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NOTR RUTORULUI

Cartea de fata relateaza cazuri reale, însa numele persoanelor
sunt fictive, sexul si profesia lor au fost modificate, locatiile
schimbate între ele. Toate visele sunt reproduse cu fidelitate
si au fost folosite cu permisiunea explicita a autorilor lor,
carora le multumesc pe aceasta cale.
NOTR TRRDUCATORREi

Pasajele din editia engleza a operelor complete ale lui
c.G. Jung, Collected Works, au fost traduse asa cum sunt
citate de catre autor. Prescurtarea CW din notele de subsol
este urmata de numarul volumului si al paragrafului citat.
Pasajele din volumele Operelor complete deja traduse în limba
româna au fost reproduse ca atare.
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"Fiecare persoana este o lume populata de creaturi oarbe, în care
mocneste revolta împotriva eului, a regelui care le guverneaza. "
GUNNRR

EKELOF

?

Eul pe care eu îl cunosc nu stie suficient pentru a
sti ca nu stie suficient. Se crede un cristal luminos, când, de
fapt, e în mare parte alcatuit din nuante de gri, în mare parte
din forme vagi, piezise, iar uneori din pur obsidian opac. Eul
care cred ca sunt e doar ceea ce-mi spune eul despre mine, o
foita fragila care acopera o imensa mare interioara. Limbajul
ne tradeaza. Când spun eu, care eu vorbeste? Care parte a
întregului este în acea clipa dominanta? Când spun în sinea
mea, care sine vorbeste? Cum pot spune ca eu ma cunosc, în
fiecare ... sau în oricare clipa?
De ce savârsesc oamenii buni fapte rele? De ce
sunt viata noastra personala si trecutul nostru social atât
de brutale, atât de repetitive, atât de daunatoare noua si
celor din jurul nostru, atât de autodistructive? Teza centrala
a cartii de fata este relativ necunoscuta publicului larg, dar
are caracterul unui truism pentru psihologia inconstientului
si consta în faptul ca psihicul omenesc nu este un tot unitar
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sau unificat, asa cum îi place eului salcreada, ci este diversificat,
complex si divizat ... mereu divizat.

Este o amagire a eului uneori o amagire
necesara, credinta ca acest conglor erat de euri fragmentare
se afla sub controlul nostru, ca nu depaseste raza de actiune
a constientului sau, chiar, ca poat fi cunoscut. Aceste euri
fragmentare, aceste prezente mai' ntunecate sunt sisteme de
energie fractionale, care au ca atar capacitatea de a actiona
independent de intentia noastra con, tienta. Sunt într-adevar
destul de active în aproape fiece el pa si au puterea de a
detrona constientul, de a uzurpa li ertatea si de a-si realiza
propriile scopuri, cu sau fara stiin, a noastra. Privind lucrurile
cu umor, am putea spune ca anum'te parti ale noastre nu
au facut cunostinta cu alte parti, i' r daca deja au facut, s-ar
putea sa nu se înteleaga foarte bin .
Aceasta lume interioa a autonoma este
domeniul
a ceea
Junganumite
numea lu~ruri
Uirbra.pe
Eacare
nu este
chiaraltii
raul
în
sine, desi
poateceface
noi sau
le-am putea ulterior considera rele. Pâna la urma, suntem pe
deplin raspunzatori pentru actiunile si consecintele Umbrei,
chiar daca la momentul respectiv r u am fost constienti de
influenta ei.
a acestor câmpuri obscure de forte, nu se reduce la viata
noastra personala. Ele se manifest în sistemele noastre
Sfera de
a afstor
mai siîntunecate,
sociale, în politica,
în activitate
relatiile inte
umane,eurichiar
în
teologie. De ce nu s-ar reflecta infi]~ita complexitate a
am creat-o sau ne-am imaginat-o? Se spune ca secretul
universului a fost cândva, în Egiptl l antic, împartasit lui
Hermes Trismegistos ("cel de trei ri mare").l Acest secret,
psihicului
omenesc
în infinita
comlleXitate
a lumii vreo
pe care
pe
care-l vom
dezvalui
cititorului
f ra sa asteptam

Prometeu lui
in egiptean
mitologia era
greaca,
secrete,
pe
1Numele
Thoth.le-aEladus
este oamenilor
presupulsul cunostinte
inventator sialputeri
scrisului
si, precum
care le-a smuls zeilor.

I

JRMES

OI_liS

DE CE 01 MENI: BUNI :',AVÂR;;ESC FRPTE RELE'

,a'plata din partea lui, cJ'ta

in faptul ca "lucrurile de

deasupra sunt c6pii ale ce or de dedesubt si lucrurile de
dedesubt sunt c6pii ale celor de deasupra", iar "susul si josul
sunt unul si acelasi lucru".
Astfel, o anal 'za sincera a complexitatii vietii
noastre cotidiene ne imp ne o atestare a varietatii psihicului
obligatoriu actiunile sale n cadrul oricarui grup, chiar si în
omenesc. pe
Analiza
uman
individual
releva sunt
imaginile
care sipSihicujui
le for reaza
despre
univers.va Putini
cei care, în ziua de astazi, e obosesc sa cerceteze ceea ce
genereaza vietile lor cotid' ene; putini sunt cei care reflecteaza
asupra relatiei dintre psi icul uman si retelele sociale si
politice pe care le-rm tes t; putini sunt cei care reflecteaza
asupra felului în care psihicul nostru interpreteaza cosmosul
sau chiar îsi transfera propria imagine asupra lui. Pentru a
cerceta acest subiect treb ie sa distingem între numeroasele
niveluri - personal, soci 1, cosmic -la care se manifesta
psihicul nostru omenesc, I=omplexsi polimorf. Cartea de fata
are urmatoarea structura,1 urmatoarea logica secventiala:
porneste de la nivelul per onal si, imediat, se îndeparteaza
apoi în cercuri tot mai Iar i spre nivelul social, cel istoric si
cel cosmic, pentru a reve i în final la nivelul personal initial,
deoarece toate celelalte planuri ale realitatii noastre deriva,
cel putin partial, din Umb a personala. Munca noastra
în
analitica
mare masura
cu Umbra
munca
perso~fala
nq1astra
necu
determina,
Umbra la pâna
toate la
celelalte
urma,
niveluri. Ceea ce am igno~at în interiorul nostru se va
îndrepta ...mai
devreme
mai
târziu
din exterior
noastra
ca un
camionsa~
c~re
vine
din fata
spre noi,împotriva
pe banda
gresita.

I

uman divizatCei
ramân
care nu
inco~stienti
ti~1seama sidedevin
implicatiile
astfel periculosi
sufletului
I
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pentru sine si pentru cei din jur. Cei care se opresc pentru
a arunca o privire, care se întreaba de ce, se vor gasi, în tot
mai mare masura, în armonie cu c mplexitatea propriilor
procese psihologice; îsi vor consid ra vietile mai interesante
si vor deveni mai putin periculosi entru sine si pentru cei
din jur. Acestei din urma categorii de oameni îi este dedicata
cartea de fata. Librariile sunt inu date de asa-numite carti
de autopsihoterapie, care pretind a ofere solutii banale
pentru o transformare rapida. Ma'oritatea nu îsi ating
scopul, pentru ca nu tin seama de complexitatea psihicului
uman. Rareori iau în considerare aptul ca foarte putin din
a constientului, ca suntem defor ati launtric de motive
contradictorii, ca o parte din noi ,u vrea sa se conformeze
ceea
ce neurmarit
guverneaza
vietile
se a1a
în sfera ce
de realizeaza
influenta
scopului
de o alta
parte,
c tatceea
eul nostru constient îsi are coresp~ndentul în "eurile" mai
întunecate, care opereaza în sens bpus. Cartea de fata, De ce
mai întunecate

ale psihicului, invita la un dialog mai tulburator

cu sine însusi
si cu lumea
dialog
care promite
oamenii
buni savârsesc
faptenoastra,
rele? C~Iun
m sa
întelegem
aspectele mai
multa,necesar,
nu mai oputina
complexitat~,
din si
care
va rezulta, în
mod
mai buna
întelegeJre dar
de sine
a lumii.
JAMES HOLLIS
Houston, Texas
2006

Cuvântulautonomie
Umbra apare
în cuprinsul
acestei acarti
cu majuscula,
a sublinia
relativa
si profunda
al~eritate
ceeatiparit
ce reprezinta
totusipentru
o componenta
adânc inradacinata a eului nostru.
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"Nu devenim mai luminati imaginându-ne figuri luminoase, ci
constientizând întunericul. Procesul din urma este, însa, mai
neplacut si, ca atare, nu foarte îndragit. "
CG. JUNG,

l3, PRR. 335

Va invit sa reflectati asupra urmatoarelor
întâmplari reale:

o contabila

care se bucura de respectul celor din

jur reuseste sa deturneze fonduri ale unei societati caritabile
nonprofit în propriul ei cont privat. Ani în sir pretinde în fata
sotului ca este rasplatita cu prime pentru realizarile ei. Abia cu
ocazia unei vacante prelungite, în cursul careia este înlocuita cu
un alt contabil, iese totul la iveala.
Un politician care tuna si fulgera împotriva
drepturilor homosexualilor se dovedeste a fi el însusi
homosexual. Ce exprima pozitia lui publica: ura de sine sau o
exploatare cinica a ignorantei si bigotismului electoratului sau?
Oare îi este atât de importanta mentinerea functiei publice, iar
daca da, de ce?
La iesirea din biserica, o femeie îsi zareste vecina
înstarita alune când si aterizând cu dosul într-o balta. Femeia

••
opri -
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spre groaza sotului, a fiul i si, mai târziu, a ei proprie.
Un pedagog jefuieste î secret economiile destinate

întretinerii la facultate a propriil r copii, pentru a-si finanta
izbucneste
de r~s,biadincând
carecopilul
nu se mai
poate
dependenta îndehohote
jocurileisterice
de noroc.
cel mai
în
vârsta intra
• Oameni
la facultate,
obisnuiti
totulcheltpiesc
est~ dat în
miliarde
vileag. de dolari pentru
de catre cei care condamna cu pi senie un astfel de interes.
• Un tele-evanghelist le t ansmite enoriasilor sai ca
apornografie.
vorbit cu Dumnezeu,
sp s ca
lor este
de a
Mare parte care
din i-a
aceata
estedatoria
urmarita
pe internet
întâmplator, cu interesele fetei b' sericesti.
• Un psihoterapeut ade eneste prin manipulare
pacienti
cabinetul
sau, la
desi
a s mnat
cod ce
eticcoincide,
care
fi fericiti în
si de
a contribui
biseJr.
a Sa - unceea
interzice în mod explicit atragereh clientilor.
• Cea mai bogata tara di1lume cheltuieste miliarde de
dolari pe armament si aventuri IIJfilitare externe, în vreme ce

,

,

,

oferite populatiei, pe care o prive za astfel de drepturile ei
cetatenesti, si scade, în acelasi ti p, impozitele celor bogati,
reduce substantial serviciile de S;_:atate, sociale si educationale
dupa cum arata cele mai recente tatistici.
• Pretindem ca pretuim elatiile cu semenii, dar rareori
stabilim vreuna pe care sa nu o di trugem. Suntem oare în
desi unul din sase cetateni ai sai Sleconfrunta zilnic cu foamea,
stare sa-i iubim pe "Ceilalti" asa cl~m sunt, fara sa urmarim
de fiecare data când ne examina
cu mai multa atentie
comportamentul
si
faptele?
Oare
nu
asteaptaunpâna
si parintii,
vreun interes propriu? Nu desco~plerimoare
interes
narcisic

în majoritatea
lor, de <led'
la propriii
sa le îmbratiseze
valoriI"
mai d'graba
,a d"lCtPii
op'"ca acestia
valori p",onaM

I
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Lista poate continua la nesfârsit, câta vreme vor
exista povesti despre vietile omenesti. Oricât de diferite ar
fi aceste exemple, ele au totusi ceva în comun. Toate sunt
manifestari ale Umbrei.
Cum pot exista atâtea discrepante între valorile
declarate, presupusele virtuti si numeroasele noastre fapte
jenante, deseori distructive?
Poate cel mai întelept gând rostit vreodata de
o fiinta omeneasca este cel al poetului latin Terentiu, care,
cu aproape doua mii de ani în urma, scria: "Nimic din ceea
ce este omenesc nu mi-e strain." Dar poate fi adevarat?
Eul pe care îl cunosc si pretuiesc, eul pe care îl prezint
celorlalti este cu certitudine lipsit de laturile întunecate ale
comportamentului uman. Cum mi-as putea imagina ca în
sinea mea se ascunde un ucigas? Cum as putea trai crezând
ca pot nutri gânduri violente, desfrânate si lacome fata de
ceilalti?
Platon era de parere ca toti oamenii sunt inerent
buni, cu conditia sa fie pe deplin constienti, sau cel putin
asa afirma în dialogul Republica. Daca cineva greseste, e doar
pentru ca nu întelege pe deplin consecintele gestului sau.
În parabola lui Gyges din Republica, un pastor gaseste un
inel, care, rotit pe deget, îl face invizibil. Devenit invizibil,
el îsi poate jefui sau exploata vecinii dupa bunul plac, câta
vreme nu mai risca sa suporte consecintele. Cine dintre noi
ar mai avea un comportament moral, daca am sti ca nu va
trebui sa dam socoteala pentru faptele noastre? Platon afirma,
prin intermediul lui Socrate, ca daca Gyges ar întelege toate
consecintele actelor sale, impactul pe care comportamentul
sau îl are asupra celorlalti si faptul ca va fi obligat sa traiasca
într-o societate în care nu poate avea încredere în nimeni, ele

1
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care i-au fost oferite.3
Numerosi
obse
atori ai
umane,magice
ar ajunge sa se
comporte
"a~cvat'"
în conditiei
ciuda puterilor
printre care ma nu-mar si eu,1considera pozitia lui Platon
mult
o întelegere
mai complexe.
idealista,Cuo toat~
intdpretare
acestea,naiva
cultura
a firii
noastra
noastre
se
bazeaza în mare parte pe ide~a gresita conform careia
putem educa tineretul în spi itul unui comportament
corect din punct de vedere s ciaI. (Chiar si eu mi-am
petrecut întreaga viata în do eniul educatiei, cautând
"binele", oricare ar fi acesta, ,i transmitând acest "bine"
mai departe -la catedra, pr'n carti si prin psihoterapie.)
Sistemul nostru penal pretinde ca se bazeaza mai putin
pe pedeapsa, desi acesta esteiadevarul, cât pe stradania
de a reforma caracterul prin ~ezaprobare publica. Din
acest motiv vorbim despre c4se de corectie. (Quakerii au
elaborat ideea penitenciarelo~, în credinta ca apartenenta
vedere spiritual, încât atunci când cineva este îndepartat
dincomunitate
comunitateeste
va suferi
a emenea masura
la
atât deînne!~esaraomului
dinchinurile
punct de
acestei excluderi, încât va fi îpclinat spre penitenta si astfel
îsi va schimba de bunavoie c~mportamentul si atitudinile
~entru a fi reintegrat obstei.~
'
aparenta naivitate
Cu toate
a lui
acestea,
Plato~plosofii
drept "sofism
eticheteaza
socratic",
astaziEste
suficient sa aruncam o privirelpeste titlurile cotidianelor
noastre sau sa devenim mai cqnstienti de scopurile ascunse
pe care le urmarim în relatiile leu semenii, pentru a sesiza
nuanta mai întunecata care n4 coloreaza drumul constient
prin viata.
În traditia iudeo-9restina, aceasta nuanta
mai întunecata este numita "Bacat originar". Pentru cei
I

I

deEste
secole
interesant
mai târziu,
ca acest
va sustine
mod de Immanuel
a argumentaianticipeaza
K~nt, filosoful ceea
german
ce, douazeci
care credea
si trei
câ
descoperise o baza a conduitei morale independ~nta de teama fata de rasplata divina,
un motiv pur rational al unei "conduite corelcte". Kant a formulat "imperativul

3

categoric",

care recomanda

sa ne comportam

I
I
I
I

ca si cum universaIizarea

faptelor
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cu O gândire mai simpla, deciziile lui Adam si ale Evei,
ca prototipuri ale tuturor oamenilor, au ramas o pata
permanenta asupra umanitatii, oarecum asemanatoare
unui defect genetic. Pentru cei cu o gândire mai sofisticata,
tendintele constientului de a-si sustine propria pozitie, de a
ignora consecintele, de a neglija motivele ascunse, exista în
mod "originar" - adica primar - în noi toti. (Una dintre
colegele mele, o persoana cu gândire profunda, care nu
este adepta niciunei traditii religioase, a remarcat cândva
ca singurul concept religios cu care poate fi de acord, care
explica nenorocirile secolului XX, este arhetipul "caderii".)
Reflectând la aceste lucruri, ajungem la
concluzia ca ceea ce numim sinele nostru este compus din
numeroase farâme, numeroase euri fragmentare. Unele
dintre aceste ~~rj1]1aiJntunecate sunt complexele, termenul
lui Jung pentru modul în care psihicul nostru se încarca cu
~ne~ii programate, desi fiecare dintre noi are un alt trecut.
Deoarece suntem cu totii partasi la umanitate si, într-o
oarecare masura, la aceeasi cultura, avem deseori aceleasi
energii determina te de trecutul nostru, în legatura cu banii,
puterea, sexualitatea, hrana si altele asemenea. În vreme ce
stramosii nostri proiectau originea acestor euri fragmentare
în exterior, asupra Diavolului sau aCelui Rau, omul modern
este mai dispus sa accepte ca aceste gânduri si fapte mai
întunecate provin din interiorul nostru si ca noi suntem,
pâna la urma, responsabili pentru ele. Si totusi, ideea
unor "euri mai întunecate" care actioneaza în voia lor în
interiorul nostru este nelinistitoare. Povestirea lui Nathaniel
Hawthorne Tânarul Goodman Brown descrie întâlnirea în
padure a unui tânar naiv cu Umbra. Tânarul este atât de
dezamagit, încât se îndeparteaza de sotia lui (numita în mod
semnificativ "Faith", în engleza "credinta") si îsi petrece tot

noastre se va aplica tuturor, inclusiv noua. Prin urmare, nu voi fura de la altul nu
pentru ca exista un Dumnezeu razbunator care ma va pedepsi, ci pentru ca nu pot trai
într-o lume în care nimeni nu poate avea încredere în ceilalti.
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restul vietii în depresie si tulburare, evitând contactul cu
oamenii.
Siguranta de sine si o buna masura de curaj
sunt necesare pentru a examina si prelua raspunderea
pentru aceste euri mai întunecate, atunci când ele îsi
manifesta prezenta. Este mult mai simplu sa le negam,
sa dam vina pe altii, sa le proiectam asupra altora sau sa
le îngropam în uitare si sa mergem mai departe. În aceste
clipe de fragilitate umana devenim periculosi pentru noi
însine, familiile noastre si societatea noastra. Examinarea
acestui material nu este o forma de îngaduinta fata de propriile
slabiciuni; dimpotriva, este o modalitate de a prelua raspunderea
pentru deciziile noastre si consecintele lor. Este un gest de mare
importanta morala, pentru ca ne ofera posibilitatea de a-i elibera
pe ceilalti de povara problemelor noastre, lucrul cu siguranta cel
mai util si mai valoros din punct de vedere etic pe care-l putem
face pentru cei din jur. Dupa cum nota Jung:
Umbra este o problema morala care reprezinta o
provocare la adresa întregii personalitati a eului, caci nimeni nu
poate sa realizeze Umbra fara o risipa considerabila de decizie
morala, odata ce la aceasta realizare este vorba de a recunoaste
ca aspectele sumbre ale personalitatii exista cu adevarat.4

Ceea ce nu constientizam va continua sa ne
bântuie vietile - si lumea din jur. Scurta noastra trecere prin
aceasta lume nu ne permite sa constientizam si sa asimilam
tot ceea ce se afla în interiorul nostru. Si totusi, calitatea
vietii noastre depinde direct de nivelul de constienta cu care
ne luam deciziile noastre zilnice. Cartea de fata se doreste a
fi un îndemn adresat cititorilor de a-si trai viata într-un mod
mai constient.

