avea
douã modele arhetipale corespunzãtoare celor douã forme de
cunoaºtere ilustrate prin douã personaje mitice: Janus ºi Narcis.
12

J. W. Goethe, Faust, I.
Platon, Apologia lui Socrate; J. A. Festugière, Contemplation et
vie contemplatives selon Platon; Y. Brès, Psihologia lui Platon; Th.
Gomperez, Les penseurè de la Gresce.
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În cazul de faþã considerãm aceste modele arhetipale ca fiind
structurile matriciale care participã la organizarea, formularea ºi
reprezentarea faptelor de cunoaºtere ale Intelectului.
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Atât Narcis, cât ºi Janus sunt douã modele arhetipale
exprimând în mod simbolic douã forme ºi direcþii diferenþiale ale
cunoaºterii. Ele, deºi exprimã modele mitice individuale, se
întâlnesc convergent în cadrul aceluiaºi spaþiu al cunoaºterii.
Janus bifrons este imaginea-personaj emblematic care, fiind
permanent fixat în eternul prezent, priveºte, în acelaºi timp, atât
înapoi, în trecut, cât ºi înainte, în viitor. Un singur cap cu douã
feþe, cu o dublã primire. El este simbolul sintezei timpului care a
fost ºi a celui care va fi asigurând prin aceasta înþelesul unei
continuitãþi liniare. Privirea lui Janus este orientatã în afara sa,
cãtre Lume, cãtre Realitatea concret-obiectivã a physis-ului. Este
o dublã privire cu caracter orizontic cuprinzând întreaga întindere
a Lumii în desfãºurarea ei ca duratã liniarã. Janus rãmâne
permanent în prezent, privind în acelaºi timp atât în trecut, cât ºi
în viitor. El vede ºi cunoaºte într-o manierã sinteticã totul, prin
poziþia sa în prezentul unificator. Prin aceasta devine simbolul
echilibrului ºi al cunoaºterii de care nu se poate îndoi. Janus vede
ºi ºtie tot ceea ce este, iar ceea ce este reprezintã sinteza a ceea ce
a fost ºi a ceea ce va fi. În felul acesta el este modelul cunoaºterii
deschise, aflat într-o continuã expansiune orizonticã, rãmânând
totuºi permanent în prezent. Pentru Janus atât trecutul, cât ºi viitorul
nu sunt altceva decât prospecþiile exterioare ale prezentului. Din
acest motiv Janus este simbolul echilibrului dreptei raþiuni, desprins
de orice fel de subiectivitate. Modelul cunoaºterii lui Janus este
direct, exact, cunoaºtere certã ºi evidentã, care nu poate fi în nici
un fel pusã la îndoialã întrucât ea este ºi rãmâne exterioarã lui ºi
independentã de el. Fiind o permanentã prezenþã între trecut ºi
viitor, acest modul de cunoaºtere nu poate fi schimbat de nimic.
Din acest motiv el este modelul cunoaºterii lipsitã de orice fel de
îndoieli, a faptelor aºa cum sunt ele. Vizând el ºtie atât ceea ce a
fost, cât ºi ceea ce va fi. Prin aceasta Janus îºi extinde puterea sa ºi
asupra destinului, devenind un reper de certitudine sau un martor
al cursului existenþei.
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Narcis este imaginea-personaj emblematicã care, privindu-se
în oglindã, se descoperã pe sine ca imagine. De fapt Narcis se
oglindeºte în imaginea propriei sale figuri de care se simte atras
puternic, dorind sã se con-topeascã în el însuºi. Spre deosebire de
Janus care priveºte în mod echilibrat, neutru, Lumea, Narcis îºi
afundã fascinat privirea în propria sa figurã-imagine; simbol al
deschiderii ºi intrãrii în sine. Privindu-se pe sine, Narcis se rupe
de Lume, fiind absorbit în interiorul Sinelui sãu. Rolul esenþial al
descoperirii de sine este realizat cu ajutorul oglinzii reprezentatã
prin luciul apei, înºelãtoare, care-l reflectã15. Aceastã auto-vizualizare a lui Narcis, face ca Eul sãu sã se simtã absorbit în El-însuºi,
un Eu în care odatã intrat, se simte atras continuu în totalitate, fãrã
a se mai putea elibera, printr-o închidere în sine autistã. Narcis
sfârºeºte prin a se auto-dizolva, prin contopirea în propria sa
imagine. Este un act de auto-posesiune care-l închide în sine.
