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In Eastern philosophy, the ego is understood as a false identity
and as a “knot” in the flow of  existence, being the major obstacle
for the liberation from the cyclical suffering of  the world. In fact,
the ego is a subjective way of  interacting with the surrounding
universe, being the cause of  the microcosmic chaos. The ego im-
plies a manifestation of  multiplicity understood as separation (on
the one hand: I-you, I-others; on the other hand: a certain self  in
contradiction with another self). Moreover, the contradictions and
the suffering are rooted in the tendency to view the individual ex-
istence as being separate from the universal existence. In some tra-
ditional Persian poems, we are dealing with an association of  one’s
ego with an inner monster. Understood as a distorted image of  a
certain reality, the inner monster appears as a misshapen represen-
tation of  the true self. In this article, I will limit myself  to the
analysis of  the previous issue in the verses of  the poets Jalāl ad-
Dīn Muhammad Rūmī and Mahmūd Shabestarī.

În filosofia orientală, egoul este înţeles ca o falsă identitate şi
ca un „nod” în fluxul existenţei, constituind obstacolul major în
calea eliberării din suferinţa ciclică a lumii. În fapt, egoul e un mod
subiectiv de a interacţiona cu universul înconjurător, fiind cauza
haosului microcosmic. Egoul implică o manifestare a multiplicităţii
înţeleasă ca separare (pe de o parte: eu-tu, eu-ceilalţi; pe de altă
parte: un anumit eu în contradicţie cu un alt eu), iar contradicţiile
şi suferinţa îşi au rădăcina în tendinţa de a privi existenţa
individuală ca fiind separată de existenţa universală. În anumite
poeme persane tradiţionale avem de-a face chiar cu o asociere a
propriului ego cu un monstru lăuntric. Fiind înţeles ca o imagine
distorsionată a unei anumite realităţi, monstrul lăuntric apare ca
fiind o reprezentare denaturată a sinelui autentic. În cadrul acestui
articol, mă voi limita doar asupra analizei problemei anterioare în
cadrul unor versuri ale poeţilor Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī şi
Mahmūd Shabestarī. 
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Dintre temele fundamentale ale poemelor persane tradiționale, cel mai des amintite sunt 

iubirea şi cunoaşterea, iar dintre simbolurile recurente, menționăm: focul, fluturele, vinul, 

trandafirul şi privighetoarea. Se remarcă, în numeroase contexte, prezenţa unei perechi de 

simboluri care devin jumătăţi de nedespărţit ale aceleiaşi imagini simbolice. Chiar şi în urma 

unei analize sumare a poeziilor sufi, devine evident faptul că valenţele sale simbolice converg 

într-un singur punct: „mistuirea” deplină a egoului. Realizarea „mistuirii” se realizează prin 

cunoaştere. În sufism, cunoaşterea de acest tip e numită ma’rifah (معرفة) – având ca echivalent 

termenul grecesc gnôsis (γνῶσις) – şi este obţinută prin: moarte (disoluţia propriului ego), creaţie 

(sau „naşterea din nou”) şi sacrificiu (cultivarea altruismului desăvârșit). Deoarece ilustrează 

foarte bine această ipoteză, redăm, în continuare, poezia „Cei doi prieteni” a lui Jalāl ad-Dīn 

Muhammad Rūmī:  

 

Un om bătu la uşa prietenului drag. 

„O, cine eşti tu oare, om vrednic şi pribeag?” 

„Sunt eu!”, răspunse insul. „Te du! Nu se cuvine 

să stea la masa asta un om necopt ca tine.” 

„În focul surghiunirii fiinţa-ţi să se coacă, 

şi n-o să mai încerce atunci să se prefacă.” 

Pleacă de-ndată omul. Călători vreun an, 

surghiunul pârjolindu-l cu focul său avan. 

Şi ars de-acea văpaie dar şi cu mintea coaptă, 

se-ntoarse la amicu-i, să vadă de-l aşteaptă. 

Bătu din nou la uşă cu teamă şi-umilinţă, 

ca nu cumva să-i scape iar vreo necuviinţă. 

Şi-l întrebă amicul: „Cine-i la uşă-acu?” 

Şi omul îi răspunse: „La uşă eşti chiar tu!” 

Prietenul îi zise: „O, intră, eu al meu, 

căci tu eşti eu şi-n casă nu-i loc pentru-un alt eu.” 

„Al aţei dublu capăt nu-i acului pe plac. 