4

Jung. Opere complete 9. par. 14.
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Poeta Maxine Kumin a scris o poezie cu
titlul Marmote, în care descrie o femeie blajina, din clasa
de mijloc, care descopera ca în beciul ei s-au aciuit niste
marmote. Femeia e cuprinsa de neliniste si îsi petrece noptile
asteptând ca marmotele sa-si faca aparitia, pentru a le
putea face felul cu pistolul ei de calibrul22. Se simte "plina
de un respect darwinist" fata de superioritatea ei inerenta
si sfârseste, ironic, prin a-si dori ca intrusii sa accepte sa
fie ucisi "în acel mod tacut, nazist". Dar oare cine doreste
sa descopere nazistul din sine? Poetul Dennis Slattery se
apropie într-un mod similar de acest ungher din launtrul
sau în poezia Împuscând sobolani, în care îsi aminteste cum
trage cu pistolul lui de calibrul22, în vreme ce "urletul si
tipatul vietii sfâsie, în rabufniri socate, aerul."5 Ambii poeti,
sensibili la nuantele, profunzimile si complexitatea sufletului
omenesc, sunt constienti de ceea ce se ascunde în beciurile
lor. Noi suntem oare constienti? Daca nu, ce cale de iesire îsi
sapa oare rozatoarele noastre întunecate? Reprimam ceea
ce se ascunde în beciul nostru sau proiectam întunericul
asupra celorlalti? Iar atunci, cum mai putem sta fata-n fata
cu ceilalti, cum putem avea relatii etice si constiente, când
îi inundam cu propriul nostru întuneric pe care îl negam?
În munca aceasta analitica, personala si colectiva, cu Umbra
care exista în interiorul fiecaruia dintre noi, rezida calitatea
vietii, felul în care evolueaza si se finalizeaza relatiile, precum
si însusi destinul civilizatiei.

5

Slattery, "Shooting Rats", Casting the Shadows: Selected Poems, p. 79.
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" ... ai vazut tu portile întuniericului fara hotar?"
IOIJ38:l7

scris despre aceste euri ai întunecate. Freud în special
a atras asupraAtât
sa SigmU~
un val de Freud,
critica, cât
pentru
ca Jung
a vorbit
si Cad
au
despre
sa
conteste
instantele
imaginile
amestelcate
sacte aleale
lumii
psihicului
occidentale.
si a îndraznit
Pentru
ca a supussau
atentiei
publi~e
subiecte
precum
sexualitatea
infantila
scopurile
n~rcisice
ascunse
în cele
mai morale
dintre intentii, opera sa ~ fost considerata "murdara", iar
intentiile sale suspecte. Î~ prima lui lucrare importanta,

1895 împreuna cu Josef
Breuer, Freud observa cait~ndintele aflate în conflict cu

Studii despre isterie, scrist în

de iesire, manifestându- e la nivelul organismului prin
tulburari somatice. Pato ogia, abordata pâna atunci în
pnncipal
cadrul mode uluicatre
medical
de,eori
constientulin sireprimatefe
eu potsi gasi
o a fara
treia 'licee"
cale
viata
d_ey_e
....
nea
constienta
astfel o refuza
expres.i.1simbolica
srl recunoasca.
a înt;.lll.ericului
In Psihopatologia
pe care
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vietii
submineaza
cotidieneconstientul
(1901), Freud
si produc
analiJ Ireseli
scopurile
aparente
ascunse
- asa
care

el le considera manifestari simboli e ale unei alte vointe
mai întunecate,
asemanatoare
curent de sub
suprafata
numitele
acte ratate
freudiene, unu
sau~parapraxis
-, pe
care
marii constiente.
dedicate, la nivelul
Mai târziu,
constientului,
obligat de ~fuziei
trorile progresului,
unei lumi
Passchendaele, Ypres sau pe Somn e - unde britanicii au
dar care 60
îsi 000
sacrifica
în acelasi
timP1tineretulla
Verdun,
pierdut
de oameni
în prim
.le douazeci si
patru de
ore -, Freud
scris
aceasta
lucrarea el
identifica
Angoasa siînacor1a
civl!Zizatie
importanta
(1927 - cuvenita
1931). În
acelor energii umane primare care Iduc la agresiune,
violenta
si distrugere.
Freud nota
qa cerintele deadaptarii
sociale produc
un sentiment
comp~nsatoriu
neajutorare
si frustrare, caruia îi facem fata requrgând la diversiune,
substituire si diverse forme de "îm~atare cu iluzii". Cele mai
larma seducatoare a razboiului, ca e i..,aurapit lui Freud fiul
ca prizonier de razboi în Primul R-zboi Mondial si patru
importante
dintre aleacestea
suntdene]unia
patriotismului
si
surori
ca victime
lagarelor
c ncentrare
în Al Doilea
Razboi Mondial. 6
Carl Jung a fost însa ce care si-a dedicat o mare
parte a vietii explorarii acestei mari mai întunecate din
interiorul nostru. Fiul unui preot p otestant, înrudit cu alti
cinci preoti, Jung a fost educat pen ru a deveni un membru
serios si respectabil al burgheziei el etiene. Copil fiind, a avut
însa un vis, în care privea turnurile
arete ale catedralei din
lui Dumnezeu, care spargeau turnu ile si darâmau întregul
edificiu.
Jung
a fost
îngrozit
si rusi
at de visul pe care-l
orasul sau
natal,
Basel.
Din cer
cade~auexcrementele
aurii ale

proaste"
6 Friedrich
suntNietzsche
uimitor de
observa
bune când
cândva
e vorba
cu ironiei
sa potnim
ca "muzica
împotriva proasta"
"inamicului".
si "motivele
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produsese si nu l-a povestit nimanui, vreme de decenii. Abia
mai târziu, la mijlocul vietii, a înteles ca nu "el", eul, a produs
acest vis, ci altceva mai profund, mai autonom, poate chiar
"Dumnezeu" l-a facut sa înteleaga ca nu va urma aceeasi
cale spirituala ca tatal sau. Acest vis tulburator reformula
metafora biblica a pietrei respinse care devine piatra de
temelie a noului edificiu, a excrementului divin, în mod
inexplicabil "auriu", care îndeparta ceea ce era vechi, pentru a
face loc unei noi revelatii.
Dintre numeroasele concepte elaborate de
Jung,7 Umbra este poate cel mai bogat în semnificatii.
Definita în cel mai functional mod, Umbra este alcatuita
din toate acele aspecte ale psihicului care ne fac sa nu ne
simtim în largul nostru cu noi însine. Umbra nu este doar
inconstientul, este ceea ce tulbura sentimentul de sine pe
care dorim sa îl avem. Nu este sinonima cu raul, desi poate
contine elemente pe care eul sau cultura le considera rele.
Una dintre emisiunile radio preferate ale tineretii mele
se numea Umbra si era realizata de Lamont Cranston.
Fiecare emisiune începea cu vorbele: "Cine cunoaste raul
care pândeste în sufletele oamenilor? Umbra îl cunoaste!"
Dupa care vrednicul realizator al emisiunii dadea piept cu
raul si refacea binele, în treizeci de minute, care includeau
si publicitatea pentru sapun, cereale si ceara de parchet.
Vom vedea mai târziu ca Umbra contine, de fapt, si ceea ce
consideram energii bune, tamaduitoare, evolutive, a caror
valorificare duce la o mai profunda deplinatate. Dupa cum
explica Jung:
Daca eram pâna deunazi de parere ca Umbra omeneasca
este izvorul tuturor relelor, putem descoperi acum la o
cercetare mai exacta ca omul inconstient, si anume Umbra, nu
este compus doar din tendinte condamnabile moral, ci dispune

Printre care se numara: complexul, arhetipul, persona, tipul de personalitate,
sincronidtatea, anima, animus, individuatia si multe altele.
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si de o serie de calitati, si anume instincte normale, reactii
adecvate, perceptii conforme cu realitatea, impulsuri creatoare
si înca altele.8
Umbra este un aspect al eului care nu dispare
printr-un simplu efort de vointa, iar influenta ei asupra
vietii cotidiene nu poate fi oprita prin "actiuni drepte", de
ordin moralist. Umbra se infiltreaza în activitatile noastre
cotidiene si este prezenta în toate chestiunile care ne privesc,
indiferent de caracterul sau intentiile lor nobile.
"Umbra personala" a fiecarui individ este unica,
desi pot exista trasaturi comune cu cele ale altor indivizi.
"Umbra colectiva" este curentul mai întunecat al culturii,
acele interactiuni între timp, spatiu si practici tribale, pe
care nu le acceptam, dar carora le gasim explicatii rationale.
Fiecare dintre noi îsi poarta Umbra personala si fiecare
dintre noi contribuie în proportii variabile la Umbra
colectiva.

[ELE PRTRU FORME DE
MRNIFESTRRE RLE UMBREI
Felurile în care Umbra se
~. manifesta în vietile
,
noastre se împart în patru categorii: ~) .TImbra !"amâne
inconstienta, dar activa în viata noastra; b) pe de;icem de
ea proiectând-o asupra altora;c)Umbra uzurpa constientul
si ne poseda saud) duce la o largire a constientului prin
recunoastere, dialog si asimilare a continutului sau.

8

Jung, Opere complete 9, Cuvânt de încheiere, par. 423.
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Nimeni nu poate raspunde la întrebarea:
"Spune-mi, de ce anume esti inconstient?" Prin definitie,
nu cunoastem ceea ce nu cunoastem. Nu cunoastem ceea
ce ne-ar putea cunoaste pe noi. Dar ceea ce nu stim despre
noi persista si se infiltreaza subtil în valorile si optiunile
noastre. Chiar daca am realiza brusc ca suntem stapâniti
de motive si scopuri contrare valorilor declarate, am începe
probabil sa ne justificam de ce am gândit ce am gândit, de
ce am facut ce am facut. Unul dintre cele mai clare indicii
ale apararii noastre împotriva Umbrei sunt rationament ele
cu care ne grabim sa ne justificam pozitia fata de orice
chestiune. E atât de usor sa critici un grup întreg: "Oamenii
astia n-au nicio etica a muncii!", spune cel care ignora
discrepanta între pretinsele valori generoase si dragostea
fata de comunitate, pe de-o parte, si un staruitor interes
propriu de a se simti superior, pe de alta parte. Shirleya
citit câteva carti de psihologie si îsi diagnosticheaza cu
mare placere prietenii. Se simte mai bine când se simte
superioara. Edwina pretinde ca are o relatie speciala cu
Dumnezeu si împarte cu darnicie prietenilor ei sfaturi
despre cum ar trebui sa-si traiasca viata. Charles îsi invita
colegii la prânz si face, în acelasi timp, în fata sefului aluzii
cu privire la o scadere o eficientei acestora, "pentru ca au
probleme acasa". Ranile suferite în trecut o determina pe
Elena sa-si idealizeze prietenii, carora le cere imposibilul,
pentru a-i acuza apoi de tradare, când o "dezamagesc"
în mod repetat. Ea nu-si da seama ca singura prezenta
constanta în fiecare dintre relatiile ei este ea însasi. Dupa
ce i-a obligat sa-i stea la dispozitie, îi alunga, iar ei devin
subiectul bârfelor si ocarilor ei. Fiecare dintre aceste
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persoane este captiva Umbrei sale, urmarind tacuta scopuri
personale si ramânând pe deplin inconstienta de felul în
care dauneaza celor din jur.
Complexitatea universului si complexitate a
propriilor noastre suflete este atât de imensa, încât atunci
când ne imaginam ca ne cunoastem pe deplin e ca si cum
am sta în amurg pe vârful unui munte si am crede ca putem
cuprinde cu privirea toate stelele care se rotesc pe orbitele lor
siderale, în spatiul infinit de deasupra noastra. Reusim, în cel
mai bun caz, sa recunoastem ici-colo câte o stea. Proiectam
asupra orbitelor lor obscure nevoia de "ordine" (în greaca:
kosmos) a psihicului nostru si vedem întregi tablouri pe cer.
Suntem convinsi ca vedem ba un razboinic, ba un animal, o
constelatie care exista si se roteste într-o mare de cerneala. Si
chiar credem ca aceste fantome ne sunt cunoscute, credem ca
ceea ce vedem este real, obiectiv si tangibil.
La fel procedam si în cazul Umbrei. !'Ju stim
ca modelele_p~_c_Clre
le vedeIIl, interpretarile pe care le
c~I1st!ii[~ lumi!~_p~_~~~~leimaginam îsi au începutul
în noiînsine, iarapoi ne directioneaza în mod autonom.
UIIlbra~ep~ezinta 1:otceea cene tulbura~
adica ceea ce este
;1:~aineului nostru ideal, in contradictie cu ceea ce dorim
sa credem despre noi - sau ameninta sa destCllJilizeze
constiinta de sine pe care ne place sa o avew. Eul se formeaza
din numeroasele cioburi ale experientei fragmentare si ca
atare poate fi usor amenintat de propria sa "alteritate",
de orice contrazice sau chiar îi corecteaza scopurile sale
fundamentale. Eul stie astfel rareori suficient pentru a sti
ca nu stie suficient. Astfel este posedat, stapânit, condus de
ceea ce nu stie. Stie pestele ca înoata în apa? Bineînteles ca
nu. Pestele formeaza un tot cu elementul în care traieste.
Stie eul ca înoata într-o mare de valori si energii care se afla
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în competitie, deseori în contradictie una cu cealalta? Rareori
stie acest lucru.
Cill~_dintr~nQi este suficient de puternic
pentru a admite cu consecventa propriile defecte, scopuri
ascuns-e, motive tainuite? Femeia care a râs când prietena
ei a cazut în balta îsi respecta deliberat, sau chiar fortat,
preceptele credintei ei si, cu toate acestea, când invidia
ascunsa a crescut si a pus stapânire pe ea, a râs de
nenorocirea rivalei sale. Aceasta Schadenfreude, sau bucurie
resimtita la vederea necazului altcuiva, era o emotie cu
totul straina de viata ei constienta. Dar ea a rabufnit
instantaneu. Ce ar mai putea rabufni din oricare dintre noi
în astfel de momente reflexe?
Cine dintre noi nu se simte fragil, vanitos,
uneori narcisic, alteori ostil, dependent, manipulator?
Doamna Gandhi era oare fericita sa fie maritata cu un
barbat a carui amanta era India? Ce dinamica a Umbrei se

..