În cazul lui Narcis, oglinda în care se priveºte este simbolul
Conºtiinþei auto-reflexive. Narcis îºi întoarce privirea dinspre Lume
cãtre Sine ºi privindu-se se descoperã ºi se cunoaºte, fãrã a ºti
însã cã de fapt este el însuºi, aceeaºi unicã persoanã; cel care
priveºte ºi cel care este privit. Dar spre deosebire de cunoaºterea
lui Janus este obiectivã, cunoaºterea lui Narcis este subiectivã, o
cunoaºtere în care intrând se adânceºte continuu, fãrã a mai putea
ieºi din propriul sãu Sine. Cunoaºterea narcisicã de Sine este pur
subiectivã. Ea se auto-întreþine prin contemplarea exclusivã a
propriei sale imagini, devenind o cunoaºtere ºi o existenþã de
facturã autistã, interioarã, desprinsã de orice fel de altã formã a
Realitãþii. Narcis, captivat de propriul sãu Sine, iese din Lume
dizolvându-se în propria sa interioritate, de care se simte atras,
fascinat, ºi în care sfârºeºte prin a se închide devenind propriul
15 Apa este simbolul arhetipului feminin, matern. Ea semnificã, din

punct de vedere psihanalitic, lichidul amniotic, mediul primordial, ca pe
o chemare ºi reintrare în spaþiul (ºi condiþia) originarã.
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sãu prizonier. Aceasta spre deosebire de atitudinea neutrã ºi
imperturbabilã, egalã ºi echilibratã a lui Janus, face ca Narcis sã
aibã o atitudine de compensare auto-eroticã a auto-claustrãrii sale
autiste încãrcatã de subiectivitate, în care Eul sãu se dizolvã în
Sine însuºi ºi odatã cu aceasta închizând ºi existenþa Persoanei.
Diferenþa dintre Janus ºi Narcis este datã ºi de natura obiectului
cunoaºterii. Janus vede Realitatea Lumii obiective externe în care
este. El o vede aºa cum ea se în-fãþiºeazã formal, obiectiv.
Cunoaºterea Lumii obiective a physis-ului este constatativã,
întrucât ea nu poate fi cunoscutã decât prin ºi de actul cunoaºterii.
Narcis se vede pe Sine, ca o descoperire de Sine, dincolo de
imaginea obiectivã a Trupului/Feþii. Oglinda, ca mijloc instrumental, se substituie percepþiei directe. Ea reflectã într-o manierã
iluzorie imaginea Persoanei. Prin aceasta transcende de
figura-obiect oferind tentaþia întâlnirii cu Subiectul transcarnal.
Narcis are ca obiect al cunoaºterii psyché-ul. Din acest motiv
cunoaºterea narcisicã este subiectivã ºi de facturã auto-eroticã.
Atât Janus, cât ºi Narcis sunt douã personaje mitice care
ilustreazã douã modele arhetipale fundamentale care stau la
originea formelor de cunoaºtere. Janus este cunoaºterea obiectivã,
imediatã, concretã. Narcis este cunoaºterea subiectivã, reflectatã
mediat, prin imaginea care sensibilizeazã ºi trezeºte pasiunea care
face ca Eul, desprinzându-se de Lume, sã se dizolve în el însuºi.
Din cele mai sus discutate rezultã cã faptul de a cunoaºte este
corelat cu cel de a vedea, aºa cum se desprinde din analiza celor
douã modele arhetipale. A vedea se referã la formele exterioare,
iar a cunoaºte înþelege semnificaþia sau esenþa interioarã a acestora.
De fapt avem de-a face cu un singur proces, sau mai exact cu
douã momente ale aceluiaºi proces: a vedea în afarã ºi a cunoaºte
cu sensul de a vedea în interior. Cunoaºterea este actul de
interiorizare a vizibilului. Dar aceastã interiorizare modificã forma,
trecând dincolo de ea, pentru a-i dezvãlui conþinutul.
