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Se citeaza frecvent aceasta maxima “Cunoaste-te pe tine insuti”, insa i se pierde
deseori din vedere sensul exact. Cu privire la confuzia ce domneste in legatura cu
aceste cuvinte se pot pune doua probleme: prima priveste originea acestei expresii, a
doua sensul sau real si ratiunea sa de a fi. Unii cititori ar putea crede ca aceste doua
chestiuni sunt total distincte si, deci, nu au intre ele nicio legatura. Dupa o examinare
si o reflexie atente reiese clar ca ele se afla intr-un strans raport.
Daca i-am intreba pe cei ce au studiat filosofia greaca cine a fost omul care a
rostit primul aceste intelepte cuvinte, majoritatea n-ar ezita sa raspunda ca autorul
acestei maxime este Socrate, cu toate ca unii i-o atribuie lui Platon, iar altii lui
Pitagora. Din aceste pareri contradictorii, din aceste divergente de opinie suntem
indreptatiti sa conchidem ca aceasta expresie nu-l are ca autor pe niciunul dintre
acesti filosofi si ca nu la ei trebuie sa-i cautam originea.
Ni se pare normal sa formulam aceasta opinie, care I se va parea justa cititorului
ce va tine seama de faptul ca doi dintre acesti filosofi, Pitagora si Socrate, n-au lasat
nicio scriere.
Cat despre Platon, nimeni, oricare ar fi competenta sa filosofica, nu e in masura
sa distinga intre spusele lui si cele ale maestrului sau Socrate. Cea mai mare parte a
doctrinei acestuia din urma nu ne este cunoscuta decat prin intermediul lui Platon, iar
pe de alta parte, se stie ca Platon si-a luat unele cunostinte, asa cum o dovedesc
dialogurile sale, din invatatura lui Pitagora. Se vede de aici ca este extrem de dificil sa
se delimiteze ce ii revine fiecaruia dintre cei trei filosofi. Ceea ce i se atribuie lui
Platon, este adesea atribuit si lui Socrate, iar dintre teoriile vizate de ei, unele sunt
anterioare si provin de la scoala lui Pitagora sau de la Pitagora insusi.
De fapt, originea expresiei studiate aici ne trimite in timp mult inainte de cei
trei filosofi amintiti. Mai mult, ea este mai veche decat istoria filosofiei, depasind prin
urmare domeniul acesteia.
S-a spus ca aceste cuvinte erau inscrise deasupra portii lui Apollon din Delfi. Ele
ar fi fost adoptate apoi de Socrate si de alti filosofi, ca unul dintre principiile
invataturii lor, in pofida diferentelorce au putut exista intre aceste invataturi si a
scopurilor urmarite de autorii lor. E probabil, de altfel, ca Pitagora sa fi folosit aceasta
expresie cu mult inainte de Socrate. Procedand astfel, acesti filosofi isi propuneau sa

arate ca invatatura nu era a lor in sens strict personal, ca ea provenea de mult mai
demult, dintr-un punct de vedere mai elevat ce atingea insasi sursa inspiratiei
originare, spontana si divina.
Constatam ca acesti filosofi erau, in aceasta privinta, foarte diferiti de filosofii
moderni, care depun toate eforturile pentru a exprima ceva pe care sa-l consacre drept
expresie a propriei gandiri, in scopul de a se erija ca singurii autori ai opiniilor lor, de
parca adevarul ar putea fi proprietatea vreunui om.
Sa vedem acum din ce cauza au vrut vechii filosofi sa-si puna in legatura
invatatura cu aceasta expresie sau cu vreo alta similara, si de ce se poate spune ca
aceasta maxima este de ordin superior filosofiei.
Raspunsul la cea de-a doua intrebare e continut in sensul originar si etimologic
al cuvantului “filosofie”, care, se spune, ar fi fost folosit prima oara de Pitagora.