-

--

-

-

manifesta în casnicia ei? Sau nu este acel gen de persoana
care îsi pune viata exterioara în serviciul altora, ramânând în
taina deprimata si, de asemenea, furioasa? Sacrificiul reflex
de sine este întotdeauna un lucru bun? Este chiar o optiune?
Nu se
cel care câstiga
distinctia
de cetatean
al anului
-'--------- supune
'
-'
,
necesitatii de a se simti necesa.r? Esteoare o forma de cinism
sa devii atent la prezentaunei~-aT~~i opuseJata de cea]2e care
o îmbd:tlseaza constie~tul) sa~'este o f;rma. ~ai'p~~I~~da
de onestitate? 0E~rsocll:~~_Gl~~_sj-a
sa_crificatpropriul drum
în viata punându-sein slujba altora este"sfânta"; viatap~
care a trait-o 'a fost drumul ei ac:h:yarat, sau a fost mânata de
complexe atât de puternice, încât au facut-o incapabila de a
'opta pentru altcev<3,?Ea devine astfel sfânta sau e doar un
suflet demndelllil5!? Cine dintre noi poate sa judece acest
lucru, depasindu-si propria constelatie psihica? Faptele bune
-
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si o viata interioara chinuita nu Pft coexista? ~ll este posibil
mare, în ciuda unei lumini putern ce în lumea exterioara?
ca viata ainterioara
sa mfscheze
o Umbra eifoarte
Pentru
recunoastereprimata
puterea Umb
ei si pretentiile
staruitoare
de cei maisordide
buni dihtre
noi, e suficient
ne
gândim lafata
dezvaluirile
in legatura
cu diversisa
evanghelisti
si politicieni,
vietil4~ezvaluiri
secrete alepevedetelor
de le
cinema
sau ale
sportivilor la
celebri,
care istoria
face uneori în legatura cu celemail favorizate dintre vieti.
Zelotul care îsi petrecr atâta timp încercând
sa-i atraga sau sa-i converteasca l religia sa pe altii este cu
adevarat convins ca actioneaza sp e binele lor, ori este rabit
de temerea îndoielii, a unei îndoie i pe care trebuie sa o
alunge prin împlinirea unanimita,ii? Citându-l pe Nicholas
Mosley, "oamenii devin musulma i sau crestini mai degraba
din necesitatea de a apartine unui grup care le ofera liniste
sufleteasca într-o lume dificila, de ât ca urmare a propriei
cautari a adevarului si sensului,"9 am asa stau lucrurile când
e vorba de revelatia divina sau de ~ntegritatea personala!
Remarcati însa cât de usor se simt jignita ratiunea noastra
când e asaltata de astfel de întrebe ri. Simtim dorinta de a
protesta împotriva acestor ofense aduse demnitatii, valorilor
noastre constiente, caracterului n stru si autonomiei eului.
Aceasta este zona obscura în care] e gasim mai des decât ne
Dar pentru ca Umbra actioneaza de obicei în
tacere,saîncredem.
afara razei noastre de v ~dere, în mari prea adânci
place
pentru a fi sondate, nu întelegem' cum se manifesta ea în
viata noastra exterioara. De unde pravine corectitudinea
pe care o pretindem atât de frecv nt? Este binele inerent
al umanitatii? Este un complex d bândit printr-un proces
de culturalizare? Ea poate da nas ere raului, neintentionat,

9

Mosley, Inventing God, p. 3.
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fata de noi în sine si de altii? Poate binele lipsit de opusul
lui sa evite unilateralitat4a? Iar unilateralitatea nu se va
dovedi, mai devreme sau Imaitârziu, opresiva, compulsiva,
chiar demonica? Cine di~tre noi nu constata astazi, privind
îndarat, ca intentiile bunF pe care le-am avut cu decenii
în urma nu au fost lipsit de consecinte problematice?
Care om trecut de a dou tinerete, dotat cu un minim de
constiinta si maturitate sihologica, nu priveste înapoi
cu regret, eventual cu ru ine si cu oarecare consternare?
Cu toate acestea, la vremea respectiva am crezut ca ne
cunoastem, ca facem ale~eri întelepte, prudente, animate
de cele mai bune intentiil. .tI.sull2.are~E~~lUl~er!.i.p~ntru
,

"

r

ce pâna
atunci a.e.
ramas
i constient,
anume prezentace...
si
tre..
cut...u...l.nostru
ste pri~ul
pas în recunoasterea,
ea
actiVitatea Umbrei noas~re.
.<3, ..

sa, care este inconstienta: "Sunt constient de ceea ce este
despre
Umbra
inconstient?"Cine
Dardintre
acest i~Oipoate
constientspune
lucreaza
împotriva
noastra, poate si împotri~a celor din jurul nostru. Sub tronul
inconstientul.
stralucitor pe care s-a ins~1
alat eul domneste din umbra
:_.,1:
JJ-

"Uitati-va laICassius... ce privire lacoma are...
Oamenii ca el sunt pericfosi!" (Cine face aceasta remarca în
Priviti
la JoeNimeni
de colo,altul
cât de
ambitios
cât de vanitos,
cât de
Iuliu
Cezar?
decât
tot un e,
politician
ambitios.)
I

preocupat numai de sinel.(Cine mai adauga, "la fel ca mine"?)
Priviti la pagânii aceia, fra credinta si violenti.

••

I

JRHE'=,
DE CE OAHENii
HOLU~. BUNi SA\JÂR,?E':,[ FRPTE

l'bELE?
I

i
I

I

I

ragazul sa se întrebe cât de mult ace a ne seamana noua?)
Gân~iti-va la dusmaniapecare
o po. rta homosexualilor acei
oameni care nu au avut niciodata o elatie fireasca cu propria
Haideti sa cât
le facem
de II etrecanie!
îsi iati-e
sexualitate. Gânditi-va
de conve~
abil este sa(Cine
stii cine
pri~ urmare nicio povara nu~mi ~pa, a constiinta, nimic nu
ma obliga sa-mi cercetez propriul e .
Pentru eul- constient,
acea foita
subtire
care aici,
nu este
dusman, întotdeauna
daca dusmlnul
e acolo,
acopera o mare imensa, fosforescen·~a, tot' ceea ~e se afl~
sub sfera sa de influenta este fie inefistent, fie inactiv. In
dinamice si active, pe deplin capabil de a scapa de sub
controlul constientului. Origen, Par:nte Bisericesc din
r~~I.it.~.~te,iIlcollstientuleste
alcatUit[di.n
sisteme de
energie·,
vechime, se simte vinovat pentru
caIse gândeste
prea
adesea
la tinere dansatoare. Pentru a rezohifa problema, pentru a-si
nou
reprima
la tinere
Umbra,
dansatoare.
se castreaza.
Este La
posib~
scurt ca
timp
un om,
se gândeste
chiar un din
om sincer si devotat, sa îsi poata eraidica natura sexuala? Iar
daca da, cu ce pret? Testimonii10 su~t scandalurile recente
în legatura cu abuzurile din sfera clericala. Si cine sunt acei
venerabili ce solicita trunchiere a na~urii ce le-a fost daruita
de catre Dumnezeu? Ce Umbra pân4este în interiorul lor?

unui
lllcru. de
C.omponentele
inconstie
tului
nostru
reprezinta
o cantitate
J'9i.lJ~ste_sufic:ient
energie capabila
refuzut,sa
de a arasi
admiti
marea
existenta
întunecata
noi
din sa
interior
fim constienti
si de a patrunde
de acest înlucru.
lumela
Daca
noastra,
lucrurile
fara arcasta
;ltfel, pierde
si-ar
politicie~ii
pâinea.piopagandisti
Vance Packard
si agentiile
opserva în
de cartea
publicitate
sa,
The Hidden Persuaders, cum instrumrntele si tehnicile de
dezinformare si manipulare elaborate de serviciile secrete în
I

I

Cuvântul testimoniu provine de la obiceiul antic ~e a-ti cuprinde testicolele cu mâna
în timpul unui juramânt solemn, acestea reprezen~ând esenta persoanei respective si,
prin urmare, sinceritatea sa.
'
10
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timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial au fost de îndata
adoptate în scopuri comerciale dupa razboi, pentru a apela
la inconstient si a produce proiectii pozitive asupra unor
produse care variaza de la prune si masini pâna la politicieni.
Î'Jimeni nu proiecteaza constient, pentru
ca asa ceva este o contradictie în termeni. Nimeni nu se
trezeste dimineata cu intentia de â face aceste proiectii.
Cu toate acestea, invariabil, energia noastra psihica, în
special cea aflata în afara sferei cC)llstientului, se exprima
printr-o dinamica pe care eul nu o poate controla. A.s_tfeln~
îndzagostim, astfel Ile temem de cei care ne sunt straini,
astfel ne re-cream mereu trecutul relational. Psihicul este
lln_computer analog, directionat de trecut. El cauta analogii,
punând întrebari de genul: "Când m-am mai aflat aici?"
"Ce stiu despre asta?" "Ce-mi spune experienta trecuta
despre asta?" Desi fiecare moment este unic în istorie,
sistemul nostru psihic, determinat de experienta trecutului
si-de sistem~le de management ale anxietatii, inunda noul
domeniu de experienta cu datele vechiului domeniu. Astfel
proiectam viata noastra launtrica sau aspecte ale acesteia
-asupra altor persoane, altor grupuri, altor natiuni. Prin
urmare, propaganda, campaniile politice si publicitatea
cauta deliberat sa obtina o reactie pozitiva sau negativa din
partea noastra. Capacitatea critica a eului constient este
adesea înlocuita cu puterile programatoare ale trecutului, iar
momentele noi sunt prejudiciate de cele vechi.
O femeie se surprinde reactionând violent la
vederea unui barbat complet strain, la televizor. (Cine nu a
simtit energii pozitive sau negative în legatura cu o vedeta,
uitând pe moment ca este o persoana complet straina, care
cel mult joaca un rol pe ecran?) Dupa mai multe reactii de
acest gen, femeia îsi da seama ca barbatul are aceeasi privire
-..
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încruntata cu care se uita atât de des în copilarie la ea mama
ei. Desi au trecut zeci de ani de atunci, desi este vorba despre
un barbat, privirea aceasta încruntata este suficienta pentru
a-i trezi o puternica reactie afectiva.
Astfel, acel lucru din interiorul nostru, caruia nu
putem sau nu vrem sa-i facem fata, sau care tulbura imaginea
pe care o avem despre noi însin~, este frecvent îndepartat de
catre eul nelinistit, prin mecanismul d.isociativ al proiectiei.
De vreme ce energia, posihilitatea, chestiunea respectiva
se afla acum "acolo afara", nu mai trebuie sa-i facem fata
"aici înauntru". Dupa cum spuneam, nu proiectam în mod
constient si acesta este motivul pentru care proiectiile
noastre sunt atât de puternice, de neînfrânt. Cine îsi poate
imagina ca acel lucru pe care-l consideram "acolo afara" a
pornit de fapt de "aici dinauntru"? Cine îsi poate imagina
ca realitatea pe care o vede "acolo afara" este un aspect al
propriei persoane? Nu-i de mirare ca este atât de familiara,
atât de puternica! Cât de capabili suntem noi, oamenii
moderni, sa întelegem adevarul si sa acceptam provocarea
textului antic chinez Arta mintii, care ne aminteste urmatorul
lucru?
Ceea ce omul îsi doreste sa afle este aceea ... Dar mijlocul
lui de cunoastere este acesta ... Cum poate el sa cunoasca aceea?
Doar perfectionându-si-l pe acesta. 11

"l}-ce~deste lumea exteriQCl;rape care o percepem,
de regula fara sa stim ca ea emana dit[qcestâ, din interiorul
psihicului nostru. Atunci cum putem cunoaste cu adevarat
aceea, lumea reala din afara, daca nu aflam mai multe despre
acesta, despre mecanismul nostru interior, preferintele si
prejudecatile noastre?

11 Waley,

The Way and Its Pawer, p. 47.
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Prin urmare, inelovim mereu de propria
noastra Umbra si credemica este ceva din afara, de care
ne putem distanta. Cu fi~l~ctr~J2x()Jt:c:tClr~Cl
Umbrei,
i.nstrainareanoastra
cât aruncam mai multe
pot~ntiala
r~sturi din
de realitate
noi asupra
sporeste;
altora, cu
cu
realitatii. Rareori se dovedeste lumea, rareori se dovedesc
ceilalti
exact cum nem asteptat sa noastra
fie. Am purtat
atât maia fi
distorsionata
es~eperspectiva
asupra
razboaie, am iubit, am în eput si ne-am împotmolit în
relatii pornind de la proi ctii ale Umbrei, iar ulterior
ne-am întrebat ce au îns mnat toate acestea. Atâta lume a
proiectat atât ea lucruri a upra printesei Diana, a deplâns
disparitia ei timpurie din viata si a aflat mai târziu despre
viata ei chinuita, încurcata. Nu si-au proiectat toti asupra
a cautarii
acestui
biet
magiei,
suflet atulbur4t
evadalriidin
ymbra
fatapr.oprii..
propriei
lor vieti
raspunderi?
netraite,
:pe unde ia nastere bârfa ~i invidia, daca nu din fuga aceasta
din fata noastra însine?
ne raneste pe noi însine S , deseori, pe ceilalti. Dupa cum
vom vedea mai târziu, cei asupra carora îsi proiecteaza unii
Ceea ce
nu stim
ne temem sa admitem
Litera stacojie, vrajitoarele din
Umbra - Hester
Prynne
dinsau
sau alti diavolii
Salem,
martiri din
ai inconstfentului
Loudo~, evreii -dinsunt
Polonia,
adesea
homosexualii
discreditati,
crucificati, marginalizati, ~azati, arsi sau ignorati. Ei sunt
defaima 0si0VietiinotJstre
îi vom distruge,taI.lluite,_I
fentru .'a
au comis sta
ceaîl.'
maim.....
odioasa
U
....RA.....
. Xi_Y.9W
purtato.n..
.ca
..r pentrua.
V.O.n

suportam s.a îl

vedem.\!2.inacate,c}l cât este rpais!§1:1:l!=lll,.
cu

atât sunt
mai
intoleran'te
judecatile
si cu atât
maimare este
crima.
Ei ne
amintesc
ur:zt;l,si-ect
al persoanei
noastrepecarenu
potentialul
ce înseamnade.a
bigotism
da "verdiF.te.
si ~rejudecata.
categori.ce"asupra altora, ceea
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Ati fost vreodata la u concert rock si v-ati lasat
cuprinsi de ex~azul
masei, încercâ
d poate delib~rat sa va
iiI.
:'
't!,~
eliberati de
cenzuraurlând
eului, laprin
alclool
droguri?echipa
V-ati de
surprins
vreodata
arbitrl1
sausau
înjurând
pe
teren?
(Jucând
ca mijlocas
defJnsiv,deautorul
acestei
a fost
cândva
"raspIatit"
cu o lovit~ra
pedeapsa
de lacarti
11 metri pentru comportament n6sportiv, dupa ce lovise în
coaste o extrema care îl împiedica~e pâna atunci sa ajunga
I