Cum însă-acum eşti unul, hai, intră-n acest ac!” (Poeme persane, 2014: 216) 

 

Acest tip de „moarte” este descris în numeroase alte versuri ale poemelor persane, cum 

sunt poeziile: „Dascălul şi luntraşul” (203) sau „Rugul” (234). Când este întrebat de unde vine 

şi încotro se îndreaptă, dervişul rătăcitor răspunde fără ezitare şi cu o deplină naturaleţe: de la 

Dumnezeu către Dumnezeu. Afirmaţia că „nu există nimic în afara lui Dumnezeu” e una din 

axiomele des întâlnite atât în mistica orientală, cât şi în cea occidentală: „Nu există nimic în care 

el să nu fie, căci toate sunt în el şi el este totul” (Hermes, 2015: 63). Pentru a împrumuta o idee 

a lui Joseph Campbell, vom observa că, „dacă cineva devine propriul zeu, atunci Dumnezeu 

însuşi, voinţa lui Dumnezeu, puterea care ar distruge sistemul său egocentric, devine monstrul” 

(Campbell, 2014: 63). Așadar, moartea inițiatică, ca treaptă a desăvârşirii spirituale, implică con-

fruntarea „gardianului monstruos” şi obţinerea unei victorii decisive. Necesitatea acestei etape 

se datorează faptului că egoul şi divinitatea sunt incompatibili – nici unul, nici celălalt nu se 

poate manifesta în totalitate decât în lipsa celuilalt.  
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Având în vedere dificultatea de înţelegere a principiilor sufismului, această mişcare 

spirituală a fost destul de controversată de-a lungul vremii1. Cu toate acestea, deschiderea spre a 

aprofunda studiul simbolurilor şi al ideilor pe care le propune (în aparenţă, contradictorii cu 

anumite principii morale) are ca rezultat descoperirea unei minunate fuziuni dintre poezie, 

filosofie şi mistică. Poezia sufi înglobează năzuinţele mistice în cadrul următoarelor simboluri: 

fluturele (ca simbol al sufletului care este mistuit de flacăra iubirii), vinul (ca simbol al 

cunoaşterii), ebrietatea (ca „beţie a extazului” mistic), Iubitul sau Prietenul (Dumnezeu). 

Aşadar, poeţii sufiţi se adresau cu precădere unui public care cunoştea codul simbolic al căilor 

spirituale. În cadrul doctrinei sufi, pot fi observate numeroase similitudini cu alte religii 

(hinduism, budism, zoroastrism, creştinism şi iudaism) şi curente filosofice (stoicismul şi 

neoplatonismul fiind, poate, cele mai grăitoare exemple în acest sens): „[…] o sinteză nu mai 

puţin «improbabilă» între maniheismul iranian, neo-platonism şi islamism se înfăptuise totuşi în 

Arabia, încă din secolul al IX-lea, sinteză care, pe deasupra, se afirmase prin intermediul unei 

poezii religioase ale cărei metafore erotice prezintă cele mai surprinzătoare asemănări cu 

metaforele curteneşti” (Rougemont, 1987: 111).  

Deși există mai multe etimologii ale cuvântului „sufism”, acesta a existat cu mult înainte de 

a fi desemnat prin numele său – fiind un mod de viaţă având la bază apropierea faţă de 

Dumnezeu prin cunoaştere mistică, iubire şi asceză (Olaru, 2013: 83-144). În plus, 

recunoaşterea nulităţii propriului ego în faţa unui principiu existenţial superior este unul din 

fundamentele sufismului. Însăși structura generală a Islamului are ca pilon central doctrina 

Unităţii (at-tawhid): „Cuvântul «islam» înseamnă supunere, iar cuvântul musulman înseamnă 

«supus»; desigur, supus lui Dumnezeu = Allah” (Stan & Rus, 1991: 287) – cu atât mai mult este 

dezvoltat acest raport om-divinitate în cadrul misticii islamice.  

Ca în cadrul oricărei religii sau grupări spirituale importante, şi în sufism există trei trepte 

de înţelegere a doctrinei: o treaptă iniţială (shariah), una intermediară (tariqah) şi, în fine, o 

treaptă finală (ma’rifah). Înţelegerea specifică primei trepte este axată pe dezvoltarea (spirituală) 

individuală, practicantul fiind conştient de faptul că „ce e al meu e al meu şi ce e al tău e al tău”. 

În cadrul treptei intermediare (tariqah), aspirantul realizează că „ce e al tău e al meu şi ce e al 

meu e al tău” şi, în fine, în ultimă instanţă, atitudinea posesivă şi ataşamentul faţă de lucrurile 

materiale dispare în totalitate. Astfel, treapta finală de înţelegere a sufismului (caracteristică doar 

maestrului) implică o cunoaştere (ma’rifah) a adevărului (haqiqah) unităţii tuturor lucrurilor, care 

e sintetizată prin afirmaţia că: nimic nu-mi aparţine mie sau ţie, pentru că nu există „eu” şi „tu”. 