Cuvantul filosofie exprima, in mod propriu, faptul de a iubi Sophia, intelepciunea,
aspiratia spre aceasta sau dispozitia necesara pentru a o dobandi.
Acest cuvant a fost intotdeauna folosit pentru a clarifica o pregatire in vederea
dobandirii intelepciunii si in special studiile care puteau sa-l ajute pe philosophos (sau
pe cel ce dovedea o oarecare predispozitie pentru intelepciune) sa devina sophos,
adica intelept.
Astfel, dat fiind ca mijlocul nu poate fi luat ca scop, iubirea de intelepciune nu
poate constitui intelepciunea insasi. Si pentru ca intelepciunea este in sine identica
adevaratei cunoasteri interioare, se poate spune ca o cunoastere filosofica nu este decat
o cunoastere superficiala si exterioara. Ea nu are, asadar, in ea insasi si prin ea insasi, o
valoare proprie, ci constituie doar un prim stadiu pe calea cunoasterii superioare si
adevarate care este intelepciunea.
Celor care i-au studiat pe filosofii antici, le este bine cunoscut faptul ca acestia
aveau doua feluri de invataturi, una exoterica si alta ezoterica. Tot ce era scris
apartinea exclusiv primei. Pe cand celei de-a doua, ne este imposibil sa-i cunoastem cu
exactitate natura, pentru ca, pe de-o parte, ea era rezervata numai catorva si, pe de alta
parte, avea un caracter secret. Aceste doua insusiri n-ar avea nicio justificare, daca
acest tip de invatatura n-ar fi avut nimic superior simplei filosofii.
Se poate cel putin presupune ca aceasta invatatura ezoterica era in relatie
stransa si directa cu intelepciunea, si ca ea nu facea apel doar la ratiune si logica cum e
cazul pentru filosofie, care datorita acestui fapt a fost numita cunoastere rationala.
Filosofii antichitatii acceptau faptul ca nu filosofia (deci cunoasterea rationala) este cel
mai inalt stadiu al cunoasterii, ci intelepciunea.

E posibil ca intelepciunea sa fi fost predata, asa cum se preda cunoasterea
exterioara, prin cuvant sau prin carti? Acest lucru este imposibil si vom vedea de ce.
Dar putem afirma deja ca pregatirea filosofica nu era suficienta, nici macar ca
pregatire, deoarece ea nu se raporteaza decat la facultatea limitata cum e ratiunea, in
timp ce intelepciunea priveste realitatea fiintei in intregul ei.
Exista, asadar, o pregatire pentru intelepciune mai elevata decat filosofia (ce nu
se adreseaza ratiunii, ci sufletului si spiritului), pe care am putea-o numi pregatire
interioara, acesta pare sa fi avut caracterul de cea mai inalta treapta in cadrul scolii lui
Pitagora. Ea si-a intins apoi influienta prin scoala lui Platon pana la neo-platonismul
scolii din Alexandria, unde a aparut din nou cu claritate, precum si la neopitagoricienii
aceleasi perioade.
Daca pentru aceasta pregatire interioara se folosesc totusi cuvinte, acestea nu
puteau fi luate decat ca simboluri destinate sa sa fixeze contemplatia interioara. Prin
aceasta pregatire, omul este adus la anumite stari ce ii permit sa depaseasca
cunoasterea rationala la care a ajuns inainte; si cum aceasta pregatire e deasupra
nivelului ratiunii, e prin umrare si deasupra domeniului filosofiei, deoarece cuvantul
“filosofie” este folosit intotdeauna pentru a desemna ceva ce apartine exclusiv ratiunii.
Cu toate acestea, e uimitor ca modernii au ajuns sa considere filosofia, astfel
definita, ca si cum ar fi completa in ea insasi, uitand in acest fel ceea ce o depaseste ca
elevatie si importanta.