la
V-ati simtit vreodata
i~undati
de flux
indignare,
de minge.)
sine, supunându-va
cu încântare
acestui
puternicplini
de
îtipierzi
mintile?
Daca
nu ati fost
energie? Ati
savurat
vreodata
ace!'1niciodata
moment, la
în un
careconcert
simti ca
rock, poate ca ati participat vreodhta la o demonstratie
politica la Munchen? V-ati alaturjt vreodata unei mase care
linsa pe cineva?
minoritate?
Ati spus
Ati condamnat
vreodata "arltrebui
vrFodata sa-i
pe cineva
facem aflat
una cu
în
pamântul"?
savurat
vreodataeste
~omente
de se
"rautate",
convingerea Ati
ca ceva
"minunat"
pe cale sa
întâmple?cu
V-ati plimbat vreodata printr-un 4artier rau famat, studiind
strazile
cu interessale?
toate
:{2acada,
acele persoane
înseamna cil}date
c~ ati fost
careposedati
se perindau
de - pesi
v-ati' identificat
cu - rock
Umbra.
Trupele
urmare J,c sa activeze si canalizeze
nevoia psihologica a tineretului d~ a se delimita de lumea
represiva a adultilor - si, în acel4si timp, sa faca o gramada
de bani. (Poate ca mama dumneatoastra îsi dorea sa fiti fani
ai
considera
Beatlesilor
nistesaudraguti,
ai celorîndeciuda
la Bat~ ceea
City ce
Rollers,
se petrecea
pe care-i
în
spatele scenei, pe când Elvis sau ~ink Floyd îi erau suspecti.)
Politicienii urmaresc exploatarea ~emerilor si câstigarea
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voturilor. (Care americanlmai în vârsta nu-si aminteste
spotullui Lyndon Johnsob, în care un copil rupe petalele
unei margarete? Scena se Idizolva treptat în norul unei
explozii nucleare, iar privjtorul este avertizat împotriva
politicii militariste a rivalplui Barry Goldwater. Cine poate
uita ca administratia
Geo1'ge
W. Bush
a functionat
permanenta
"campanie",
!menita
sa distraga
atentia cadeo la
dezastrul aventurilor ext1rne si al favoritismul intern, prin
repetarea sugestivei mantre a "terorismului"?)
_.-~<9~~d,csllJ:l.te:rlj:+)l_~~~tt ~e ~ m?r~,_siIIlliIIl.<:l: .
regula Un::'!1'llX
enorm de energl~da:r<l sareahzam, de obIceI,
ca aceastienergie este un alt aspect alpsihicului nostru,
~~~e,odataactivat,este
ne conduce în locul sau.

c pabil

de ane uzurpa eul si a
Tilliam Carlos Williams, medic

practician si important p et imagist, a scris o povestire
despre vizita pe care a fac1 t-o cândva unei fetite bolnave,
dintr-un cartier muncito~esc din New Jersey. Fetita nu voia
sa-I lase sa se uite în gâtu. ei inflamat. Pierzându-si rabdarea,
Williams a tinut-o strâns si i-a deschis cu forta gura. Ceea ce
începuse dintr-o intentie buna s-a transformat rapid într-o
lupta, în care complexul uterii, existe rit în fiecare dintre
noi, a crescut brusc. Med"cul s-a lasat prada sentimentului de
satisfactie derivat din rolj-Illui de tamaduitor, dar mai târziu
a reflectat cu tristete la a4est act brutal comis împotriva unui
copil speriat si neajutora~.
Nu avea dreI1'tate William Blake când observa în
scrisa de John Milton, ca singurul personaj dotat cu energie
si atragator
este Satana,
"ar
prin urmare,
era de
Piert'
ut,Mihon,
acea apologie
a crestinismului
legatura
cu Paradisul
partea Diavolului, fara s~ o stie? Abordarea Diavolului nu
l-a
umplut
oarede
peacesta?1Cele
Miltoi de energie,
facându-1
apoi sa
se
simta
captivat
mai puternice
versuri,
punctul
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în care se concentreaza energia sufleteasca, sunt dedicate
Printului Întunericului, nu palidelor fapturi ceresti. Nu pune
Diavolul uneori stapânire pe fiecare dintre noi? Psihanalistul
meu din Zurich avea în baie un desen care înfatisa doua
persoane care se apropiau de un colt de strada, pe punctul
de a se izbi una de cealalta. Una era un preot, zâmbind larg
pentru ca îsi ducea în lesa micul sau diavol. Cealalta era un
diavol, zâmbind larg pentru ca îsi ducea în lesa micul sau
preot. Erau frati, dar nu o stiau.
Cât rau a fost savârsit, cu sau fara intentie,
de catre oameni obisnuiti, care s-au lasat purtati de valul
acestor energii? Ceea ce am negat îjJJallI1JmLnostru se va
e-bate mai devreme sau mai târziu asupra lumii exterioare.
Sa fii posedat de Umbra înseamna sa raspândesti în jur un
flux puternic de energie. Nu e de mirare ca"lce~sta este
4eseori atât de seducatoare. Uneori trebuie sa reparam ce am
stricat; alteori, altii trebuie sa repare ce am stricat noi. Iar
cei mai periculosi dintre noi sunt cei care, plini de sine, nu
se îndoiesc ca au dreptate, pentru ca ei sunt cei mai putini
capabili de a întelege raul pe care îl fac în jurul lor.
Un maior american, stând în mijlocul ruinelor satului Bien
Tre din Vietnam, a spus: "A trebuit sa distrugem satul pentru
a-l salva". Pentru el, aceasta afirmatie nu continea nicio
contradictie. Cum spuneam mai devreme, unul dintre, cele
mai dare indicii ale faptului ca suntem po~edati de Umbra
sunt ra,tionamentele cu care ne grabim sa-i facem pe plac
constientului nostru.

IU,

Oare cât de zdruncinati suntem când descoperim
ca dusmanul care ne priveste în fata suntem chiar noi
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însine? Personajul de benti desenate Pogo surprinde esenta
presupusului scop nobil alimisiunii din Vietnam, inversând
vorbele amiralului Perry, ,lAm întâlnit dusmanul, iar el
suntem chiar noi". Cine n* ar da bir cu fugitii de la o astfel de
întâlnire?
Dup~ce o viata î~tr~aga,arn totcl(it yin"a pe
~ltii, est~ foarte dificil sa î telegem în cele din urma ca
singura persoana prezent în toate episoadele acestei
telenovele care este viata oastra suntem noi însine si, ca o
'concluzie necesara, ca su tem în mare parte raspunzatori
pentru finalul dramei. Ci ,eI1u se va simti stânjenit,
~merit, poate chiar umiht când vaîntel~ge acest lucru? Iar
acesta este probabil moti 1 pentru care amânam pe cât
posibil recunoasterea Um rei noastre. Un banc vechi din
Philadelphia spune: "Qua erii au venit în Pennsylvania
pentru a face bine, si le-a 'ost într-adevar destul de bine."
În fond, cine ste dispus sa îsi
, foloseasca .
energia pentru a-si studia visele si a observa modul în care
dominatia eului este sub inata noapte de noapte? Cine îsi
doreste sa se gaseasca înt '-o situatie compromitatoare în
vis, o ilustrare a ceea ce e 'tam în viata constienta? (Freud
a spus cândva ca oamenii îi resping teoriile în timpul zilei,
dar le viseaza în timpul n ptii.) Cine este dispus sa admita ca
I

partenerul
ale personalitatii
de viatasale
saumailbine
C(~piiiîi decât
cunoscel poate
însusi?unele
Cineaspecte
doreste
sa culeaga ceea ce a sema,at în propria gradina, sau în

CUt'

~Il!J:1~()nstientcontiJ:1:tla~,semanifeste
inignorat
vietilenoCls,tr:e
fost
ap"oicon"fi,r,
,mat asa
de ist rie,
ceamdin
sau pastrat
se ceea
stia înca
antichitate
si a
propriii
copii? Dar,
si în vietile celor dinjuruli nostru. Observatia lui George
Santayana,
este
cu siguranta
ca tot un
ce am
truislm,
u~tatpe
dincare
trecut
va trebui
se va repeta
sa-I acceptam
în viitor,
în cele din urma.
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Protestam spunând ca nu avem decât intentii
bune si demonstram ca urmarim cunoasterea de sine, dar
cine poate suporta întreaga povara a acestui spectru mai
larg al naturii omenesti? Nu si-a scos fratele nostru Oedip,
dupa ce a vazut adevarul, ochii si si-a dorit apoi moartea?
Dar... dar, asemenea momente de vanitate umilita contin
semintele tamaduirii, ale largirii constientului si ale
ispasirii trecutului. În aceste momente, în care ne vedem
în oglinda - si zarim slabele contururi ale naturii noastre
mai complexe - putem reclama o natura omeneasca mai
cuprinzatoare si o sfera mai larga a constientului, devenind
astfel ceva mai putin periculosi pentru cei din jur.
Umbra, imensa mare din interiorul nostru, nu
poate fi sondata în întregime. Dar anumite încaperi, anumite
anfilade sau anumiti curenti pot fi explorati de constientul
marinarului. Ceea ce neg în interiorul meu va ajunge mai
devrem'e sau mai târziu în lumea mea exterioara. Cu cât sunt
mai în masura sa identific fortele care lucreaza în interior,
cu atât mai putin probabila este necesitatea ca ele sa se
manifeste în exterior. pupa cum ne-a prezis Jung, ceea ce
negam în interior seva întoarce la noi sub masca destinului.
Cine si-ar fi putut imagina ca originile "destinului", care
pare sa existe în totalitate în afara noastra, pot fi trasate
}napoi spre launtrul nostru? (Cât de tulburator este, spre
exemplu, sa realizam ca refacem acelasi vechi scenariu al
relatiei parinte/copil În casnicia noastra, dupa zeci de ani,
si ca poate l-am ales cu precizie, desi inconstient, pe acel
partener cu care putem reface scenariul? Cât de placut este sa
realizam ca ne sabotam neîncetat telurile noastre declarate,
supunându-ne astfel unei tendinte arhaice de a ne nega
pretentiile noastre îndreptatite?)
Aducerea Umbrei în sfera constientului implica
întotdeauna un sentiment de umilire, dar înseamna si
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o largire a acestei sfere, pentru ca astfel începem sa ne
------aproplerri;saiespectam
si sa ne împacam cu natura noastra
omeneasca mai complexa. Aceasta întelegere mai larga
a naturii noastre omenesti va solicita eul constient mai
mult decât îi va face acestuia placere, dar l1~YCl.ajutasa ne
maturizam. Jung remarca la un moment dat ca noi toti
purtam pantofi prea mici. Sa încaltam pantofi mai mari este
o provocare continua si un apel la crestere. Suna simplu,
suna dezirabildar cât de solicitant este! Cum remarca
Jung în continuare, datoria noastra I1Ueste sa atingem
punatatea - pentru ca lucrurile bune pe care le facem pot
adesea sa provina din complexe ori din Umbra ori sa aiba
consecinte neintentionate -, ci totalitatea. Spre tota,gt(lte
nu putem tinde, decât daca acceptam opozitia:Tot~lit.1.te_a
JI1trupata de sine :,semanifesta în contrarii si în conflictul
dintreele ... Si, de aceea,-drumul spre sine este mai întâi un
c~n:flic1:.
t';t2
Purtam aceasta polaritate în noi. Unii se feresc
de aceasta tensiune, altii reusesc sa o îmbratiseze. Bunul si
batrânul poet american Walt Whitman scria: "Ma contrazic?
Asadar, ma contrazic! Sunt infinit. Sunt o multitudine".
Asa si noi. Iar astfel devenim interesanti. Cunoasterea
progresivaa iJ.celoraspecte alepsihicului nostru pe care le-am
-4i~?ci§,t,îngropat si proiectat, si asumarea lor contribuie la
profunzimea vietii noastre si ne ofera o activitate de o viata.
Oricât de problematica poate parea aceasta munca analitica
cu Umbra, este singura cale de tamaduire psihologica
personala si de tamaduire a relatiilor cu ceilalti. Munca pe
care o depunem nu vacontribui lao mai mare satisfactie a
eului, ci la o mai mare apropiere a eului de totalitate. Munca
aceasta cu Umbra, de care poate ca ne ferim, este calea spre
tamaduire, spre crestere psihologica si, în acelasi timp,

12

Jung, Opere complete

12, par. 259.

••

OE CE OAMENii BUNl 5AlJÂRSESC fRPTE RELE?
JRMES

HOLLIS

.

,spre îndreptarea relatiilor cu comunitatea. Tikkun alam,
,tamaduirea lumii, începe cu noi însine, începe cu ceea ce nu
dorim sa stim despre noi. De-a lungul timpului, examinarea
aceasta constiincioasa va începe sa se rasfrânga si asupra
celor din jur. Asumarea propriei noastre Umbre contribuie la
îndreptarea lumii.
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I. "Desi stiu ce este binele, ffPtele mele nu sunt bune"
j

EPISTOLR CATRE ROMRN)I R SFÂNTULUI

RPOSTOL

PRlJEL

I

II. ,,«Care este principiul de paza al învatamintelor lui Buddha?»
Maestrul a raspuns: «Sa nuifaci rau, sa faci numai bine.» Bai Juyi
a spus: «Pâna si un copil de trei ani o stie!» Maestrul a raspuns:
«Un copil de trei ani o stie, 4ar nici macar un batrân de optzeci de
ani nu o poate face.» Poetulls-a înclinat si a plecat."
i

,

j

TRRNSCRIERER

OIRLO['U~ILOR

LUI OROLIN

Credem ca sttm ce e bine, dar nu putem face
binele. De ce? Întrebare~ tare se impune este: ce e binele?
Cum se defineste si cine ît defineste? Depinzând deseori
de context, perceptie si c~durile morale normative, binele
variaza si poate fi dificil de recunoscut. Binele are uneori
urmari neprevazute care hu sunt foarte bune. Ceea ce
ne nedumereste este faptlul ca noi toti traim frecvent
experienta unei contradiqtii între valorile spre care aspiram
si comportamentul nostrp, o discrepanta tulburatoare între
asteptarile
comportamentului
pe care lenostrf'
averp de la noi însine si consecintele
controlul în viata noastr" , din cauza ca ne temem sa
Am constata~
deja ca Umbra
preia uneori
înfruntam dire~t
anumit. probleme
ale realitatii.
Atunci
evitam, reprimam, disociet, proiectam asupra altora si gasim
explicatii rationale. Aces~~~ sunt mijloacele noastre principale
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si primitive de a ne apara împotriva a ceea ce pare sa ne
ameninte eul nostru nesigur si imatur. Împlinirea noastra
ca fiinte morale si psihologice ne obliga sa aflam mai multe
despre Umbra noastra si sa o acceptam printr-un efort
constient si curajos. Dar oare la asta se rezuma totul-la
mai multa vointa, mai multa hotarâre? Putem rezolva Umbra,
ca sa spunem asa, daca suntem mai hotarâti, mai dedicati?
Ce altceva mai sta oare în calea acestei fantezii frumoase;
ce se opune cu încapatânare si consecventa celor mai bune
intentii ale noastre?
Desi stiu ce este bine, sau cel putin cred ca
stiu, nu fac ce este bine. De ce? E un deficit moral? O
pata existentiala? O vointa slaba, sovaielnica, ezitanta? E
acesta pacatul?13 Pavel foloseste cuvântul grecesc akrasia,
care poate fi tradus ca neînfrânare morala, slabiciune
a vointei, atunci când stim ca un lucru este bun, dorim
acest lucru, dar nu îl realizam. Pavel foloseste termenul
în Epistola Întâia catre Corinteni (7:5), în care pledeaza
pentru activitatea sexuala conjugala, pentru ca partenerii
sa nu fie tentati de infidelitate. În Epistola a Doua catre
Timotei (3:3), acelasi cuvânt este folosit ca avertisment
pentru cele din urma zile ale omenirii, când oamenii vor fi
"lipsiti de dragoste, neînduplecati, clevetitori, neînfrânati,
cruzi, neiubitori de bine." Este evident ca pentru Pavel
discrepanta între intentie si optiune determina pacatul,
care în conceptia lui este un deficit în aspiratiile spirituale
ale omului.
Care este cauza acestei discrepante persistente,
acestei diferente, între intentiesirezultat~'
,.,
.,

"

..

,

1. Este discrepanta aceasta o expresie a libertatii vointei
noastre narcisice? Unii pretind ca aceasta capacitate radicala
de a opta pentru altceva decât binele este cea mai profunda si

Este util sa retinem etimologia cuvântului ebraic pentru pacat, care este derivat
dintr-un termen din arta tragerii cu arcul, însemnând "a rata tinta". Astfel înteles,
cuvântul îsi pierde din conotatia de învinuire, caci cine dintre noi are o privire
suficient de agera, un brat suficient de sigur si capacitatea de a se concentra asupra
tuturor aspectelor, pentru a nimeri mereu tinta?
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rafinata forma de libertate. Dar atunci de ce resimtim aceasta
libertate ca pe o contradi~tie dureroasa?
frecventa
a eului sufiCIent
care crede
ca stie 2.
ce eEste
mai trufie,infl~tionarea
bine, cân~ de fapt nu
stIm nIcIOdata
despre urmarile comple~e ale optiunilor noastre? Cât de des
nu ne-am amagit, crezânili ca suntem pe deplin constienti în
clipa în care luam o deci~ie importanta, îndelung chibzuita,
când de fapt ne aflam su~ influenta unor puteri care ne dicteaza
optiunile? Sau cautam e1j:plicatiilogice, sau ne prefacem în fata
propriului instinct, sau ~esocotim avertismentul unui prieten
în legatura cu o relatie î~ care ne-am implicat. Deciziile sunt
luate, iar nota de plata nf revine noua. Altii au vazut ceea ce
noi, în mod evident, nu am vazut.
Îmi amintesc Jum ascultam la conferinta
unei asociatii de speciali~ti o expunere stiintifica despre
,

psihodinamica

r

"

înca1cariil granitei dintre terapeut si pacient.

În încheiere,
domeniu,
conform
vorbitoare~
caruir acel
rezumat
care încalca
spusele
regula
unui seexpert
afla într-un
în
proces
situatie desi "inflationare"
având de regu~a
psihica,
o explicatie
crezândrationala
ca este stapân
a actiunii
pe
sale. Dupa expunere a u*mat pauza de prânz. Dupa pauza, s-a
citit o scrisoare a unei alte asociatii de specialisti, care anunta
sanctionarea severa a re~pectivului expert, pentru ca încalcase
tocmai aceasta regula si iavusese o relatie erotica cu o pacienta.
I

i

'

,

,

toti participantii vreme· ndelungata.
3. Este "pacatul riginar"? Pentru cei cu o gândire mai
superficiala,
caderea
me aforica
dincaGeneza
fost un Am
eveniment
trUfiate
a crede
stim cea facem.
tacut
Cam atâta despre
primar,
Suferintacare
omenirii
a stigmatiztt
de atfnciconditia
si pânaumana
astazi pentru
este pedeapsa
totdeauna.
pentru
nesocotirea vointei diviI\1e.Cei cu o gândire mai putin concreta
interpreteaza
refera la un defect
aceasta
al na~urii
p~.vesteomenesti,
ca metafora
la înclinarea
arhetipalacare
spre greseala
se

I
I
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_aunei fiinte imp~rfecte. Iar altii vid în cadere p deplasare
necesara de la naivitate si infantil~tate spre constiinta si
capacitate morala. Astfel vazuta, 9aderea este o felix culpa, o vina
fericita, pentru ca încalcarea porurcii ne-a daruit o constiinta