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În cazul cunoaºterii de sine, când Eul cugetãtor se întoarce
cãtre Sine-însuºi, într-un act de vedere interioarã, el nu va mai
surprinde forme ºi calitãþi sau stãri ale fiinþei. Acestea sunt formele
vieþii (interioare) sufleteºti, în ºi prin care Eul, în egalã mãsurã
mirat ºi fascinat, se vede ºi se descoperã pe Sine.
Eul cugetãtor când se vede în propria sa oglindã, reprezentatã
prin Conºtiinþa auto-reflexivã de sine, nu este neutru, ci intens
co-participativ. Mirat, impresionat, fascinat de des-coperirea
propriului sãu Sine, el se simte puternic atras de acesta. Trebuie
sã distingem douã momente ale cunoaºterii de sine: descoperirea
interioritãþii ºi trãirea interioritãþii. Aceste planuri se suprapun în
câmpul Conºtiinþei de sine, într-o manierã care scapã înþelegerii
Eului cugetãtor ºi pe care acesta, angajat subiectiv, nu o mai poate
surprinde. În plus, experienþele interioare sunt de o mare subtilitate
ca aspect ºi succesiune, încât Intelectul cunoscãtor nu le poate
surprinde ºi nici organiza într-o manierã sinteticã, tematic, motiv
care face ca ele sã nu poatã fi adesea nici înþelese ºi nici explicabile.
Experienþele vieþii interioare, trãite de individ, pot fi relatate,
dar prin caracterul lor intim, personal, ele rãmân interioare
subiectului sufletesc pur ºi din acest motiv incomprehensibile
pentru ceilalþi. Ele sunt acea realitate intra-personalã, care continuã
ºi completeazã existenþa Persoanei.
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2. Cunoaºtere ºi descoperire
Cunoaºterea de sine presupune o interogaþie pe care Eul
conºtient ºi-o adreseazã lui însuºi, încercând ca prin aceasta sã
deschidã o poartã de acces la propria sa interioritate. Acelaºi Eu
însã, în mod egal se îndreaptã cu privirea la ceea ce este în afara
lui, în Lume, cãutând, în ambele situaþii, ca prin rãspunsurile
primite sã se explice pe sine ºi sã explice Lumea. Din acest punct
de vedere, Eul personal dã impresia de a fi o instanþã neutrã a
Persoanei, cel care mediazã între Lume ºi Sine.
Sã revenim însã la interogaþiile pe care Eul ºi le adreseazã lui
însuºi. Nu trebuie înþeles sensul acestei interogaþii de sine ca pe o
parte a unui dialog urmat de un rãspuns pe care Eul ºi-l dã lui
însuºi. Interogaþia de sine are, prin natura ei, un caracter particular
ºi ea reprezintã calea (methodos) care conduce Eul la descoperirea
de sine.
Întrebându-mã pe mine cine sunt, Eu mã adresez mie însumi
ºi odatã cu aceasta suprim toate legãturile mele atât cu Realitatea
Lumii, cât ºi cu celelalte Persoane similare mie. Interogarea de
sine presupune un act de interioritate în care Eu caut sã mã vãd
(cum sunt) ºi sã mã descopãr ca semnificaþie (ce sunt) faþã de
mine însumi. Aceasta reprezintã însã un alt fel de a vedea, întrucât
obiectul atenþiei mele nu mai este în Lumea exterioarã posibilã, ci
el se aflã situat în interiorul meu ºi este însãºi fiinþa mea. Ceea ce
Eul descoperã cã este propria sa fiinþã interioarã, nu mai are un
caracter concret-material, nu mai este obiectiv, aºa cum este el
obiºnuit cu lucrurile din Lumea externã, ci reprezintã Subiectul
pur sau fiinþa (mea) sufleteascã. Acesta însã având un caracter
imaterial ºi subiectiv, îºi face manifestatã prezenþa prin trãirile
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sale în câmpul Conºtiinþei mele; fapt care mã îndreptãþeºte, cel
puþin deocamdatã, sã o consider ca fiind fiinþa conºtiinþei. Acest
mod de a o considera poate însã crea impresia cã Subiectul pur,
dacã se manifestã numai în câmpul conºtiinþei, este o plãsmuire,
o construcþie artificialã a acestuia ºi cã de fapt el nu ar exista în
realitate. În fond însã lucrurile nu stau aºa. Conºtiinþa, dincolo de
funcþiile ºi valoarea ei incontestabile, reprezintã oglinda
(interioarã) în care ºi prin care sunt reflectate ºi în felul acesta
actualizate, toate trãirile Persoanei considerate ca experienþe
sufleteºti.