Analizând implicaţiile acestor afirmaţii, e lesne de înţeles de ce este necesară o instruire 

distinctă pentru fiecare treaptă de înţelegere a doctrinei. Practicanţii primei trepte de înţelegere 

se axează, cu precădere, pe desăvârşirea unui comportament etic, practicanţii celei de-a doua 

trepte au ca principală aspiraţie dorinţa de a-i ajuta pe ceilalţi, iar practicanţii celei de-a treia 

trepte dobândesc accesul la tehnici şi metode extrem de puternice, ce-i vor ajuta în efortul lor 

de edificare spirituală.  

Punctul spre care converg aceste trepte de înţelegere este conştientizarea importanţei 

eliminării voinţei egoiste şi dezvoltarea unui altruism dezinteresat. Această structură tripartită 

este asemenea unei piramide pe care individul o construieşte treaptă cu treaptă. Ele se 

completează reciproc şi atingerea treptelor superioare de înţelegere nu exclude continuarea 

îndeplinirii celor inferioare (cu alte cuvinte, niciun practicant serios nu va pretinde că poate 

                                                            
1 Luând în discuţie o perspectivă istorică, sufismul este un curent apărut în secolul al VIII-lea şi răspândit 
(mai ales) în Persia. Naşterea sufismului are loc în estul Orientului Mijlociu şi este favorizată, ulterior, de 
fuga artiştilor persani din faţa invaziei mongolilor, care nu agreau stilul „sofisticat” al acestora.  
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renunţa la principiile etice sub pretextul ca a atins nivelul maestrului). Desăvârşirea principiilor 

etice este fundamentul pe care poate fi construit edificiul spiritului.  

În acest context, pot fi amintite câteva principii de bază ale sufismului: „Abu’l-Hassan 

Nuri a spus: «Sufismul e renunţarea la plăcerile egoiste». […] Abu’l-Hassan Nuri a spus de 

asemenea: «Sufit e cel ce nu posedă nimic şi nu e posedat de nimic»” (Vitray-Mayerovitch, 

2003: 90). Realizarea caracterului tranzitoriu al existenţei este principalul motiv pentru care 

sufismul e caracterizat de o atitudine de detaşare faţă de lucrurile materiale şi de o aspiraţie 

către un mod de viaţă cât se poate de profund. Această atitudine este des întâlnită în 

majoritatea religiilor şi în cadrul mai multor curente filosofice atât din spaţiul oriental2, cât şi 

din cel occidental3. În fine, trebuie remarcată și importanţa pe care o are momentul prezent în 

cadrul sufismului.  

Toată viaţa sa, dervişul rătăcitor este un călător în lume, întotdeauna „drumeţind în sine” şi 

reflectând o constantă a destinului uman: dorința de a cunoaște pământul şi de a cuceri „cerul”. 

În gândirea greco-arabă (de inspiraţie peripatetică şi neoplatonică) este întotdeauna vorba de un 

„cer inteligibil”. Pentru a înţelege legătura acestuia cu pământul (microcosmic), putem aminti 

apropierea simbolică dintre apă şi oglindă. Oglinda este un instrument prin care observatorul se 

poate privi pe sine pentru a se cunoaşte. În aceeaşi manieră, apa e o modalitate a cerului de a se 

reflecta pe pământ.  

Din punct de vedere alegoric, se poate afirma că cerul e o expresie a divinului, pe când 

pământul e o expresie a umanului. După o lungă „rătăcire”, dervişul descoperă că el însuşi este 

o oglindă a lumii şi că are posibilitatea de a privi lumea prin ochiul lui Dumnezeu, care e „cupa 

cu cel mai limped vin” – după cum evidenţiază Mahmūd Shabestarī:  

 

Bea vin, căci de-al tău sine ţi-aduce liberarea, 

să poată stropul vieţii-a se contopi cu Marea. 

Bea vinul din pocalul Obrazului divin, 

căci ochiul Lui e cupa cu cel mai limped vin. 

Să cauţi vinul fără de cupă sau ulcior, 

căci vinu-i şi paharnic, pocal şi băutor. (Poeme persane, 2014: 278) 

 

„Beţia” este o alegorie a meditaţiei profunde din care misticul îşi „soarbe” cunoaşterea (sau 

„vinul”). Modul de existenţă al fiecărei fiinţe este în directă legătură cu gradul de profunzime al 

percepţiei. Cu cât percepţia este mai pătrunzătoare, cu atât legătura dintre natură şi 

observatorul acesteia devine mai profundă. Având în vedere că natura (sau „creaţia”) este 

oglinda Creatorului, doar Acesta poate avea o percepţie completă asupra creaţiei. Se spune că 

Dumnezeu caută vidul din inima omului pentru a-l umple. Din acest motiv, dervişul rătăcitor 

doreşte să abandoneze propria sa perspectivă limitată şi să privească lumea cu ochiul lui 

Dumnezeu. Poezia sufi subliniază, în repetate rânduri, că acest tip de percepţie e singurul mod 

prin care cunoscătorul poate înţelege, în mod plenar, obiectul cunoaşterii.  