Invatatura ezoterica a fost cunoscuta in tarile Orientului inainte de a se
propaga in Grecia, unde avea sa primeasca numele de “mistere”. Primii filosofi (in
special Pitagora) si-au pus invatatura in legatura cu ele, ca fiind expresie noua a
vechilor idei. Existau mai multe feluri de Mistere, ce aveau origini diferite. Cele care iau inspirat pe Pitagora si pe Platon erau in legatura cu cultul lui Apollon. “Misterele”
au avut intotdeauna un caracter reervat si secret (chiar cuvantul “mister” semnifica in
mod etimologic tacere totala), lucrurile la care se raportau neputand fi exprimate prin
cuvinte, ci numai invatate pe o cale silentioasa. Insa modernii – ignorand orice alta
metoda decat cea care implica folosirea cuvintelor, pe care o putem numi metoda
invatamantului exoteric – au crezut in mod gresit, din cauza aceasta, ca nu exista in
caul misterelor niciun fel de invatatura.
Putem afirma ca aceasta invatatura “tacuta” se folosea de figuri, simboluri si
alte mijloace, ce aveau scop provocarea unor stari interioare care sa-i permita omului
sa ajunga in mod gradat la cunoasterea reala, adica la intelepciune. Acesta era scopul
esential si final al tuturor “misterelor” si al altor manifestari asemanatoare ce pot fi
intalnite in alta parte. Cat despre “misterele” ce erau in mod special legate de cultul lui
Apollon si de Apollon insusi, trebuie sa amintim ca acesta era Zeul soarelui si luminii,

aceasta fiind, in sens spiritual, sursa din care izvoraste intreaga cunoastere si deriva
stiintele si artele.
Se spune ca riturile lui Apollon proveneau din Nord, acest lucru referindu-se la
o traditie straveche, ce se regaseste in unele carti sacre precum Veda hindusa si Avesta
persana. Aceasta origine nordica era afirmata cu precadere pentru Delfi, care trecea
drept un centru spiritual universal si care avea in templul sau o piatra numita
“omphalos” ce simboliza centrul lumii.
Se crede ca istoria lui Pitagora si chiar numele sau au o anumita legatura cu
riturile lui Apollon. El era numit Pythios si se spune ca Pytho a fost numele originar a
lui Delfi. Femeia care primea in templu inspiratia zeilor se numea Pythia. Numele lui
Pitagora inseamna, asadar, “indrumatorul Pythiei”, acesta aplicandu-i-se si lui Apollon.
Se istoriseste, de asemenea, ca Pythia l-ar fi desemnat pe Socrate drept cel mai intelept
dintre oameni. Rezulta de aici ca Socrate, la fel ca insusi Pitagora, era in legatura cu
centrul spiritual din Delfi.
Sa adaugam ca, daca toate stiintele ii erau atribuite lui Apollon, acest lucru era
valabil in special pentru geometrie si medicina. In cadrul scolii pitagoreice, geometria
si toate bransele matematicii ocupau primul loc in pregatirea cunoasterii superioare;
asadar, aceste stiinte nu erau tratate separat in raport cu ea, ci, dimpotriva, erau
folosite ca simboluri ale adevarului spiritual. Platon, la fel, considera geometria drept o
pregatire indispensabila pentru orice alta disciplina, inscriindu-si deasupra portii scolii
sale aceste cuvinte: “Nimeni sa nu intre aici daca nu este geometru”. Sensul acestor
cuvinte devine mai clar daca le alaturam unei alte formule a marelui filosof: “Zeul face
intotdeauna geometrie”, si daca adaugam ca, vorbind de un Zeu geometru, el facea din
nou aluzie la Apollon.
Dupa toate acestea, putem intelege cu usurinta sensul celebrei maxime si
eroarea modernilor in privinta ei. Aceasta eroare vine din faptul ca ei au considerat-o o
simpla formula a unui filosof, careia ii atribuie intotdeauna o gandire comparabila cu a
lor. In realitate, gandirea antica difera profund de gandirea moderna. Astfel, multi
atribuie acestei maxime un sens psihologic; dar ceea ce numesc ei psihologie consta
doar in studiul fenomenelor mentale, care nu sunt decat modificari exterioare ale
fiintei si nu esenta ei.