Cunoaºterea de sine nu trebuie consideratã ca un simplu
rãspuns la întrebarea Cine/Ce sunt?, întrucât, aºa cum spuneam
mai sus, cel care întreabã ºi cel care rãspunde sunt una ºi aceeaºi
Persoanã. Eul cugetãtor care se întreabã pe sine, aºteaptã rãspunsul
de la el-însuºi, ca într-un circuit interior care pleacã de la Sine
pentru a se re-întoarce tot cãtre Sine. Aceasta nu este însã posibil,
iar bunul simþ îl refuzã. Cu toate acestea, cunoaºterea de sine este
ºi rãmâne un fapt de necontestat. Ea este concluzia care rezultã
din privirea de sine a trãirilor interioare ale Persoanei umane, mai
exact a Subiectului pur, în câmpul Conºtiinþei de sine, a acelei
conºtiinþe care (auto)-reflectã viaþa sufleteascã.
Cine sunt ºi ce sunt vin ca rãspunsuri din Conºtiinþa de sine
care actualizeazã Subiectul pur. Actualizarea, în sensul de
manifestare în act a Subiectului pur, trãitã în planul conºtiinþei
de sine, este înþeleasã de Intelectul cunoscãtor ca un rãspuns-descoperire. Aceasta, de cele mai multe ori mã surprinde,
întocmai unei revelaþii, întrucât Eul o constatã fãrã sã se fi gândit
în prealabil sau fãrã sã-ºi fi pus întrebãri legate de aceasta. Se
poate însã ca aceste rãspunsuri-revelaþii sã fie rãspunsurile târzii
la întrebãrile puse anterior dar la care atunci nu s-a putut
rãspunde.
Având în vedere cele de mai sus, trebuie sã înþelegem
cunoaºterea de sine ca pe o descoperire de sine, aceasta în cazul
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meu. În cazul celuilalt, al cunoaºterii celeilalte Persoane, avem
de-a face cu un alt dialog între Observatorul care întreabã ºi
Observatul care rãspunde. Este modelul metodei maieuticii
socratice sau al psihanalizei freudiene.
Descoperirea de sine vine din interiorul fiinþei cãtre Eul
acesteia. Ea, întocmai daimonion-ului socratic, îºi face anunþatã
prezenþa ºi prin aceastã întoarcere îºi fixeazã atenþia (ca o privire
interioarã) Eului conºtient cãtre interioritatea sa. Aceastã
întoarcere este o privire interioarã purã, mai exact atitudinea
theoreticã a lui Socrate, prin care Eul se vede pe sine însuºi. Este
un mod de (auto)-contemplare narcisicã. Spre deosebire însã de
Narcis care se descoperã privindu-se în oglinda apei, Eul se
descoperã pe sine în oglinda (interioarã a) conºtiinþei sale. În
ambele situaþii, Intelectul cunoscãtor confirmã faptul cã Eul existã;
mai precis spus, existenþa Eului, ca sintezã a Persoanei, se confirmã
atât din exteriorul, cât ºi din interiorul acesteia.
Se poate afirma, în cazul cunoaºterii de sine, cã se produce o
întoarcere a Eului cãtre propria sa interioritatea prin intermediul
conºtiinþei auto-reflexive. Descoperirea de sine narcisicã este un
act de privire a imaginii, reflectate în afarã, a propriului Eu, la
care, fiind exterioarã ºi obiectivã, poate avea oricine acces 1.
Cunoaºterea de sine este un act de trãire interioarã care
depãºeºte, prin natura, amploarea ºi complexitatea sa, descoperirea
de sine. Cunoaºterea de sine dezvãluie fiinþa valoricã interioarã,
respectiv Subiectul pur, pe când descoperirea de sine ne aratã
în-fãþiºarea, respectiv imaginea externã a Persoanei.
1 Imaginea externã reprezintã biotipul individului, pe când imaginea

internã reprezintã psihotipul acestuia. Ambele sunt cuprinse, din motive
didactic-sistematice, în sfera imaginii de sine care se constituie din
trãsãturile împrumutate de la ambele surse pentru a desemna profilul
personalitãþii unui individ.
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