Orice formă de expunere discursivă se dovedeşte inadecvată pentru a explica ceea ce este 

cunoașterea autentică ma’rifah (معرفة) şi, de aceea, limbajul său este simbolic prin excelenţă. 

Acest „limbaj” apare mai degrabă ca o contemplaţie în timpul căreia raţiunile subiective dispar, 

                                                            
2 Filosofia budistă, conform căreia întreaga existenţă (manifestată) este o iluzie (maya), ar fi exemplul cel 
mai relevant în acest sens. 
3 Stoicismul fiind unul din curentele filosofice în care atitudinea de detaşare (şi chiar de dezgust) faţă de trup 
şi materie este deosebit de pronunţată. 
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fiind înlocuite, întotdeauna, de un tip de inspiraţie. De multe ori, inspiraţia este simbolizată în 

versurile persane prin starea de beţie. Chiar şi lumea întreagă e asemănată unei „crâşme” în care 

toţi oamenii sorb din cupa vieţii, a cunoaşterii şi a iubirii. 

În contextul poemelor sufi, cunoaşterea nu implică în niciun fel o afirmare a mentalului în 

detrimentul atitudinii afective. Din perspectiva anterioară, poezia nu poate fi separată de iubire, 

iar iubirea nu poate fi separată de cunoaştere. În ceea ce priveşte acest tip de cunoaştere, 

„organul cognitiv” este inima (qalb), care este simbolizată prin imaginea ulciorului sau a cupei: 

„În literatura mistică a Islamului, cupa simbolizează în general inima, cu sensul de intuiţie, de 

subtilitate a sufletului” (Chevalier; Gheerbrant, 1994: 417) – de aceea, apare des invocat 

motivul cupei ce trebuie umplută cu vinul cunoaşterii: 

 

Şi bolta se roteşte-ameţită pe deplin, 

râvnind doar la mireasma acelui unic vin. 

Heruvii beau din cupe-acel vin curat şi sfânt, 

iar drojdia rămasă o varsă pe pământ. 

[...] 

Un strop îl face pe-unul a fi tot mai smerit. 

O cupă-l face pe-altul s-ajungă îndrăgostit. 

Un altul vezi că soarbe doar dintr-o-nghiţitură, 

şi crâşmă şi paharnic, beţiv şi băutură. 

Pe toate le înghite şi-ar mai sorbi avan. 

Ţi-e inima cât marea, hei, straşnic beţivan! (Poeme persane, 2014: 267) 

 

În versurile anterioare este accentuat faptul că inima este cea care „înghite” întreaga 

cunoaştere. Focul lichid (sau vinul) este, de asemenea, simbolul mistuirii propriului ego, până 

când personalitatea umană îşi pierde conturul în nemărginire. Departe de a fi doar o dispariţie a 

individualităţii, acest tip de „mistuire” e o expresie deplină a „contopirii” cu divinul adorat. 

Natura iubirii este unitatea absolută şi, din această cauză, nici o formă de dualitate (eu şi tu) nu 

poate exista în cadrul acelei realităţi. Prin urmare, îndrăgostitul învaţă că pentru a se contopi cu 

„focul” iubirii, trebuie să devină „foc”. Abandonând definitiv condiţia anterioară acestei 

interacţiuni, el descoperă un nou mod de a fi.    

Așadar, în poemele persane, focul reprezintă „instrumentul” prin care este atinsă atât 

iubirea desăvârşită, cât şi moartea mistică (fana4) sau „Realizarea prin anihilare”. În cazul 

menţionat anterior, focul apare ca fiind lichid, deci o „apă ignigenă” care îmbină două elemente 

(aparent) contradictorii. După cum am observat deja, focul lichid este sugerat de poeţii sufi prin 

imaginea vinului. „Vinul” este obţinut doar cu preţul sacrificiului de sine, deoarece iubirea are 

ca ţel recunoaşterea unităţii tuturor formelor existente şi contopirea dintre cunoscător şi 

cunoscut. Cunoaşterea dobândită prin iubire este intuitivă, constituind o revelaţie ce „se 

odihneşte” în inima îndrăgostitului. În plus, dualitatea contradictorie (apă-foc), care este 

prezentă în simbolistica vinului, se află în directă legătură cu problema dualităţii (eu-tu) din 

cadrul percepţiei subiective. Alegerea acestui simbol se dovedeşte extraordinar de sugestivă: cel 

ce consumă „foc” este consumat de „foc”. Prin urmare, ceea ce e atins de „foc” devine „foc”.  