Altii vad in ea, mai cu seama dintre cei ce i-o atribuie lui Socrate, un scop
moral, cautarea unei legi aplicabile vietii practice. Toate aceste interpretari exterioare,
fara a fi intotdeauna si in intregime gresite, nu motiveaza caracterul sacru pe care
aceasta maxima il avea la origine si care implica un sens mult mai profund decat cel
atribuit astfel. Ea semnifica, in primul rand, faptul ca nicio invatatura exoterica nu e in
masura sa ofere cunoasterea reala, pe care omul trebuie sa o gaseasca in sine insusi,

pentru ca, de fapt, orice cunoastere nu poate fi dobandita decat printr-o intelegere
personala.
Fara aceasta intelegere, nicio invatura nu poate duce la un rezultat eficace, iar
invatatura care nu trezeste in cel ce o primeste o rezonanta personala, nu poate
procura niciun fel de cunoastere. Iata de ce Platon spunea ca: “tot ceea ce omul
cunoaste este deja in el”. Toate experientele, toate lucrurile exterioare care-l
inconjoara, nu sunt decat prilejuri pentru a-l ajuta sa ia cunostinta de ceea ce are el
insusi. Platin numea aceasta trezire anamnesis, adica “reminiscenta”.
Acest lucru fiind valabil pentru orice cunoastere, e cu atat mai mult pentru o
cunoastere mai elevata si mai profunda, iar cand omul inainteaza spre aceasta
cunoastere, toate mijloacele exterioare si sensibile devin din ce in ce mai insuficiente,
pana la a-si pierde, in cele din urma, orice utilitate. Daca ele pot facilita, intr-un grad
oarecare, apropierea de intelepciune, nu ajuta in schimb la nimic pentru dobandirea ei
efectiva; in India se spune in mod curent ca adevaratul guru sau maestru se afla in
omul insusi si nu in lumea exterioara, desi un ajutor exterior poate fi util la inceput,
pentru a pregati omul sa gaseasca,in el si prin el insusi, ceea ce este deasupra nivelului
cunoasterii rationale. Pentru a ajunge la intelepciune, trebuie realizate anumite stari
ce duc mereu mai in profunzimea fiintei, spre centrul simbolizat prin inima si in care
omul, pentru a deveni capabil sa acceada la cunoasterea reala, trebuie sa-si transfere
constiinta. Aceste stari ce erau realizate n misterele antice, constituiau trepte pe calea
transpunerii mentalului in inima.
Asa cum am mai spus, in templul din Delfi se afla o piatra numita omphalos,
care reprezenta centrul fiintei umane precum si centrul lumii, conform
corespondentei intre macrocosmos si microcosmos, adica intre Univers si om, astfel
incat tot ce exista intr-unul, e in raport cu ce exista in celalalt. Avicenna spunea: “Tu te
consideri un nimic si de fapt lumea se afla in tine”.
E interesant de semnalat credinta raspandita in antichitate ca omphalos-ul a
cazut din cer, si vom avea o idee exacta despre sentimentul grecilor in privinta acestei
pietre, spunand ca el se aseamana oarecum cu cel pe care-l incercam fata de piatra
neagra de la Kaabah.