mai diferentiata. Indiferent de intlerpretarea metaforei "caderii
în pacat" sau a "pacatului originarj', noi toti avem în comun o
capacitate inerenta de a face aleger inconsecvente.
I

Pe masura ce înaintarîn
vârsta, o atitudine
fundamentalista ne îndeamna tot mai insistent ("spune nu")
si ne învinovateste, predicându-i peîncetat eului sa exercite
tot
mailui
mult
control.
Platon
ador:lta,
intermediul
figurii
Socrate,
o alta
atitudin~.
Elprin
afirma
ca nimeni nu
I

ar putea face constient, voit, rau. 'IDacafacem lucruri rele,
e doar pentru ca nu cunoastem bir-ele. O apreciere înalta a
educatiei razbate din aceasta afirrratie, în special în sfera_
eticii. Platon neaga puterea psihiqului care greseste voit. In
Însemnari din subterana, Dostoiev~ki critica aceasta teza si
îi atribuie lui Socrate o naivitate ipcurabila, observând ca
istoria abunda în exemple de persloane care îsi fac voit, cu
voiosie, singure rau. "Omul poatel sa-si doreasca înadins,
constient, ceva daunator, stupid, Fhiar foarte stupid:
anume
dreptul
de ~-side
dori
de
stupid, sa-si
fara adoreasca
fi legat de
îndatorir4a
a-siceva
dorioricât
neaparat
ceva rezonabil. "14 Ne vine totusi glreu sa acceptam teza
lui Dostoievski, anume ca cea mail mare virtute ne este
perversitatea

noastra înnascuta, ~dica dorinta de a ne

împotrivi
imppse noua
de altii,
pentru
ca asta ne preceptelor
împiedica samorale
ne transformam
în niste
roboti
programati. Dar poate ca are drepltate.
Sa ne amintim ceea c~ exista deja cu mult
înaintea lui Dostoievski si ceea ce fv1iguelde Unamuno a
numit mai târziu "sentimentul

14

traric al vietii", sentiment

Dostoievski, Însemnari din subterana, p. 36.
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care accepta prapastia care se casca între intentie si
finalitate. Anticii îsi imaginau un conflict continuu între
,.soarta si destin, iar caracterul uman se afla mereu între cele
doua: Soarta..este cea care ne ofera conditiile în care trebuie
sa traim, în vreme ce desti:qw reprezinta "vointa zeilor", o
chemare de a ne împlini desavârsit posibilitatile noastre.
În centrul acestei ciocniri de forte se afla sensibilitatea
umana, cu înclinatia ei spre trufie (hubris) si tendinta
de a-si favoriza propria viziune partinitoare, deviata de
la tinta (hamartia), si care se supune astfel unor optiuni
auto-vatamatoare. În aceasta ciocnire de varii influente îsi
au originea capricioasele noastre optiuni si consecintele
lor tulburatoare. Oedip rezuma acest paradox, spunând ca
Apollo i-a dat aceasta soarta, dar mâna care l-a ranit a fost
mâna proprie. Astfel, viziunea clasica tragica ne reaminteste
ca, în pofida certitudinii eului nostru în orice clipa, P-lJ.
stim niciodata suficient pentru a sti ca nu stim suficient.
A:nagnorisis, "recunoasterea", numesc greCii atingerea acestei
atitudini smerite. Aut?riigreci de tragedii sustin ca, din
aceasta atitudine umila a eului; doar smerenia în fata zeilor si
un respect prudent în fata optiunilor sunt necesare pentru a
duce o viata constienta.
Amintiti-va celebra metafora a pesterii, la
Platon, în care omenirea este înfatisata în lanturi, cu fata
spre peretele interior. Vazând umbrele care danseaza pe
acel perete, noi credem ca ceea ce vedem în aceasta imagine
reflectata este realitatea. Platon era de parere ca filosofia,
cu rationamentele ei atente, se va dovedi a fi instrumentul
cu care vom rupe lanturile, vom elibera prizonierii si îi vom
întoarce cu fata spre lumina realitatii. (Poate ca psihologia
si psihiatria behaviorista au preluat astazi acea speranta.
Medicamentul antipsihotic Thorazine si-a primit numele de
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la Thor, în speranta ca acest medicament va rupe lanturile
delirului mental.) Speranta omenirii de a se elibera de
ignoranta continua sa existe, în timp ce Umbra se strecoara
în epoca noastra hiperrationala, hipersuperstitioasa. În
conditiile în care capacitatea noastra de auto-amagire nu va
disparea, iar conflictele între intentie si rezultat vor spori,
vom continua probabil sa ramânem în lanturi în pestera lui
Platon.
Nu ne mai putem permite sa neglijam puterea
inconstientului, nici intruziunile sale omniprezente. Prin
urmare, suntem obligati sa abordam chestiunea Umbrei
din perspectiva psihologiei inconstientului. Psihologia
inconstientului îsi datoreaza numele efortului sau de a
respecta si a lucra cu puterile dinamice ale inconstientului.
Majoritatea formelor de psihologie din prezent se misca la
suprafata, trateaza moduri de comportament, consolideaza
strategiile eului si/sau prescriu medicamente - uneori
cu efecte benefice. Însa dificultatile persistente ale vietii
noastre ramân insolubile, pentru ca problema de a deveni
noi însine depaseste cu mult modificarea patologiilor
noastre zilnice. Cum stiu si grupurile de psihoterapie în
doisprezece pasi, acel lucru caruia îi opunem rezistenta va
continua sa existe. Problema inconstientului consta În faptul
r;aeste inconstient. Nu stim ce este sau cum functioneaza.
Vointa de a-i depista formele de manifestare în tiparele
propriei biografii si în lumea compensatorie a propriilor
vise va cere eforturi substantiale din partea noastra, pe care
multi nu sunt dispusi sa le depuna. Astfel, activitatea secreta
a Umbrei lor inconstiente va continua, fie ca ei observa sau
nu acest lucru.
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Când începem sa analizam problema Umbrei de ce nu facem binele, când credem ca stim ce este bine suntem obligati sa cercetam înauntrul nostru modul în care
activeaza anumite forte invizibile. Eul se imagineaza un
suveran asezat pe înaltul tron al constientului, când noi ne
aflam, de fapt, mereu în prezenta unor energii distincte, care
îsi au vietile lor proprii si urmaresc scopuri determinate de
trecut, de care noi nu avem habar. Psihologia inconstientului
a descoperit ca psihicul nostru este alcatuit dintr-un numar
infinit de astfel de energii distincte, tmele orgctpizat~ în
jurul unei experiente anume, formând un "complex",' altele
urmarind scopuri menite sa vina în întâmpinarea nevoilor
noastre sau sa ne fereasca de presupuse daune. Eul nu
domneste ca un rege în spatele unui castel impenetrabil,
ci este zi de zi invadat de aceste energii fragmentare, iar
regatul nostru se transforma zi de zi într-o natiune ocupata.
Nu suntem o unitate; suntem o multiplicitate. (Gânditi-va la
afirmatia lui Walt Whitman, ca este infinit, o multitudine, o
continua contradictie. Gânditi-va la Adam Smith, care în The
Wealth ofNation15 descrie cum pâna si economiile controlate
sunt conduse de "o mâna nevazuta".)
Eul însusi este un astfel de "complex", o
concentrare de energie, legata de un trecut care începe la
nastere si este îmbogatit zi de zi. Când cineva ne striga pe
nume, trezeste atentia unui întreg trecut. În clipa aceasta,
eul dumneavoastra citeste rândurile pe care le scrie eul
meu. Eurile noastre intra în contact prin intermediul limbii
si al concentrarii mentale. Eul ne poate oferi numeroase
daruri - constienta, atentie, focusare, intentionalitate si
oarecare consecventa. Cu toate acestea, numeroase alte

15

În engleza: Avutia natiunilor.
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puteri si principate care ocupa totalitatea noastra psihologica
sunt de asemenea prezente, iar în fiecare clipa aceste puteri
autonome pot ocupa tronul eului. Poate ca unul dintre
cuvintele pe care le veti citi în continuare va declansa una
dintre aceste puteri inferioare, iar ea se va transforma
într-un bandit, care va prada si tulbura ordinea regatului
constientului dumneavoastra.
Noi toti am trait experienta unui flux de energie
care ne inunda, a unei modificari somatice, eventual a unui
comportament concomitent cu un stimul, fie ca am fost sau
nu constienti de ceea ce ne-a stimulat. De pilda, cererea de
a vorbi în fataunei audiente face ca majoritatea oamenilor
sa fie cuprinsi de tulburare. De ce? Este o cerere atât de
amenintatoare? Rareori, daca nu niciodata. Însa teama de
a ne expune, eventualitate a de a trezi nemultumirea altora,
amenintarea unei eventuale umiliri, toate acestea deriva din
.experienta primara a nesigurantei copilului si a dependentei
sale de bunavointa celor din jur. Am lasat demult în urma
perioada acestei dependente, dar am pastrat reminiscentele
încarcate de energie care ne ocupa, ca niste fantome,
gospodaria noastra psihologica.
Ceea ce numim Umbra este, asadar, suma
tuturor acelor energii separate, care opereaza inconstient si
prin urmare autonom, sau care reprezinta un afront la ceea
ce, constient, dorim sa credem despre noi însine. Binele pe
care îl facem este, astfel, deseori, patat de un scop ascuns, de
complicitate, de motive manipulatoare.
Confruntat cu fragilitate a sa, eul elaboreaza
reflex anumite strategii de aparare a teritoriuliiisau.
Cea
mai. obisnuita, cea mai protectoare strategie de aparare a
eului este cu siguranta;,negarea. Noi toti avem largi sfere de
negare. Constientul no~hu, daca ar examina fiecare ungher
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al trecutului, daca ar zgândari în mod repetat Umbra, s-ar
tulbura într-un mod si mai dureros. Si atunci ne spunem
ca ceea ce nu stim nu ne poate rani. Dar ne rane§te, si noi
toti o stim foarte bine. Un aliat al negarii este evitarea.
În vietile noastre ale tuturor exista domenii ample, pe
care le consideram tulburatoare sauamenintatoare si pe
care le evitam pe cât posibil. De pilda, predilectiile tipului
nostru de personalitate ne face sa preferam unele domenii
ale realitatii si sa evitam altele. Daca, de exemplu, sunt
o persoana intuitiva, nu-mi va placea sa-mi fac bilantul
financiar sau sa-mi renovez singur casa. Daca sunt o
persoana senzoriala, voi evita teoria speculativa si voi dori
sa-mi creez o imagine a realitatii bazata pe detalii vizibile.
Ca atare, ma voi descurca foarte bine când va fi vorba de
lucruri obisnuite, dar nu voi reusi sa-mi formez o imagine
de ansamblu. rrezenta din Umbra a asa-numitelor "functii
inferioare" ne va ataca mai devreme sau mai târziu de la
spate.16

lJrmatoarea strategie este reprimarea,
îngroparea refiexaa adevarurilor neplacute. Acest mecanism
functioneaza inconstient si este menit sa ne protejeze eul,
însa daca uitam ceea ce reprezinta o amenintare pentru noi
nu înseamna ca aceasta amenintare si dispare, un lucru pe
care îl stiu toti cei care nu îsi platescJacturile la timp. EQ~!"~
apropiata~e~.reprimare flste.{ref.y.Zarea;prin intermediul careia
împingem, constient, înauntru ceea ce se iveste în afara,
pentru ca acest lucru sa nu submineze atentia pe care o
acordam momentului prezent. Dupacum am constatat mai
devreme, p_lltemde;l.semeneaproiecta~asupra
altora acele
parti ale vietii inconstiente pe care le intuim ca problematice;
astfel, nu mai suntem obligati sa ne asumam aceste parti
ca pe niste componente ale propriei vieti. Astfel, asa cum

16 Jung a elaborat in anii 1920 o tipologie a personalitatii
bazata pe cuplul conceptual
introvertirel extravertire, cu functiile variabile: reflexiva, afectiva, senzoriala si
intuitiva. Toate aceste functii exi~ta la noi toti, dar una dintre ele este cea do~inanta,
iar noi ne lasam condusi de 'puterea selectiva'a acesteia si evitam problemele
tulburatoare ale functiilor mai putin dezvoltate.
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intuise Iisus, vedem paiul din ochiul altuia, dar nu si bârna
din propriul ochi.
Toate aceste strategii de management al
anxietatii pot fi trecute la rubrica generala a mecanismelor
c1isociative. Tulburari disociative mai grave sunt amnezia, fuga
si personalitatea multipla,17 prin care individul se protejeaza
împotriva unor continuturi dureroase, construindu-si o
realitate alternativa si evadând în aceasta ori de câte ori
este necesar. (Un exemplu de fuga disociativa poate fi vazut
în filmul Agatha, în care se speculeaza asupra misterioasei
disparitii a autoarei de romane politiste Agatha Christie, la
începutul secolului XX, imediat dupa ce afla ca sotul ei vrea
sa o paraseasca pentru alta femeie. Aceasta disparitie este
prezentata în film ca o fuga disociativa, prin care Agatha
Christie se distanteaza de identitate a ei constienta tulburata,
optând pentru o alternativa mai usor de suportat. Ea a
colindat câteva zile printr-o regiune rurala a Angliei, într-o
stare de încetosare afectiva, înainte de a fi recunoscuta si
readusa treptat la realitate. De-a lungul anilor, s-au relatat
numeroase alte cazuri de pierdere non-volitiva a identitatii
constiente, necauzate de traume fizice, iar majoritatea s-au
produs în contextul unei situatii amenintatoare din punct de
vedere afectiv.)
Este interesant faptul ca Pavel, în Epistola catre
Romani (Cap. 7), se apropie de ideea aceasta a disocierii,
chiar de cea a existentei unui "alter", când scrie: "Pentru
ca ceea ce (eu) fac (eu) nu stiu;caci (eu) nu savârsesc ceea
ce (eu) voiesc, ci (eu) fac ceea ce (eu) urasc. Iar daca (eu)
fac ceea ce (eu) nu voiesc. .. nu eu fac acestea, ci pacatul
care locuieste în mine".18 Pacatul devine astfel un "alter",
()~nergie distincta, diferita de eul ca centru. Pavel nu este,
desigur, un cunoscator al psihologiei inconstientului, dar

17 Tulburarea de personalitate
multipla este numita in prezent tulburare de identitate
disociativa. "ldentitatile" disociate, existente în afara eului, sunt numite "alteruri".
18 Pronumele a fost adaugat între paranteze, pentru a sublinia sensurile distincte ale
eului, în lupta lui Pavel cu eul pe care îl stiu si eul pe care nu îl stiu.
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ajunge intuitiv la concluzia ca exista un sistem de energie
separat de eul înzestrat cu vointa, de centrul aparent al
constientului..S(1tgna este derivat din cuvântul ebraic pentru
"adversar", diavol din cel latin pentru "a divide", iar ideea
unei multiplicitati a sufletului uman si a prezentei din umbra
a unui "antagonist" intern era cunoscuta deja din vechime.
Pentru psihologia inconstientului, acest antagonist nu este o
putere supraordonata - de pilda, Printul
, Întunericului -, ci
energia aceasta opozitionala este noi, iar noi suntem ea. Cum
spune Satana lui Milton, "Calea mea este Iadul; eu însumi
sunt Iadul".
,-,-

~---_..-,

Freud a numit aceasta energie, care este atât
de des separata de si subversiva pentru eul constient, Id~
Denumirea initiala în germana era pas Es, în româna Seul,
însemnând forta naturii. Eul este numit în germana Das Ich,
iar supraeul Das Ober-Ich, adica ceea ce se afla deasupra eului.
Denumirea germana initiala sublinia mai clar conflictul
dintre forta naturii, prescriptiile normative ale culturii
si o constiinta nelinistita, care se agita încolo si-ncoace,
încercând sa împace ambele parti si producând inevitabil o
nevroza, adica o ruptura dureroasa în îndeplinirea acestor
scopuri concurente.
Contributia lui Jung la conceptul complexului o frântura de personalitate, atasata unei cantitati de energie,
unui fragment al trecutului, care urmareste un micro-scop este deosebit de utila. Martha Grant a descris în Comisia, cu
umor, întâlnirea ei cu aceste prezente fragmentare:
Grosolanul e doar unul dintre numerosii
Membri ai comisiei mele interne,
Un grup nesupus de complexe încapatânate
Care încearca sa-mi conduca viata.
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Eforturile mele atente de ~-i îmblânzi pe acesti rebeli
Sunt necontenite, nesfârslte.
I-am lingusit si {iatat
Iar când nu am avut niciun succes
i

I

Am încercat sa-i conving ~e cale rationala
Pe cei mai recalcitranti di1~tremembri
,

I

Dar nu le-am sporit decâtlhotarârea.
În afara de aceasta, au toclinumarul
meu de telefon.
'1
Au fost de prea multe ori ~rezenti la sedintele de terapie
Frângându-si mâinile cole~tive cu compatimire
Cloncanind cu simpatie,
În timp ce strângeau la sp~te munitie.
Acum îsi împart sarcinile
Aud fosnetul hârtiilor Si
ma/mult de atât
I
,
!

t
!

I

Recruteaza noi membri de!pe strada. 19
I

Noi toti avem o astfel8.e comisie interna
autonoma - desi ~m fost mereu cbnvinsi ca detinem functia
de director-general al firmei noastte personale.
Metafora complexelor! ne permite sa discutam
despre aceasta infinita divizibilitatb a psihicului, cu
multitudinea sa de scopuri. La niv~l colectiv vom vedea ca
aceasta idee a Umbrei si a penumHei sale cosmice ridica
pentru teism problema "teodiceei"f o problema evitata
cu succes de dualism si politeism. \f7irtutea celui din urma
este recunoasterea sincera a contrcldictiilor inerente
I

oricarei forrn'e de viata. Viata este iner~nt contradictorie si
conflictuala, iar orice viziune asup~a vietii care încearca sa
niveleze aceste contradictii este delrea credinta. Politeismul
I

"rezolva" aceasta proble~a, respec~ând compiexitatea si
contradictiile cosmosului prin atriljmirea unor activitati

19

Textul este citat cu permisiunea

autoarei.
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variate diversilor zei. Pan~eonul fortelor plenipotentiare
nu sufera nicio contradictle, deoarece toate formele sunt
respectate. (Nu trebuie saluitam însa ca aceste presupuse
contradictii si perechi opulse din viziune a noastra asupra
universului iau nastere di* predilectia eului nelinistit pentru