                                                            
4 Din arabă (فناء), însemnând „extincţie” sau „evanescenţă” – e deci un concept contrar lui baqa 
(subzistenţă). 
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Calea iubirii (al-mahabbah) e una din cele trei căi5 prin care omul aspiră către împlinire. Din 

această perspectivă, cunoaşterea e obţinută atât prin iubire, cât şi prin supunere (sau „frică”) şi, 

astfel, cele trei converg într-un singur punct, devenind un tot unitar. Ahmad ibn al-Arif spunea 

despre iubire că este: „începutul căilor extincţiei” (fana). Depăşirea formelor şi (re)dobândirea 

unităţii primordiale este simbolizată uneori prin imaginea apei şi, adesea, prin imaginea focului 

mistuitor. Dacă elementul acvatic e caracterizat printr-o „acceptare” (aproape maternă) şi 

printr-o tendinţă de înglobare şi „omogenizare” a contrariilor, elementul ignic dizolvă 

contrariile într-o manieră ireversibilă. Din acest motiv, focul este simbolul preferat de poezia 

persană pentru a sugera natura iubirii, dar şi un anume fel de supra-individualitate.  

Deşi o înţelegere literală a ideilor anterioare ne conduce către o perspectivă nihilistă, o 

interpretare mai profundă ne ajută să înţelegem că interdependenţa e pilonul central al oricărei 

individualităţi şi că niciun „eu” nu există în mod independent. În cadrul spiritualităţii orientale 

se spune adesea că individul este „totul şi nimic”. Totuşi, aceasta nu înseamnă o negare a 

„sinelui”, ci o înţelegere a acestuia într-un ansamblu spaţial şi temporal. Făcând o paralelă cu o 

altă doctrină filosofico-religioasă, putem aminti că în budism se afirmă că natura ultimă a 

„Sinelui” (Ātman) este „Non-sinele” (Anātman) sau „Vidul” (Śūnyatā). Aceasta deoarece 

„Sinele” există doar într-un context spaţial şi temporal precis, pe când „Non-sinele” nu depinde 

de vreo constrângere spaţio-temporală. „Non-sinele” sau „Vidul”, nu trebuie înţeles ca un 

„nimic”, ci ca un „altceva” ce nu poate fi caracterizat prin niciunul din atributele lucrurilor, 

fiinţelor sau fenomenelor din sfera existenţei. O interpretare nihilistă a poeziei persane e 

posibilă doar dacă filosofia orientală este studiată în afara propriului ei specific. În mod aparent 

paradoxal, poemele persane utilizează motivul vidului ca pe o expresie a unităţii tuturor 

lucrurilor: „The use of the void in Islamic art is one of the most important direct consequences 

for art of the metaphysical principle of Unity (although it is not the sole effect of this 

principle), for nearly every facet of Islamic art is in one way or another related to this principle 

and its ramifications in the world of multiplicity” (Nasr, 1987: 185).  

După observaţiile anterioare, vor putea fi mai uşor înţelese versurile poeţilor persani care 

vorbesc despre problema individualităţii. Iată, de pildă, poemul „Ulcioare şi talazuri suntem” 

scris de Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī: 

 

O, câte lumi ascunde eternul Duh în sine! 

O, cât de largă-i marea acelei Minţi divine! 

Iar ale noastre forme gonesc pe-această mare, 

plutind pe faţa apei precum nişte ulcioare. 

Plutesc cât timp sunt goale pe ale mării unde, 

şi-ndată ce se umplu încep să se cufunde. 

Ascuns rămâne Duhul şi lumea doar apare. 

Suntem talazul mării sau spuma-i trecătoare. (Poeme persane, 2014: 240) 

 

O idee asemănătoare este reluată şi în poezia „Ulciorul inimii” („De vântul pustiirii 

lăuntrul de ţi-e plin,/ pe faţa apei lumii, tihnit pluti-vei lin”), aparţinând aceluiaşi autor. „Vidul” 

interior sau „vântul pustiirii” este un alt mod de a numi „Non-sinele” (Anātman) din cadrul 

filosofiei budiste. Având în vedere că orice „eu” e doar un val pe „marea vieţii”, înţelegerea 

                                                            
5 Celelalte două fiind: calea cunoaşterii (al-ma’rifah) şi calea fricii (al-khawf). Interesant de remarcat e că 
aceste concepte sunt întâlnite într-o formă foarte asemănătoare şi în Orient. În hinduism, de exemplu, 
acestea sunt numite: calea cunoaşterii (jnana), calea iubirii sau a devoţiunii (bhakti) şi calea acţiunii (karma).  



AIC 
 

31 
 

impermanenţei propriului ego echivalează cu depăşirea limitărilor impuse de identificarea cu 

acesta.  