Similitudinea ce exista intre macrocosmos si microcosmos face ca unul sa fie
imaginea celuilalt, iar corespondenta elementelor lor componente arata ca omul
trebuie mai intai sa se cunoasca pe sine pentru a putea cunoaste apoi toate lucrurile,
deoarece, intr-adevar, el poate gasi toate lucrurile in sine insusi. Acesta este motivul
pentru care anumite stiinte (mai ales cele ce apartineau vechii cunoasteri si care sunt
aproape in intregime ignorate de contemporanii nostrii) poseda un dublu sens. Prin
continutul lor aparent, aceste stiinte se raporteaza la macrocosmos si pot fi examinate,
pe drept cuvant, din acest punct de vedere. Dar, in acelasi timp, ele au si un sens mai

profund, ce se raporteaza la om si la calea interioara prin care acesta poate realiza
cunoasterea in sine insusi, realizare ce nu este alta decat aceea a propriei fiinte.
Aristotel spunea: “fiinta este tot ceea ce cunoaste omul”, astfel incat, acolo unde exista
cunoastere reala, nu aparenta sau umbra sa, cunoasterea si fiinta sunt unul si acelasi
lucru.
Umbra, dupa Platon, este cunoasterea prin simturi si chiar cunoasterea
rationala, care, desi mai elevata, isi are izvorul in simturi. Cat despre cunoasterea
reala, ea se situeaza deasupra ratiunii, iar realizarea sa (sau realizarea fiintei insesi)
este asemanatoare formarii lunii, conform corespondentei despre care am vorbit mai
sus.
De aceea, anumite stiinte pot s-o descrie sub aparenta acestei formari; acest
dublu sens era inclus in vechile mistere, precum si in toate tipurile de invatatura ce
vizau acelasi scop la popoarele Orientului.
Se pare ca aceasta invatatura a existat si in Occident de-a lungul Evului Mediu.
Desi astazi a disparut complet, incat majoritatea occidentalilor nu au nicio idee despre
natura si nici chiar despre existenta sa.
Din cele spuse pana acum, vedem ca aceasta cunoastere nu are drept cale
ratiunea, ci spiritul si fiinta totala, caci ea nu e altceva decat realizarea acestei fiinte in
toate starile sale, lucru ce presupune desavarsirea cunoasterii si dobandirea
intelepciunii supreme. De fapt, cele ce apartin sufletului, si chiar spiritului, reprezinta
doar treptele caii spre esenta intima, adica spre adevaratul Sine, care poate fi gasit
numai atunci cand fiinta isi atinge propriul centru (toate puterile sale fiind unitesi
concentrate intr-un singur punct), putand cunoaste astfel ca toate lucrurile exista in ea
si provin din ea insasi, ca totalitate a existentei in unitatea propriei esente.
E usor de vazut cat de departe este cunoasterea reala de psihologie (in sensul
modern al acestui cuvant), si ca ea depaseste chiar o cunoastere mai aproape de adevar
si mai profunda a sufletului, ceea ce nu poate fi decat primul pas pe aceasta cale. E
important sa remarcam ca semnificatia cuvantului nefs nu trebuie restransa in acest
caz la suflet, desi acest cuvant se gaseste in traducerea araba a maximei examinate aici,
in timp ce echivalentul sau grecesc, psyche, nu apare in original. Nu trebuie deci sa-i
atribuim acestui cuvant sensul curent, deoarece el poseda, in mod cert, o alta
semnificatie, mult mai inalta, asemanatoare celei cuvantului esenta, ce se refera la Sine
sau la fiinta reala; avem dovada ca ceea ce spune intr-un hadith care intalneste formula
greceasca “Cine se cunoaste pe sine insusi, cunoaste pe Domnul sau”.
Cand omul se cunoaste pe sine insusi in esenta sa profunda, adica in centrul
fiintei sale, il cunoaste, asadar, pe Domnul sau. Si cunoscandu-l pe Domnul sau, el
cunoastein acelasi timp toate lucrurile, care vin de la El si se introc la El. Omul

cunoaste atunci toate lucrurile in suprema unitate a Pincipiului divin, in afara caruia,
conform cuvantului lui Mohyiddin ibn Arabi, “nu exista absolut nimic”, pentru ca
nimic nu poate fi in afara Infinitului.