armonie. Daca tot ceea ce ~xista exista doar, nu exista
contradictii si prin urmar~, nici nevoia de a le unifica sub
I

semnul u~u( singur principiu.)
In traditia te9logica orientala, chestiunea
raului si a perechilor opus~ este o amagire a eului. Fantezia
imperiala a eului este rad~cina problemei, pentru ca eul se
desparte de fluxul vietii silcauta sa colonizeze cosmosul.
Scopul urmarit de budisml si hinduism este depasirea acestei
amagiri a eului. În traditi~ teologica occidentala, crestina,
iudaica sau musulmana, c!elalalt este patologizat în calitate
de Cel Rau, care ne ispiteste în "pacat". Atât de profunda
este aceasta ispita, care strecoara pâna si în "faptele noastre
bune" scopuri ale Umbrei, încât nu putem fi "salvati"
decât prin gratia sau marip-imia divina. (Calugarul Martin
Luther s-a luptat cu aceasta dilema, stiind ca nici macar în
momentele de cea mai m*e bunatate nu era lipsit de scopuri
narcisice; atunci a ajuns l~ concluzia ca omul este "achitat
prin credinta", nu prin ac4mularea unor "fapte bune",
patate din punct de vederf etic.) Gratia, asa cum o definea
Paul Tillich, este acceptarta faptului ca pâna la urma vom fi
acceptati, în ciuda eviden~ei ca suntem inacceptabili.
Fundamental~smul, în toate formele sale,
aplaneaza aceasta proble~a, îndemnând eul spre tot mai
mult control. ("Spune nu.j') Daca aceasta deificare a eului
ar functiona cu adevarat, ~tunci nu am vedea atâtia teleevanghelisti cazuti în diz~ratie, atâtea scandaluri din sfera
clericala si chinurile reale W-eatâtor suflete, banalizate
I
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printr-o atitudine moralista si nedreptatite prin adoptarea în
public a unei atitudini afectate. Îndemnurile adresate eului se
vor dovedi lipsite de valoare constanta, oricât de hotarât ar
fi eul. O astfel de strategie împinge Umbra în straturi si mai
profunde si o încarca cu si mai multa energie. Gânditi-va la
Parintele Bisericii Origen, care s-a castrat pentru a se curata
de gânduri nedorite. La scurt timp dupa aceea, s-a gândit
din nou la dansatoare. Macar Augustin, când se ruga pentru
castitate, îl ruga pe Dumnezeu sa nu-i îndeplineasca prea
repede rugamintea: Fa-ma, Doamne, cast, dar nu chiar acum.
Macar Augustin îsi pretuia Umbra ca facând parte din el, fara
sa îsi imagineze ca ar putea îndeparta chirurgical ispita si
înclinatiile biologice.

[ONUERGENTR
RELIGIEI ~I PSIHOLOGIEI
Atunci ce ne ramâne de facut? O abordare
sanatoasa a acestei chestiuni necesita adoptarea unei
alte atitudini fata de eu, începerea unui dialog cu aceste
parti distincte ale noastre. Acest dialog - numit de Jung
Auseinandersetzung, sau a pune ceva în contrast cu altceva si proces de punere în ordine va trebui sa dureze o viata
întreaga. Un psihic sanatos, largirea sferei constientului
presupune conversatia cu - si medierea între - aceste
energii separate. Vom ajunge vreodata la capat? Vom
fi vreodata în stare sa facem binele, asa cum îl vedem,
consecvent, cu certitudine? Putem rezolva problema lui
Pavel? Trebuie sa renuntam la aceasta fantezie inflationata,
pentru ca nu face altceva decât sa continue procesul de
amagire a eului. În schimb, eul este chemat la un dialog
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continuu, la examinare de sine, la recumpanire, la necesara
atitudine smerita a poetului roman Terentiu, care spunea
"Nimic din ce este omenesc nu mi-e strain". Atunci vom fi
constienti - pentru moment.
Daca acceptam vastitatea acestui proiect, trebuie
sa revenim nu doar la misiunea noastra psihologica, ci si}a
cea religioasa. Miezul întelegerii si experientei religioase,
al constientei psihologice este recunoasterea si acceptarea
constienta a propriilor limite: sa stim ca nu stim. Întelegerea
acestui lucru EU v(l diminua importanta~eului,ci îl va
remodela radical. Imensitatea misterului cosmosului si
impenetrabilitatea misterlllui propriilor noastre suflete ne
umple de sm~renie" Smereni~este punctul de referinta' al
experientei religioase SI al întelegerii psihologice. (Gânditi-va
la Iov ca la un prototip al constiintei umile.) Doar o
constiinta umila, însotita de penitenta trufiei, ne va îmbogati
psihologic si spiritual.
Revenind la conferinta de specialitate, la care
s-a aflat ca un coleg de breasla si "expert" avusese o relatie
sexuala cu o pacienta, trebuie sa marturisesc ca în caderea
lui am fost noi toti implicati. Unii s-au grabit sa-I judece, sa-i
sublinieze greseala, sa-i denigreze valoarea, dar eu m-am
gândit ca ar trebui sa ne întoarcem toti în camerele noastre,
sa reflectam smeriti la infinit de încurcata natura omeneasca,
la cât de fragila este gheata pe care patinam si la faptul ca
noi toti cadem atât de des în fisurile a ceea ce nu stim sau nu
ne amintim, din cauza trufiei, a complexitatii si a propriilor
noastre suflete divizate.
~-

~-.'"

De aceea, desi stim ce e bine, sau credem ca stim,
nu facem binele. O veche anecdota evreiasca est-europeana
povesteste cum locuitorilor unui orasel li s-a facut mila de un
batrân pensionar si, pentru a-i da un scop în viata, l-au numit
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paznic al intrarii în shtetl, unde sa astepte venirea lui Messia.
Dupa ce a petrecut câtiva ani grei în postul lui solitar, s-a
plâns sfatului orasenesc de un anumit sentiment de frustrare
pe care i-l dadea îndeplinirea sarcinii sale. Atunci i s-a
raspuns, "Dar gândeste-te, e o munca pe termen nelimitat!"
Eforturile noastre necontenite de a sti ce este bine, daca
exista asa ceva, si de a face ce este bine, daca putem, este, la
fel, o munca pe termen nelimitat: munca analitica cu Umbra.
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I. "Discutia cu celalalt din nbi merita efortul, caci Învatam În
,

i

'

acest fel sa cunoastem aspeqte ale fiintei noastre pe care nu am fi
acceptat niciodata sa ni le a~'ate un altul si pe care nu ni le-am fi
admis niciodata noi Însine.

"1

I

CCif,::'L:fi ~.

c. G, JUNG,

PRR 355
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II. "Fiii si-au modelat picioarele
dupa pantofii tatilor.
La insistenta mamelor,
!

fiicele si-au abandonat

viself· "
!

, LRRRY O, THOMR5
I

Se spune ca alTIfost cândva un exhibitionist.
De la nastere pâna la vârsta de doisprezece ani am locuit
în apropierea unei uzine de tractoare, Allis-Chalmers. La
amiaza, când secretarele *eceau prin fata casei noastre, în
drum spre un local în car~ mâncau de prânz, se spune ca ma
dezbracam si începeam s~ dansez si sa cânt în fata lor. Când
mama le auzea râsetele, i~sea în graba, teribil de stânjenita si
ma tragea de pe veranda ~napoi în casa. Nu o stânjenea atât
nuditate a, cât mai degrabla faptul ca atrageam atentia asupra
mea, asupra noastra, asuwra ei. La scurt timp am învatat sa
nu mai atrag atentia asu~ra mea si am devenit un introvertit
patologic. Întreceam evidlent limita bunului simt - nu
expunându-mi corpul, n~ cântând, ci pur si simplu atragând
atentIa asupra mea .•
I

•

I

mele o determinasera
Astazi întelet
sa tvite
ca traumele
sa fie vazuta,
de o viata
sa ~vite
ale sa
mamei
atraga
atentia
însa
curând
asupra
Umbra
ei. Aceste
mea ~ersonala.
rrobleme ,:le
In scurt
mameitimp
au devenit
am învatat

20

În engleza: Râul.
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sa-mi
sabot"dorintele
repetat sisisarefi"
pm riul potential,
abandonez
ma "ascInd'"
Umbra nu sa-mi
avea, în
I

acest caz, legatura cu nuditatea sa
ci cu simplul fapt de a fi vazut si a
la parerea altora. O parte substant
adolescenta s-a acumulat în urma
învatat sa nu fiu eu însumi - exp

cu exprimarea în public,
eveni astfel vulnerabil
ala a Umbrei mele din
rocesului prin care am
imarea exuberantei firesti

mediu. Pentru un copil, sau cel pu,in pentru copilul care am
fost
eu,copil
nevoia
a fi siacceptat
parinti
prevaleaza
a unui
aveadepur
simplu de
un c~tre
;ret prea
ridicat
în acel
asupra oricarei dorinte instinctive re a se exprima spontan.
La vârsta de cinci ani, am venit aca a de la gradinita cântând
un cântec pe care-l învatasem la 10. ul de joaca: ,,1 lost my
Aceasta
întâmplare,
mesajul
repetat
ori.
arm in the
army/ lostcumy
leg in ei,t-a
th navy/
lost de
mymulte
balls in
Niagara Falls/ and found them in t~e gravy."21 Îmi placea
pentru ca rima si avea antren. Des~gur, la vremea aceea
nu stiam ce erau "balls" ("ouale"), dar am aflat curând ... si
s-a ~ai asezat o caramida în zid, pJntru a-i cita pe cei de 'la
prima carte, prima reactie a fost:" e ce ai facut asta? Ce va
Pink lumea?"
Floyd.22Desi
(Dupa
câteva
zeciîndet ~ni'
publicat
zice
eram
un om
.ata când
firea, mi-am
ca sa spun
asa,
mesajul acesta a apelat la un vechi }mgher al psihicului meu.)
înarmez împotriva mea însami. U bra mea nu era raul; era
o formaside
protectie
împotriva
firi" mele, am-au
felului
meusade
Acesta
multe
alte mesaje
aSema~atOare
facut
maa
fi - aparent prea riscant, prea costisitor în acel mediu.
Amintiti-va ca Umbra ruprinde tot ceea ce nu
urmare,
estecontirlmtul
foarre dificil
sa recunoastem,
dorim
sa fzm. Prin
sa ne asumam
si sa
analizam
Umbrei.
Cu
cât este mai slab eul unei persoa~e,1 cu atât mai putin
probabil este ca acea persoana sa î~ceapa aceasta munca
i
I
I

21 Mi-am pierdut
bratul la armata/mi-am
Pierd~t piciorul la marina/mi-am
ouale în cascada Niagara/si le-am gasit în sos.
I

22

Pink Floyd: Another Brick in the Wall, cântec de I,pealbumul The Wall (1979).
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analitica, iar energiile Umbrei devin patologice, în acest
caz, prin împingerea lor în structuri tot mai profunde.
Odata reprimate, ele vor iesi la suprafata într-un moment
neasteptat sau pe o cale neasteptata, fie ca sunt proiectate
asupra altor persoane, fie ca pun subtil stapânire pe noi si se
manifesta stânjenitor sau distructiv. Oricine - în masura
în care refiecteaza la viata sa - îsi va aminti cu umilinta
de anumite momente în care a devenit prizonierul Umbrei,
desi la vremea respectiva se credea stapân pe sine, credea
ca detine controlul asupra sa. (Când eram student în anul
doi, m-a revoltat la un moment dat prostia unui coleg, care
mi-a spus cu admiratie: "Vreau sa fiu si eu ca tine ... lipsit de
sentimente." Voise sa-mi faca un compliment. Din acea clipa
am început sa înteleg cât de bine îmi însusisem îndemnul de
a ma ascunde.)
Mai mult de-atât, cine poate identifica si
cunoaste în întregime continutul Umbrei sale, într-un mod
obiectiv? Daca ne gândim la faptul ca ceea ce este acceptabil
si ceea ce este interzis variaza de la epoca la epoca, de la
cultura la cultura, de la popor la popor, de la familie la
familie, vom întelege relativitatea Umbrei. Când traiam în
Elvetia, un prieten elvetian mi-a spus ca un bavarez care
s-ar comporta ca un bavarez în St. Gallen, ar fi considerat
nebun. (Distanta dintre Munchen si St. Gallen este mica, pe
harta le desparte o linie invizibila.) Vroia sa spuna ca un tip
de personalitate extravertit senzorial stereotipic (bavarezul),
când patrunde într-o cultura de tip introvertit senzorial (cea
elvetiana), este considerat atât de excentric, atât de diferit de
norma colectiva, încât este considerat nebun! Desi cele doua
culturi sunt apropiate din punct de vedere geografic, una
produce masini si bere si l-a sustinut cândva cu entuziasm
pe Hitler, iar cealalta s-a specializat pe produse farmaceutice,

servicii bancare si ceasuri de precizie si l-a considerat pe
Hitler burghez si, ca atare, periculos. Astazi, ambele culturi
senzoriale au trenuri care circula cu punctualitate si, cu toate
acestea, fiecare se uita la cealalta cu un anumit amuzament
si cu o oarecare condescendenta. Cam asa stau lucrurile, daca
vrem sa definim obiectiv Umbra!
Ce este, asadar, Umbra la nivel personal? Cea
mai buna modalitate de a vedea cum functioneaza Umbra
este, poate, sa ne îndreptam privirea spre vietile unor.
indivizi unici, asa cum suntem, pâna la urma, noi toti.

RRNIRER EROSULUI
Edward era moderator de televiziune. Pe ecran
era o persoana cizelata, sigura pe sine, care stia sa se exprime
limpede. Emisiunea lui avea cel mai bun rating, iar postul sau
de televiziune detinea partea leului din segmentul de piata
respectiv. Întreaga viata avusese un comportament corect si
cuviincios, aratase respect fata de sentimentele celor din jur.
Nu e de mirare ca organizatiile nonprofit apelau mereu la el,
pentru a prezenta galele anuale de binefacere sau pe invitatii
de onoare - atunci când nu era el însusi invitatul de onoare.
Nimeni nu stia, însa, ca în interiorul lui si în spatele calmului
pe care îl afisa, viata lui era mistuita de chinuri. Edward a
ajuns fara voia sa la psihoterapeut, ca multi alti barbati.
Sotia lui insistase, pentru ca altfel l-ar fi parasit, împotriva
convingerilor religioase care o faceau sa respinga ideea unui
divort.
Sotia l-a trimis pe Edward la psihoterapeut nu
pentru ca ar fi fost un om rau, ci pentru ca era "prea bun"
într-un mod compulsiv. Se saturase sa o sune de atâtea ori.

BUN: c,AUÂRSES[ FRF'Tf' RE'_E~ __

Când suna telefonul, tres~rea: "Iar o luam de la capat". În
drum spre gara sau înapo~ spre casa, întorcându-se de la
vreo gala de binefacere, E~ward simtea
nevoia sa-si, sune
,
sotia. Se simtea obligat saj-ispuna ca tocmai vazuse o fata
draguta pe strada si ca a~lsese fantezii erotice cu ea, sau
sa-i marturiseasca, fara v~eun stimul extern, nevoia lui de
a se masturba. Initial, la î~ceputul casniciei lor, sotiei i se
parusera aproape încântajeoare aceste telefonate: avea atât
de multa încredere în ea, tidelitatea lui era atât de evidenta;
mai târziu i s-au parut amuzante; apoi constrângatoare,
deranjante, pentru a-i de~'eni în cele din urma nesuferite.
Trebuia sa înceteze. Urm~Ltorullucru la care s-a gândit a
fost ca se maritase cu un ~bsedat sexual, care mai devreme
sau mai târziu avea sa se ~nanifeste în vreun fel si sa faca
întreaga familie de rusinei. Astazi, când exista pomografie
,

pe
dar Internet,
acum aproape
povestea
treizecj
lor boate
de ani,
sa când
nu para
Edward
iesita sidin
sotia
comun,
lui,
Emily, au venit la mine, atJ"eausentimentul ca traiesc într-o
lume straina si ameninta~oare, total diferita de religiozitatea
conventionala în spiritul tareia fusesera educati.
,

,

I

Aceasta este rovestea a doua persoane, una
"tulburata" si una aparenjt perfect "normala" - orice ar
însemna "tulburat", oricejar însemna "normal". Edward
avusese o mama foarte d~minatoare si un tata pasiv,
foarte docil. Primele mes*je pe care le primise Edward
erau ca trupul, emotiile pjJternice si, mai presus de toate,
sexualitatea erau poate ntI rele, dar în mod evident
periculoase, un teritoriu ~nterzis. În copilarie, Edward
împlinea toate visele ma~:1eisale: era un elev model, baiat de
altar, un ideal pentru tOt~.Copilaria lui nu a fost tulburata
de nimic, iar Edward a palstrat-o în amintire ca pe o perioada
idilica, în care s-a simtit ilJbit, în siguranta, cu o viziune

clara asupra vietii. Când a început însa pubertatea, viata
lui s-a transformat într-un haos. Anarhia trupului, clocotul
tenebros al emotiilor determinate de hormoni, cercul mai
larg al optiunilor morale - toate acestea i-au provocat
confuzie, spaima, aproape panica.
Pentru a-si trata aceasta boala psihologica,
cunoscuta sub denumirea de adolescenta, Edward s-a
adresat preotului, care a confirmat, calm dar ferm, valorile
mamei: masturbarea este un pacat, gândurile necurate
sunt periculoase, iar clocotul trupului trebuie controlat
cu orice pret. Acest mesaj dublu, primit de la cele doua
instante ale vietii sale - mama si tatal spiritual (în vreme
ce tatal biologic era absent din punct de vedere afectiv, ca
energie compensatorie) - a provocat o ruptura adânca în
interiorul lui Edward. Nimeni nu i-a indicat posibilitatea ca
Dumnezeu, cel care i-a creat trupulcu dorintele, placerile
si îndemnurile sale insistente - sa merite cel putin tot atât
respect ca avertismentele parintilor.
Vreme de câtiva ani, Edward a crezut ca menirea
lui este de a deveni preot. Simtea vocatia de a-l sluji pe
Dumnezeu, de a consolida aprobarea pe care o primea din
partea comunitatii si, mai presus de toate, de a simti ca este
acceptat de familia sa, lucrul de care avea atâta nevoie. Prin
urmare, s-a dus la colegiu, s-a specializat în religie, a intrat la
seminar si a depus juramântul. Cu toate acestea, zeii arhaici
ai trupului sau, împreuna cu scopurile polimorfe urmarite
de psihicul sau, l-au adus într-o stare imposibila de conflict
cu sine, iar Edward a fost expulzat. Aceasta lovitura suferita
de eul sau si sentimentul de rusine fata de familie l-au
determinat sa faca un gest compensator, sa intre în arena
publica si sa solicite aprobarea celor din jur, o nevoie pe care
o asimilase odata cu laptele mamei.23

Este destul de clar ca aceasta alegere aparent libera a profesiei a fost determinata de
continuturi ale Umbrei. Ce altceva erau sfaturile preotului, viata netraita a mamei sau
incapacitatea tatalui de a compensa prezenta invaziva a mamei in viata copilului? Nu
au contribuit Umbrele lor la formarea propriei lui Umbre?
23
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Desi învatase sa primeasca aprobarea celorlalti