Depășirea individualității egocentrice și cunoaşterea de sine care rezultă din aceasta este 

prezentată şi în poemul lui Mahmud Shabestarī, intitulat „Grădina Tainei” (Golşan-e Roz). Prima 

referire directă la ea apare chiar în prolog: „Când se văzu că este-o fiinţă mai anume,/ el 

[Adam] se-ntrebă de-ndată: Eu cine-s oare-n lume?”. În cadrul sufismului, cunoaşterea de sine e 

prezentată ca o alegorie a „drumeţiei” – omul fiind doar un „călător în lume” al cărui principal 

obiectiv este de „a drumeţi în sine”. Una din cele 15 întrebări prezente în „Grădina Tainei” 

detaliază această idee:  

 

ÎNTREBAREA 3  

Eu cine-s oare, cine? Şi ce ştiu despre mine?  

Şi ce poate să-nsemne: „a drumeţi în tine?”  

RĂSPUNS  

„Eu cine-s oare, cine?” — tu mă întrebi mereu —  

„Vorbeşte-mi despre mine, să aflu cine-s eu!”  

Suprema Existenţă când se vădeşte-n lume,  

cuvântul eu devine atuncea al Ei nume.  

Şi eu şi tu deci suntem sclipirile ce-apar  

prin zăbrelita nişă din sfântul Ei fanar.  

[...]  

Un rai e Existenţa şi-un iad ce-i trecător,  

şi eu şi tu la mijloc, drept văl despărţitor. (Poeme persane, 2014: 257-258) 

 

„Eu cine-s oare, cine?” – prin această întrebare este reluată şi analizată mai amplu una din 

întrebările ce apar în prologul poemului („Eu cine-s oare-n lume?”). În filosofia orientală, egoul 

este înţeles ca un nod în fluxul existenţei, împiedicând eliberarea din cadrul suferinţei ciclice a 

lumii. „Eu”-ul e „unitatea multiplă imperfectă” pentru că implică o separare (pe de o parte: eu-

tu, eu-ceilalţi; pe de altă parte: un anumit eu în contradicţie cu un alt eu). Când omul îşi pune 

întrebarea „cine sunt?”, la un ultim nivel de înţelegere, termenul „eu” nu are ce căuta în această 

ecuaţie pentru că ar altera percepţia obiectivă a problemei în cauză. Este necesar, desigur, să 

existe o distincţie între cel ce percepe şi ceea ce este perceput, între un observator şi alt 

observator, totuşi, în ultimă instanţă, totul se reduce la unitate, iar aceasta implică o delimitare 

în nedelimitat, o conştiinţă care să realizeze că face parte dintr-un „tot” şi, în acelaşi timp, că 

este individualizată. În spaţiul occidental, această ipoteză a fost studiată în profunzime de către 

neoplatonicieni, iar dihotomia unu-multiplu a constituit una dintre cele mai dezbătute probleme 

filosofice. Asupra dificultății de a înțelege chestiunea anterioară suntem avertizați în următorul 

fragment al aceluiași poem: 

 

Stricat ajunge miezul migdalei de l-ai scos 

din coaja lui când crud e şi apos. 

Doar când migdala-i coaptă, de ea tu să ai parte, 

şi-atunci scoate-i miezul, dând coaja la o parte. 

[...] 

Iar când drumeţul de la izvorul sfânt se-adapă, 

e copt de-acum miezul şi coaja-i atunci crapă, 
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Străin de lumea-aceasta un alt drumeţ devine, 

şi contopit cu Domnul, în ea nu mai revine. (Poeme persane, 2014: 262) 

 

Trăind cu intensitate sentimentul iubirii, sufletul uman tinde spre contopirea cu obiectul 

adorat, care, în cazul poemelor sufi, este divinul. Acest tip de „fuziune” dintre uman şi divin 

este rezultatul unei „mistuiri” desăvârşite a individualităţii egocentrice. La un astfel de nivel al 

trăirii, divinul este singurul motiv al iubirii. Au existat, în toate timpurile, indivizi care au atins 

desăvârşirea, dizolvând graniţa dintre uman şi divin. În cadrul culturii persane, relevant este 

cazul lui Mansur Al-Hallaj, condamnat la moarte pentru că a afirmat: „Eu sunt Adevărul” (care, 

în spiritualitatea islamică, echivalează cu afirmaţia „Eu sunt Dumnezeu”). Aici e vorba de glasul 

divinului adorat (sau al „Iubitului”) care vorbeşte prin intermediul persoanei care a devenit una 

cu El.  

Se spune că atunci când se priveşte în apă (sau în oglindă) cel care nu iubeşte cu adevărat 

îşi vede propriul său chip, pe când cel într-adevăr îndrăgostit vede chipul fiinţei iubite. Dervişul 

rătăcitor este îndrăgostit de Dumnezeu, al cărui chip îl vede reflectat în toată creaţia, inclusiv în 

sine însuşi: „[Abu Yazid Bistami] a răspuns: «M-am despuiat de mine ca un şarpe de pielea sa; 

mi-am contemplat esenţa existenţei mele şi iată că eram El.»” (apud Dumitriu, 1990: 193). Un 

fragment din Grădina Tainei a lui Mahmūd Shabestarī dezvoltă ideea anterioară:  

 

ÎNTREBAREA 13 

Ce spune cel ce-aflat-a deplinul adevăr  

din ochi şi aluniţă, din buze şi din păr? 

RĂSPUNS 

Tot ce-n această lume vedem şi poartă nume, 

Reflex e-al celui Soare ce dăinue-n cea lume. 

A Lui e Frumuseţea şi-Atotputernicia, 

şi faţa-i ca şi păru-i ne-aduc doar mărturia. (Poeme persane, 2014: 275) 

 

Natura sau creaţia este oglinda Creatorului, reflectându-i Acestuia atributele, fără a le 

separa de natura Sa ultimă şi „ne-creată”. Atributele divine apar ca fiind distorsionate (pe 

suprafaţa „oglinzii” existenţei), fie atunci când aceasta se îndepărtează prea mult de Cel pe care 

îl reflectă, fie când între creaţie şi Creator apare un obstacol care limitează sau modifică 

percepţia. Esenţa Creatorului se află, deci, în tot ce există, dar nu tot ce există reflectă cu 

fidelitate imaginea Creatorului. La nivel microcosmic, atributele Creatorului se află în stare 

latentă şi potenţială, asemenea unor seminţe. După cădere, omul nu mai reflectă „chipul şi 

asemănarea lui Dumnezeu”, dar păstrează totuşi această posibilitate sub forma unei esenţe 

arhetipale situată în profunzimile fiinţei sale. Dezvoltarea acestei esenţe presupune o 

micro-geneză prin care omul devine un microtheos.  

Orice evoluţie (fizică sau spirituală) presupune şi o involuţie (înţeleasă ca sacrificiu). Aşa 

cum transformarea materiei unui aliment şi extragerea substanţelor vitale organismului uman 

impun coborârea în intestin a două forţe superioare: sângele şi forţa nervoasă, tot aşa şi evoluţia 

omului necesită sacrificiul unor forţe superioare. De la această teză trebuie să pornim pentru a 

înţelege, în profunzime, sacrificiul propriului ego – ce are ca rezultat dobândirea statutului de 

Om universal. Islamul a dezvoltat ideea de „Om universal” (el insânul kâmil) pentru a cuprinde, 

într-o formă esenţializată, totalitatea trăsăturilor celui ce îşi depăşeşte propriul său ego.  
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De altfel, idealul „Omului desăvârşit” sau ideea de om perfect apare, din cele mai vechi 

timpuri, în toate culturile lumii: în Grecia antică, acest ideal era întruchipat fie de eroul capabil 

de a-şi depăşi condiţia de muritor (de exemplu, Herakles), fie de „iubitorul înţelepciunii” care 

devenea un înţelept (de exemplu, Socrate); în Kabbala ebraică există conceptul de „Om 

Primordial” (Adam Kadmon) sau „Om Suprem” (Adam Elyon); în China cel de „om veritabil” 

(chenjen), iar în India se vorbeşte, chiar şi în secolul al XXI-lea, despre „omul eliberat” (jīvan 

mukta). Totuşi, (re)cunoaşterea acestui statut în deplinătatea posibilităţilor sale nu poate avea 

loc decât în urma unui război lăuntric.  

Deşi numeroase mituri, legende şi basme cuprind referiri clare la un război lăuntric şi 

simbolic, în mentalul colectiv al umanităţii războiul este asociat, cel mai adesea, cu un mijloc 

violent pentru rezolvarea unui conflict exterior – acest tip de război pierzând, în cele din urmă, 

orice urmă de moralitate sau onoare. Totuşi, războiul limitat doar la o confruntare fizică cu 

efecte devastatoare asupra fizicului şi psihicului uman este, conform înţelepciunii orientale, 

doar „micul război” – care poate avea, cel mult, o legătură alegorică cu „marele război”. Pentru 

a înţelege acest din urmă concept, este necesară o paralelă cu ceea ce în islam se numeşte 

al-jihâd al-akbar. Unul din poemele care prezintă foarte sugestiv tema anterioară este „Marele 

război” scris de Rūmī, din care redăm următoarele pasaje:  

 

Pe duşmanul de-afară noi l-am zvârlit în hău, 

în schimb în noi rămâne un duşman mult mai rău. 

Ca să-l ucizi pe-acesta n-ajunge-nţelepciune. 

Pe leul cel lăuntric nu-un iepure-l răpune. 

Vezi, iadul e-al tău suflet trupesc şi-a lui vâlvoare 

nu poate pe de-a-ntregul s-o stingă nici o mare. 