prin blajina, am putea spune chiar onctuoasa sa persona,
Edward era înca urmarit de vechii demoni. Imaginatia lui
erotica se afla în afara sferei de control a eului care îi regla
viata. Dupa ce s-a casatorit cu Emily, viata lor sexuala is-a
parut excitanta la început, dar la scurt timp erosul lui s-a
retras. Din motive pe care le voi explica mai târziu, Emilya
fost mai mult sau mai putin de acord cu aceasta retragere,
pentru ca stia ca au o viata buna, o viata dezirabila, care
se bucura de aprobarea celor din jur. Astfel, în drum spre
serviciu, când vedea o fata pe strada, Edward simtea
nevoia sa o sune pe Emily si sa-i povesteasca fanteziile lui.
Atragatoarea colega care prezenta rubrica meteo îl determina
de fiecare data sa o sune de cel putin doua ori pe Emily, chiar
si în timpul transmisiei stirilor. De obicei o suna înainte sau
dupa transmisie, dar când a sunat-o în timpul transmisiei în
direct, Emily a stiut ca întrecuse limita. Auzea reclamele la
telefon si, în acelasi timp, la televizor.
La seminar, Edward descoperise ca nu poate
înabusi fortele active ale naturii, desi crezuse ca va reusi
prin pietate sau credinta fata de o paradigma sacra. Nu-si
putea reduce propria natura la tacere. Cu cât încerca mai
mult, cu atât se înrautatea situatia, cu atât mai coplesit era
de vinovatie, rusine si sentimentul ratarii. Daca v-ati retrage
într-un spatiu privat si ati încerca sa nu va gânditi la un
lucru anume, ati constata ca acel gând staruitor nu poate fi
înlaturat.
Când a parasit în sfârsit casa mamei si a intrat
la seminar, crezând ca e un om matur, liber si constient,
Edward a luat desigur cu sine acea ruptura adânca provocata
de Umbra. La seminar24 nu a cunoscut nimic compensator,
care sa-i vindece ruptura, ci a gasit compania unor barbati

24 Cuvântul seminar
este, în mod ironic, înrudit cu samânta, a insemina si seminal si
sugereaza conservarea energiei masculine reproductive.

DE CE CiRNENil

JANES HDLLlS

BUNi

~.AUHR';ES::::

FRPTE

RELE?

.

cu un complex matern, intimidati în asemenea masura de
tot ce este feminin, încât încearca sa-i alunge prezenta prin
separare fizica, celibat si ridicarea pe piedestalul ceresc al
eternei virginitati.
Când fortele staruitoare ale naturii sale l-au
alungat de la seminar, Edward s-a casatorit cu Emily,
crezând din nou ca problema este definitiv rezolvata.
Victima a ceea ce Jung ar fi numit oruptura de anima,
Edward trecea prin mari chinuri. (Anima este cuvântul latin
pentru suflet. Jung a denumit astfel componenta interioara
feminina a unui barbat, centrul sau afectiv, o energie pe care
'trecutul lui sau conditionarea culturala o separa deseori de
viata sa constienta.25) 1}n!lli?-este purtatoarea capacitatii
relationale a unui barbat - relatia lui cu corpul, instinctul,
viata afectiva, spiritul si, în cele din urma, cu femeia din
exterior. Energiile anima inaccesibile constientului sunt
invariabil reprimate, canalizate spre spatii anarhice ale
corpului sau exteriorizate prin proiectie sau printr-un
comportament compulsiv. Ruptura de anima, de care sufera
majoritatea barbatilor, este fara îndoiala motivul pentru
care cazurile de sinucidere, alcoolism si moarte timpurie
sunt mai frecvente 1<1 barbati decât la femei, dar cea mai
adânca rana este înstrainarea de sine si de ceilalti. Atâta
vreme cât nu reusesc sa gaseasca un acces la aceasta viata
interioara, drumul prin viata al barbatilor ramâne unul
tulburat, iar contactul cu alti barbati si relatia dialectica cu
femeile sunt chinuitoare.
Edward nu ar fi putut fi în niciun caz
diagnosticat ca "depresiv", dar, cu toate acestea, reprimarea
unui aspect vital al naturii omenesti împovareaza invariabil
spiritul. Desi reprimata de-a lungul vietii, anima, cu energia
ei vitala, gasea o cale de manifestare în viata lui Edward prin

25

Acest subiect este discutat pe larg în cartea de psihologie masculina a autorului:

Under Saturn 's Shadow: the Wounding and Healing of Men.
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intermediul fanteziilor. Îllingrozea faptul ca avea fantezii
erotice cu alte femei si ca l~ecurgea la pornografie, unde
accesul la "feminin" era a-garent posibil si ispititor, fara sa fie
însotit însa de complexita~ea unei relatii intime.26 In acelasi
tim~, însa, energia exube~anta, forta vitala a erosului se lo~ea
I

~

de zidul din piatra al maniei si bisericii. William Blake scria,
exagerând intentionat, caieste "mai bine sa ucizi un prunc în
fasa, decât sa nutresti dor~nte netraite." Cu un secol înainte
de Freud, acest vizionar vtoia sa spuna ca <;leviereacontinua
a erosului se va patologiz~ mai devreme sau mai târziu pe cai
distructive. Este mai binej prin urmare, sa gasim o cale de a
respecta aceasta energie, ~ecât sa-i permitem sa se manifeste
deformat.
i
Sunându-si af~ctiva,
n~încetatderanjând-o
sotia, Edward
nu îi
viola doar integritatea
mereu,
ci o transforma
surogat.
Edward involunt1r
era în mrd într-o
tacit constient
mama si un
de preot
faptul ca
prin comportamentul lui Ivaatrage inevitabil asupra sa
dezaprobarea pe care se 0ibisnuise sa o astepte. Nu putea
scapa de constrângerea dt- a fi un "baiat rau" prin simpla
încercare de a fi un "baiatlbun". Deosebit de trist, în cazul
lui Edward, este faptul ca întreaga lui viata nu s-a simtit
I

liber
si de de
a daa fi
curs
el însusi,
înclinatiilo~
de a Isimti
sale naturale.
ce simtea, De
de câte
a dori
aricesedorea
se simtea obligat sa le co ' penseze printr-un sentiment
de vinovatie
- adica,luipria~_esteplanuri
anxietate si ale
o intensiva
trezeau
în interiorul
naturii, Edward
auto-învino::-atire.
In cele din urjma, Edward a început sa înteleaga
într-o oarecare masura miecanismele dilemei sale. A înteles
forta relatiei materne, ca~e nu fusese echilibrata de o figura
i

I

paterna sustinatoare,

ci ittensificata

de preotul limitat, cu

atentatelor din 11 septembrie, când amenii cautau informatii de ultima ora pe internet,
26 Edward
nu aleste
singurul om
Doar
perioada
urmatoare
traficul
zilnic
pornografiei
comea!'ras
cialedenupornografie.
s-a mai situat
pe in
primul
loc. La
sfârsitul
anului 2005, s-a constatat existentalla nivel mondial a peste 4,2 milioane de websiteuri
cu continut sexual explicit, carora leicorespundeau
I

peste 372 milioane de pagini.
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un complex matern, al copilariei sale. Pentru a-si facilita
propria terapie, Edward a invitat-o pe Emily sa participe la
unele sedinte. În mod ironic, ea a povestit la prima sedinta
un vis propriu. În vis vazuse un paianjen, care coborâse de
pe bratul unei femei pe care o cunoscuse mai demult, pentru
a trece si a urca pe bratul ei. Era un vis simplu, fara cuvinte,
care o nedumerea însa si chiar o speria putin. Pe cealalta fata,
pe care o cunoscuse cu mult timp în urma, la liceu, Emily o
asocia cu o persoana cam libertina dupa standardele vremii,
si atât de diferita de ea, încât îi evitase compania.
Avem asadar o a doua persoana în acest pas de
deux numit casnicie, care are un conflict cu Umbra. Edward si
Emily se apropiasera unul de celalalt, în primul rând pentru
ca unul era imaginea în oglinda a celuilalt. În general, doua
persoane se apropie una de cealalta într-o relatie intima, fie
pentru ca sunt contrarii si se compenseaza una pe cealalta,
fie pentru ca sunt complementare, ceea ce înseamna nu
rmmai ca simpatiile si antipatiile lor, dar si complexele lor
se completeaza. Edward si Emily se gasisera unul pe celalalt,
deoarece amândoi erau despartiti printr-un zid de erosulloL
Edward simtea nevoia sa o aseze pe Emily pe un piedestal,
pentru ca suferea de o varianta a complexului fecioara/târfa,
a unei imago intrapsihice, care separa si ridica "femininul"
la nivelul adoratiei divine, sau îl reduce la forma sa carnala.
Aceasta este ruptura profunda, pe care mama si preotul
reusisera sa o cauzeze în sufletul copilului.
Emily, pe de alta parte, avea un trecut si o
influenta culturala asemanatoare si simtea, astfel, nevoia
de a fi asezata pe piedestal. Întrebata despre paianjenul din
vis, Emily a raspuns ca nu îl poate asocia decât cu întuneric,
moarte si murdarie trupeasca. Discutând cu aceste persoane
trecute de treizeci de ani, psihoterapeutului i-a atras atentia
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cât de tinere se simteau, cât de curata, placuta si ireala era
bunatatea lor. Terapeutul a observat o mutilare a erosului la
amândoi: la Edward, eviscerarea energiei anima cauzata de
complexul matern, la Emily, comprimarea energiei animus27
cauzata de imaginea proscriptiva a lui Dumnezeu, cu care
fusese educata. Imaginea pe care o avea ea despre Iisus si
imaginea elevata pe care o avea el despre Mama erau lipsite
de trup, de sexualitate si virtuti pamântesti, iar veneratia lor
nega exact aceleasi valori roditoare la ei însisi. Este trist ca,
în loc sa venereze energiile complexe si ample ale divinitatii,
mai raspândite în religiile orientale, lor li se întiparise o
imago Dei patologizata, lipsita de vlaga, în conformitate cu
ruptura nevrotica între minte si trup a teologilor fondatori.28
Ruptura erosului si a vietii naturale cauzata
de impunerile culturale este un subiect amplu, pentru ca
nu cred ca exista vreo persoana în epoca moderna care sa
nu fi suferit într-o oarecare masura aceasta ranire a firii.
Cum poate cineva sa nu sufere o astfel de ruptura, când noi
toti asimilam complexe culturale care se suprapun peste
adevarurile naturale, pentru a ne usura drumul prin viata si
a câstiga necesara sustinere si aprobare din partea familiei,
precum si armonia colectiva? Astfel se naste Umbra, erosul
ranit se retrage în subconstient si naste monstri precum
violul, pornografia, abuzurile sexuale fata de minori si
acte determinate de sentimentul vinovatiei, care la origine
faceau la fel de mult parte din natura omeneasca precum
mâncatul si dormitul.
Edward si Emily au gasit calea de a face fata
acestor probleme, au înteles în suficienta masura forta
trecutului lor mutilant si posibilitatile de alegere ale unei
persoane adulte, pentru a se elibera pe sine si a-si elibera
casnicia de aceasta dependenta fata de trecut. Din pacate, au

27 Animus
este termenul jungian pentru enerl;;ia "interioara masculina" a femeii.
Aceasta energie este asociata cu sentimentul de Imputernicire, nu în sensul de a avea
putere asupra altor persoane, ci în sensul dreptulUI de a-si asuma si a trai înclinatiile
IlatU,.,ue. Animusul negativ ia din putere, este critic sî denigrator, dar animusul pozitiv
îi da posibilitatea de a-si trai viata interioara în exterior.
28 Un conferentiar
din Zurich' a afirmat cândva ca numai prin elaborarea unui

decis de comun acord sa renunte la rsihoterapie si sa discute
în continuare despre aceste chestiuri cu preotul lor. Sper
sincer ca au reusit sa se elibereze cuiajutorul lui, dar banuiesc
ca amândoi au vazut amploarea mi~iunii care îi astepta si au
fugit din fata provocarilor acesteia. i
Fiecarei povesti a unei reusite terapeutice
îi corespunde cel putin o poveste a fortei rezistente,
recalcitrante, ineluctabile a comple*elor centrale si, astfel,
I

'

a fugii din fata rigurozitatii proces~lui de maturizare, a
preferintei, pentru lenesul
, curs al miereu acelorasi, lucruri.
Maturizarea nu înseamna doar purtarea unui dialog cu
mesajele pe care le purtam în interipr - avertismente care
ne împiedica sa ne realizam destimilsi înfruntarea lor,
ci necesitatea de a ne asuma riscul ~e a fi noi însine, fara
;

nicio garantie, fara promisiunea unb aprobari ~rmonioase
din partea celorlalti si fara sperantaf de a reveni la vechea
inocenta. Asumarea acestui risc, a aicestei aventuri a
maturizarii este, din pacate, rar înt~lnita. Si atunci
continutul Umbrei creste, se înmulteste, iar noi continuam
sa bâjbâim în întuneric.
Povestea lui Edward si ~ lui Emily se repeta,
desigur, în milioane de variatiuni îrl cultura noastra, pentru
ca o energie primara cum este sexu~litatea, cu un potential
atât de mare de a face bine sau rau,lcu amestecul de mesaje
care o modeleaza si directioneaza, ~ontine numeroase
posibilitati ale Umbrei. Sexualitatet este o tema si subtema
constanta a culturii populare: în ml~zica, filme si la televizor.
Majoritatea sitcomurilor ating merbu teme sex~ale, ca
sa nu mai vorbim de telenovele. Dai,erosul este o energie
arhetipala si, ca atare, o temelie a filintei umane, dar se poate
oare ca sexul sa fie prea important wentru noi? Iar daca este
prea important, de ce?
,

,

l'

,

I

"sacrament

al sexualitatii",

prin sacralizarea

aeielui lucru esential pentru

crestinismul

si-ar putea redobândi modernitateal'

noi toti,
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Sexualitatea iriterzisa sau restrictionata

este

un fruct ispititor, desigur, ~ar eu sunt convin~ ca ~exul (si
fantezia iubirii romantice, lcare îl însoteste) a preluat povara
unei bune parti din spirituflitatea pe care am pierdut-o. Când
imaginile traditionale, sau lsurogatele lor contemporane,
nu îl mai conecteaza pe oni, cu sentimentul existentei unui
scop transcendent, cu un l~)(spiritual din acest cosmos
centrifugal, atunci el va ca~lta alte forme de "conectare".
Voi discuta mai târziu acel~ permutari ale erosului pe care
le numim parafzlii, acum eSte suficient sa recunoastem
ca, preocupându-ne de sex!,transferam o cantitate
impresionanta de energie $pirituala peste un pod. Poate ca
supraestimam acest pod, pentru ca avem sentimentul ca este
unul dintre putinele dispopibile. Sexualitatea este, asadar,
~Il câmp esenti~l de energ~e în care se manifesta Umbra inclusiv abuzurile fata de ~[linori, violul, pornografia, incestul
si o preocupare culturala glenerala fata de sex - tocmai
pentru ca este importanta.iÎn fond este o forma primordiala'
,~~,conectare - viata noa*ra începe cu o separare si de-a
lungul ei avem sentimentql ca ne separam tot mai mult,
iar deseori ne simtim sin~lri. Reconectarea cu altceva,
indiferent daca este diviniltatea, o idee sau caldura unui trup,
reprezinta o nevoie imper~oasa. Nevoia aceasta devine însa
constrângatoare, chiar ob~:edanta, când avem atât de putine
alte modalitati de conectate.
Nu vreau ca opservatiile mele sa para moraliste.
1

I

Nu condamn niciuna dintte aceste permutari ale erosului,
în afara celor prin care cinieva devine victima altcuiva.
De pilda, tristele cazuri al~ barbatilor care frecventeaza
cluburi de striptease îmi f~'âng inima. Ei traiesc într-un iad
al redundantei, caci încerdarile lor de conectare se reduc la
,

I

niste repetitii fortate, iar {onectarea aceasta superficiala,
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comercializata, nu ofera decât foarte putina satisfactie reala,
de durata. (Acesta este motivul pentru care sexualitatea
poate crea atât de usor dependenta.) Esecul lor nu este
de natura morala, ci este un esec al imaginatiei. Este un
continut allJmbrei, nu din motive morale, ci pentru ca ei se
protejeaza inconstient împotriva unei exprimari deschise
a tristetii sufletului. Umbra nu este sexul; dar importanta
excesiva a sexului reprezinta esecul în împlinirea dorintei de
tamaduire, de conectare si de sens a sufletului.

ÎN UIZITA LR HRRTE
,Mânia' este, pe lânga sexualitate, un alt domeniu
obisnuit al U'inbrei. Mânia si sexualitatea sunt deosebit
de încarcate de energie, deoarece ambele sunt potential
anarhice, ambele au o enorma forta autonoma; ambele
ameninta controlul eului, ambele au potentialul de a uzurpa
atitudinile si obiceiurile dominante ale unui grup. Mânia
este, în fond, unul dintre asa-numitele sapte pacate capitale.
Mânia poate fi, desigur, distructiva, indiferent daca este
întâlnita sub forma abuzurilor domestice, a razboaielor sau a
furiei retinute, care mocneste atât de frecvent sub suprafata
vietii moderne.
Copil fiind, mi s-a spus sa nu fiu mânios, si
sunt sigur ca majoritatea cititorilor au auzit acelasi îndemn.
Într-o zi, dupa ce un alt copil m-a lovit si a fugit, stateam
tremurând de furie neputincioasa. Când m-a vazut mama,
a îndreptat furtunul de gradina spre mine si a spus: "Asa ...
sa te racoresti". Nu numai ca m-a înfuriat si mai tare,
simtindu-ma violat si neputincios, dar am primit si un
mesaj ,clar - ca nu aveam dreptul sa simt ceea ce simteam

..
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sau ca ceva nu era în regula cu mine, pentru ca simtisem
ceea ce simtisem. Acesta este un exemplu pentru nasterea
unei nevroze, pentru una din numeroasele încaperi ale vilei
imense în care locuim - unei stari afective aparute natural
i se opune o interdictie puternica. (Daca dau aceste exemple
din viata mea, nu înseamna ca vreau sa îmi critic mama, care
m-a iubit asa cum a stiut ea mai bine,29ci pentru ca vreau sa
ofer un exemplu pentru ceea ce noi toti trebuie sa facem si anume, sa reconstituim etiologia si elementele Umbrei
noastre, acele instincte naturale care sunt constrânse,
interzise.)
Pentru Freud, aparitia unui simptom, sub
forma unei imagini onirice sau a unei tulburari somatice,
este efortul psihicului de a ocoli interdictia, eludând
atitudine a reprimanta si gasind o cale de exprimare
simbolica. Dovada cea mai clara a acestei idei am primit-o
în situatia în care i-am aruncat un stilou unei paciente care