De-ar bea el şapte-oceane chiar dintr-o sorbitură 

şi nu i-ar scade pofta de-a arde-orice făptură. 

[…] 

Prea ne-nsemnat e leul ce doar jivine-nvinge, 

căci leu e doar cel care pe sine se învinge. (Poeme persane, 2014: 187-188) 

 

Spre deosebire de „jihâd-ul cel mic” (al-jihâd al-asghar, care reprezintă războiul exterior), 

„jihâd-ul cel mare” numeşte o bătălie interioară. Propriu-zis, cuvântul arab jihâd nu ar trebui să 

fie tradus ca „război”, ci ca „(a face) efort” sau „a se strădui” (existând, în arabă, alte cuvinte 

care numesc conceptul de „război”). Echivalarea termenului de jihâd cu cel de „război sfânt” 

este, deci, improprie.  

În tradiţia islamică abundă referirile la luptele interioare, pe care maeştrii sufi le descriu ca 

fiind purtate împotriva „sufletului carnal” (an-nafs al-ammâra). Aşadar, al-jihâd al-akbar numeşte 

efortul pe care cel ce decide să urmeze „Calea realizării spirituale” trebuie să îl facă pentru a-şi 

„ucide” propriile voinţe egoiste. În acest caz, victoria este obţinută doar dacă „luptătorul” 

obţine cunoaşterea de sine, depăşind graniţele egocentrismului. În mod inevitabil, perspectiva 

egoistă se extinde şi asupra lui Dumnezeu – astfel, omul priveşte divinitatea ca pe o realitate 

separată în mod categoric de propria fiinţă. Prin urmare, între om şi Dumnezeu se naşte o 

graniţă ce, pentru omul comun, pare de netrecut. Toate eforturile celui angajat în „războiul 

lăuntric” se canalizează spre destrămarea acestei graniţe; iar pentru a destrăma graniţa trebuie 

destrămată dualitatea (eu şi tu) şi realizată unitatea.  
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S-a pus întrebarea dacă există înţelegere în afara limbajului – iar misticii dovedesc că doar 

depăşind limitele convenţionale ale limbajului se naşte o profundă înţelegere: „Fiindcă numai 

limbajul simbolic îngăduie revelarea unei semnificaţii ascunse, percepute după măsura fiecăruia, 

care nu se poate exprima în nici un alt mod, numai el permite deschiderea către o realitate 

sesizată intuitiv, fără mişcare discursivă” (Vitray-Mayerovitch, 2003: 151). Acest tip de „limbaj” 

este, de fapt, o contemplaţie în timpul căreia raţiunile subiective dispar, fiind înlocuite, 

întotdeauna, de un anumit tip de inspiraţie: 

 

Atunci când drumeţu-al său drum şi l-a-mplinit, 

Vezi, punctul său din urmă cu primul s-a unit.  

El seamănă prea bine cu braţu-unui compas,  

ce pleacă iar din punctul din care-un cerc a tras. 

Şi când sfârşeşte drumul cel fără de prihană,  

pe creştet Domnu-i pune-a califului coroană. 

„Deci care e sfârşitul?” Celor ce-au întrebat,  

răspunsu-i: „A te-ntoarce de unde ai plecat” (Poeme persane, 2014: 263) 

 

Pentru a-şi împlini drumul iniţiatic, dervişul nu mai rămâne un simplu fakir, ci devine un 

mistic („golit de propriul sine” şi „asemenea lui Dumnezeu”) care înţelege din experienţă 

directă principiul similitudinii: „Aşadar, de nu eşti asemenea cu Zeul, nu îl poţi cunoaşte pe 

Zeu. Căci ceea ce este asemenea poate fi cunoscut [numai] de ceea ce este asemenea” (Hermes, 

2015: 99). În lirica persană, este evidenţiat că un astfel de cunoscător devine, simultan, 

cunoaştere şi (cel) cunoscut. Asemenea flăcării, substanţa cunoaşterii mistuie graniţa dintre 

cunoscător şi cunoscut, iar din interacţiunea celor doi (deveniţi Unul) se naşte cunoaşterea 

pură.   

În concluzie, moartea iniţiatică (a egoului) din versurile lui Rūmī și Shabestarī apare ca 

fiind o reprezentare alegorică a împlinirii destinului creaţiei prin dobândirea cunoaşterii de sine 

ce face posibilă întoarcerea la Creator. Dervişul rătăcitor devine conştient de propriul exil în 

lume şi aspiră doar să revină la propriul „izvor”. Din această perspectivă, iubirea e singurul 

motiv al inspiraţiei creatoare, divinul e singurul motiv al iubirii, iar „mistuirea” prin cunoaştere 

(ma’rifah) e singurul motiv al drumului iniţiatic.  
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