se ridicase sa plece, dupa ce îsi exprimase ura profunda
pe care o simtea fata de parintele ei dominator. Pacienta
se plângea ca îi amortise bratul, nu era o pareza, ci mai
degraba niste furnicaturi ciudate. A prins stiloul cu bratul
sanatos si când am întrebat-o ce însemna expresia ei, a
îndreptat stiloul în jos, imitând gestul de a-si înjunghia
parintele. În clipa aceea a iesit la iveala interferenta
somatica si dorinta ei secreta. Amortirea bratului era
o amortire simbolica a puternicei animozitati fata de
parintele foarte dominator si mistuitor. În acel moment
reflex, dorinta secreta a iesit la suprafata, iar nevroza s-a
aplanat, dar numai temporar. Dupa un astfel de moment,
ramâne întrebarea: Cum fac fata gândului tulburator ca am
fantezii ucigase? Dar daca nu le constientizez, ce alta cale
vor gasi ele de a se exterioriza?

În vremea aceea "iubirea" se masura astfel: "Te-ai aseza pe sine, in fata trenului,
pentru aceasta persoana?" Ea s-ar fi asezat, fara îndoiala, pentru mine, asa cum m-as
fi asezat si eu pentru ea ... cred.

Daca ne amintim ca r~dacina etimologica a
cuvintelor anger (în engleza: mâni~), anxietate, Angst (în
germana: teama) si anghina este r~dacina indogermanica
angh, care înseamna "a (se) contratta", "a constrânge",
atunci vom întelege cât de natural~ si normala este mânia,
cât de natural reactioneaza sensib~lul organism numit om
la tot ceea ce-i ameninta starea de ~ine. Da, fiecare familie
si fiecare cultura are un interes aScjuns de a limita puterea
I

,

I

distructiva a mâniei, dar refularea 'jexcesiva a mâniei este
sursa de aparitie a nevrozei. William Blake scria cu doua
secole în urma, în poezia A Poison tree30, ca mânia exprimata
cu glas tare poate duce la conflict, ~ar la fel de bine la o
posibila alinare si gasire a unei sol~tii, pe când mânia
îndreptata în interior nu produce <Re
cât fructul otravit al unui
copac bolnav - ceea ce ucide o rel~tie. Prin urmare, asa cum
constrângerea vatameaza sinele o~g~nic, mânia repre;inta
o reactie naturala, epifenomenala, Ila aceasta amenintare a
starii de bine a sinelui. Daca perso~na respectiva nu ar trai
aceasta desteptare reflexa a sensib~litatii pe care o reprezinta
mânia, ea ar ramâne în continuarei expusa amenintarii. Prin
urmare, mânia, anxietatea, teama si anghina pectorala,
contractiile inimii, sunt niste prod~se secundare, reale sau
percepute, ale amenintarii, dar surlt în sine reactii naturale
ale unui organism cu instinct de a~toaparare.
Desi exista o acceptanta culturala a mâniei
îndreptatite - chiar imaginea un~i Dumnezeu mânios -,
mânia nu este în general binevenit,a în mijlocul nostru,
oricât de naturala ar fi. Desi fiecar~ persoana si fiecare
societate stie instinctiv cum sa canializeze adecvat mânia,
negarea sau reprimarea ei continu* este o cauza profunda a
psihopatologiei noastre, iar mânia Ivacauta invariabil o cale
de exprimare mai putin sanatoasa.fl Stim ca unul din fructele
I

În engleza: Un copac otravit.
O abordare mai detaliata a mâniei se regaseste în cartea autorului:
the Sou/: New Life in Dismal Places.
30
31
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"mâniei îndreptate în interior" este depresia, ca mânia are
tendinta sa se exprime în tctiunile noastre involuntare cum conducem, cum supoham sentimentul de frustrare -,
ca mânia ne exprimata afeheaza corpul, cel putin prin
cresterea tensiunii arteriate, si ca exista unele dovezi ale
predispozitiei spre cancer iapersoanelor care au dificultati în
acceptarea mâniei.
O ilustrare interesanta a acestei relatii cu
mânia, care constituie o P1'oblema de domeniul Umbrei, a
aparut cu treizeci de ani î~lurma în Elvetia, sub forma unei
carti autobiografice intitujate Mars, dupa zeul roman al
mâniei. Autorul era un tâ~tar care aflase ca sufera de o forma
agresiva, letala, de cancer.! Cartea a aparut sub pseudonimul
Fritz Zorn (Zorn însemnâlf1d în germana furie). Este de
înteles ca Zorn sa fi fost îMuriat de apropierea punctului
final al unei vieti netraite,i mutilate. Concluzia la care a
ajuns era ca dusese viata 1jlnuireprezentant respectabil al
burgheziei elvetiene, neg~nd forta emotiilor, iar psihicul sau
se razbunase cu agresivit3ite pentru aceste emotii înfrânate.
I

Cu alte cuvinte, viata lui ajfectiva netraita gasise o cale de
exprimare maligna, prin rpultiplicarea neînfrânata a vietii
sub forma unor celule furtoase.
Zorn conchi~ea ca singura lui sansa de a trai era
eliberarea acestei imense ~nergii a Umbrei sub forma unei
mânii dezlantuite împotrtva culturii elvetiene, bazate pe
reprimare si determinate ide supraeu, si în special împotriva
familiei sale, care detinea!un statut social proeminent.
Speranta lui era ca, daca ~r fi reusit sa dea glas fiecarei
celule de mânie, invazia :d1aligna a cancerului, rezistenta la
radiatie si chimioterapie, Iarputea fi oprita. Mars a devenit
un bestseller, nu doar pe~tru ca fagaduiala data siesi de
autor era înduiosatoare, qi pentru ca atâtia altii traiau aceeasi

dilema a Umbrei. Autorul pornise într-o adevarata cursa de
a termina cartea si a-si salva astfel viata. Cu o zi înainte de
a muri, a aflat ca i se va publica cartea. Povestea încercarii
sale eroice de a-si salva viata dând glas Umbrei ramâne un
avertisment pentru noi toti, de a nu uita ca energiile Umbrei
nu dispar pur si simplu, ele se afla întotdeauna undeva.32
Sexualitatea si mânia sunt usor de identificat ca
domenii ale Umbrei, deoarece toate societatile s-au temut de
forta lor si au luat masuri prohibitive severe, de la legi penale
pâna la complexele de vinovatie care invadeaza si controleaza
mintea individului. Unul dintre fostii mei pacienti s-a
aratat la un moment dat chiar multumit ca suferea de o
boala fizica, pentru ca o vedea ca pe o pedeapsa pentru o
relatie extraconjugala. Pretul pe care mintea umana trebuie
sa-I plateasca pentru complexele de vinovatie inoculate
de parinti, comunitate si autoritatile religioase nu poate
fi supraestimat. Bunastarea potentiala a atâtor vieti a fost
amarâta de aceste complexe.

PRETUL RDRPTRRILOR

NECESRRE

Umbra noastra personala se manifesta însa
si în alte domenii, sub forma altor energii si probleme. În
cartea Finding Meaning in the Second Half of Life scriam ca
adaptarile necesare suferite în copilarie duc la formarea
unor complexe dominante - adica, a unor "idei" cu
o încarcatura emotionala, care devin independente
si îsi exercita în mod continuu influenta asupra vietii
adultului. Din supunerea noastra involuntara în fata
acestor aglomerari de energie determinate de trecut se
naste recit:ll1danta - c.ând ne_imaginam ca facem alegeri
- __

32 Este interesant
germana: teama).
în 1977.
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faptul ca numele adevarat al lui Fritz Zorn era Fritz Angst (in
El a murit in 1976. la treizeci si doi de ani, iar Mars a aparut
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libere in orice clipa - si, deoarece sllnt reactii de adaptare
~Iita de cereri exterioare;c~mplexele':duc deseori la o
-~~"._"_.-"'-'-""-.-_'"
oamen..i,..a,7,uns"iîna
.progresiva înstrainare de ~.ine. Atâtia
douajumatate
a vietii, sau1nai târziu, dupa ce au facut tot
ce "trebuia" în viata, dupalce s-au coI1format asteptarilor
familiei si comunitatii, nu!se simt în largul lor cu viata
,

pe care o duc. Toata viata nftraita a devenit acum parte a
Umbrei personale - form;jta din acele lucruri împotriva
,

carora individul a învatat ,de-a lungul vietii sa se protejeze,
deoarece exprimarea lor hbera i-ar fi periclitat adaptarile
necesare. Cliseul conform! caruia cei mai aprigi dusmani ai
nostri sfârsim prin a fi not însine este un cliseu - adevarat
tocmai prin faptul ca se r~peta atât de des.
Adaptarea la ctonditiile de viata necesita
dezvoltarea unei persona, ~unei masti pe care o purtam în
orice situatie sociala. Une?ri ajungem chiar sa credem ca
persoana care suntem cu adevarat este cuprinsa sau definita
de aceste roluri de person~. Dar cu câte mai mare gradul
de identificare cu personal, cu atât creste distanta fata de
Umbra. Umbra - în acest caz viata netraita - coboara
în straturile subterane ald psihicului si îsi cauta o cale de
exprimare prin invazii afdctive: depresia, spre exemplu,

"'.,
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~n"g~s,tErecipitat si imediat regretat, vise tulburatoare,
,suferinta fizica sau moleseala psihica. În afara de aceasta,
adaptarile obligatorii dini~rima jumatate a Vietii hecesita o
reducere progresiva a aut~ritatii personale, pâna în punctul
în care deseori nu mai stitn cine suntem, în afara de rolurile
si de trecutul nostru, pieridem contactul cu dorintele noastre
si ne transformam în nis~e straini fata de noi însine. În.a
doua jumatate a vietii, m~siunea noastra cea mai importanta
este de a ne recâstiga aut~ritatea personala, de a explora si
exprima cu atentie Umbr~ personala si de a risca sa traim

••
în conformitate cu scopurile suflet1\1luinostru. Nu este o
misiune usoara, dar tocmai din ace~t motiv este atât de
importanta munca analitica cu Um~ra personala.
În afara de aceasta, tipUrile de personalitate
elaborate de Jung, bazate pe introvtertire/ extravertire, cu
functiile variabile reflexiva, afectiv~, intuitiva si senzoriala,
constituie de asemenea chestiuni ale Umbrei de care trebuie
sa ne ocupam în a doua jumatate a ~etii. Avem tendinta de
a ne misca pe orbita tipului de persbnalitate cel mai usor
de adaptat cerintelor exterioare - !spre exemplu, tipul
intravertit intuitiv reflexiv, sau, stJreotipic în America,
cel extravertit senzorial afectiv. În tonformitate cu tipul
:t"espectivde personalitate, acordam prioritate anumitor
~specte ale vietii si acceptam anum~te sarcini, dar ne ferim
de alte aspecte ale vietii si evitam p~ cât posibil alte sarcini.
Aceste domenii neglijate si aspecte ievitate ni se vor întoarce
întotdeauna împotriva si se var mahifesta în vietile noastre
sub forma unor prezente tulburato~re, stânjenitoare, si a
unor tipare prin care ne sabotam pk noi însine. Adaptarile
i
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si identificarile tipologice creeaza uE dezechilibru al
personalitatii. Atât realitate a extedoara, neglijata sau
sub apreciata, cât si realitatea interibara, neglijata sau
subapreciata, îsi vor cere drepturilel. Acel lucru caruia ne
împotrivim, fie el interior, fie extedor, va continua sa existe
si ne va prezenta mai devreme sau ~iuaitârziu nota de plata.
Paradoxal, capacitatea tloastra de a recunoaste
ceva din ceea ce constituie Umbra noastra personala ne
ascute capacitatea de a recunoaste qomportamentele
determinate de Umbra ale celor dini,jur. Daca nu suntem în
stare sa-I recunoastem pe escracul, pOtul sau batausul din
noi, cum am putea recunoaste un a$tfel de comportament
la altii? Daca nu suntem constienti ~e aceste capacitati

.
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latente din interiorul nosj:ru, probabilitate a de a fi tradati de
propria naivitate este ma~ mare. Pâna si analiza propriului
simt al umorului va scoat~ la iveala m;tive ascunse care, desi
reprimate
complexei de
naturi
idealul
omenesti
eulu~ constient,
care vor sareprezinta
iasa la lumina.
aspecteAtâtea
ale
glume
contin
o nuanta
poate
aluzie
un
motiv
agresiv!
Si de tatoasa,
at~tea ori,
cândo am
fostrasista,
luati lapoate
rost
de altii din pricina agresi~\.itatii noastre, am pretins ca nu
fusese decât o gluma!
:
Constatam, ~sadar, din nou ca Umbra nu
este sinonimul raului. U~bra personala are anumite
,

I

domenii comune tuturor loamenilor -

,

precum sexualitatea

si
mânia -, trecutului
dar în alte fiecarui
d~meniiom
este
unica,
caurma
ciudateniile
l-au
silit pentru
sa lase în
anum'ite parti autonome ~le sale, care au ramas inconstiente
sau au fost evitate delibetat. Aceste componente invizibile
sunt energii autonome si!,ca atare, vor ramâne mereu active
în vietile, în familiile, în rjelatiile noastre si în viata noastra
netraita.
Jung remarc~ la un moment dat ca cea mai
grea povara pe care treb~ie sa o suporte un copil este viata
netrai1:a apâii.nh:lui sau.llnteriorizarea exemplului parental
I

îl va împiedica pe copil s~ atinga totalitatea fiintei sale, sau
îl va determina sa hiperc~mpenseze viata parintelui si sa
traiasca în numele acestJia, sau îl va determina sa caute o
solutie inconstienta pen~ru aceasta ofensa adusa totalitatii
sale - sub forma unei d4pendente, a unei vieti de distractie
continua sau a preocupa~'ii pentru aceasta problema - fara
sa înteleaga ca aceasta co!nstrângere deriva din scopurile
neîmplinite care i-au fost transferate de o alta persoana.
Vietile câtor oameni nu ~unt conduse astfel spre repetitie,
hipercompensatie sau captarea de solutii inconstiente pentru
i
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Umbra personala a altcuiva? Jung dadea exemplul unui
tata dominator, a carui corectitudine tiranica l-a împins pe
fiu spre dependenta de droguri, iar pe fiica spre o stare de
descompunere morala, fara ca vreunul dintre ei sa înteleaga
cum fusesera împinsi copiii spre o viata care nu era, în fond,
decât o reactie la viata netraita a tatalui lor.
Este imposibil sa afirmam ca nu suntem
influentati de Umbra altora, asa cum nu putem afirma
ca Umbra noastra nu se rasfrânge asupra altora. Asadar,
misiunea de a constientiza Umbra este un serviciu moral
adus celor din jur si, în acelasi timp, o cale de deschidere spre
o viata mai împlinita.
Paradoxul pe care noi toti trebuie sa îl înfruntam
este ca, pentru a ne maturiza cu adevarat, pentru a parasi
casa parinteasca, trebuie sa ne despartim de imagourile
parentale si sa începem sa ne asumam o parte din bogata
noastra Umbra. Imaginea lui Iisus pe care o prezinta atâtea
Scoli duminicale este cea a unei persoane slabe, fara umbra,
nu cea a barbatului care i-a spus mamei sale la nunta din
Cana: "Ce te priveste pe tine, femeie?" sau care i-a alungat,
într-un acces de furie, pe camatarii din templu. Sau, chiar
mai direct, care a declarat, îndemnând pe calea individuatiei:
"Cel ce iubeste pe tata ori pe mama mai mult decât pe Mine
nu este vrednic de Mine". Aceste cuvinte nu sunt ambigue.
Aceste cuvinte ne spun ca avem o datorie fata de ceva mai
presus de trecutul nostru, de complexele noastre repetitive,
chiar de cele mai profunde sentimente de loialitate! Aceste
vorbe au ramas revolutionare si atâtatoare pâna astazi - si
necesare din punct de vedere psihologic.
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"Omul, fând deopotriva lib~r si îngradit, deopotriva limitat si
fara limite, este temator. T4ama însoteste
, , în mod inevitabil
paradoxul libertatii si fmitujdinii în care traieste omul. "
REINHOI_O NIEBUHR

"Trei patimi, simple dar covlârsitoare, mi-au guvernat viata: dorul
de a iubi si de a fi iubit, doribta de a cunoaste si o compasiune
insuportabila fata de suferiJ1ta omenirii. "
BERTRRND

RUSSEU_, CReZUL INTROOUCTllJ

RL

Un barbat de lcincizeci de ani bea în fiecare
seara pentru a putea adorjmi si se masturbeaza compulsiv,
dar duce în acelasi timp viata exterioara a unui contabil
cumpatat si sobru. Suflet~llui moare în timpul zilei si cauta
cu disperare conectarea c~ forta vitala în timpul noptii. El
stie ca, anesteziindu-si dUirerea cu alcool etilic si fantezii
~rotice, se îndepartea~a t~t mai mult de sine, i;r de acest
lucru se teme într-un mod dureros. Sub afabilitatea sa
exterioara se ascunde dis*erarea în care se îneaca. În parte
este vina lui, daca poate fiivorba de vina, în parte a sotiei,
ca nu reuseste sa-i comunlice acesteia dorinta lui disperata
de a trai. Sotia lui îsi iroselste energia sufleteasca în grija
obsedanta fata de copiii lqr maturi si în competitia cu vecinii.
Ca persoana si partenera ~ sotului ei, a încetat deja cu ani
în urma sa se maturizeze.lldentificarea
excesiva cu aceste
roluri îi permite sa evite r~latia cu sotul, sa evite o implicare
în probleme sociale, sa evite dezvolt;rea unei spiritualitati

•
mature. Amândoi au un statut social proeminent, amândoi
contribuie cu generozitate la binele societatii, dar fiecare,
în aceasta lume a abundentei, este înfometat de moarte. Ca
doua vapoare în noapte, ei trec unul pe lânga celalalt, la mica
distanta, dar fara sa se vada. Din afara, niciunul dintre ei
nu ar putea fi considerat un caz "patologic". Dar amândoi se
sfârsesc de singuratate si amândoi sunt bânt~itCd.~U~bra
unei vieti netraite.

PSIHOPRTOLOGIR:
SUFERINTR SUFLETULUI
Conditia noastra existentiala este fragila,
periclitata. Dintre toate speciile animale, omul este cel mai
putin capabil de a supravietui fara grija, protectie si hrana
din partea strainilor, anume din partea celor pe care îi
numeste parinti, dar si a altora. Omul nu poate supravietui
decât daca soarta îl doteaza cu resurse interne de energie, cu
bunele intentii ale celor din jur si cu un mediu înconjurator
relativ benign. Dar chiar si în aceste conditii, omulnu poate
supravietui fara o capacitate considerabila de,ctd~ptare.Prin
adaptare preluam cromatica, valorile si reflexele mediului
înconjurator si interiorizam mesajele transmise de dinamica
familiala si mediul cultural. Cu fiecare adaptare în serviciul
supravietuirii sau al împlinirii unor nevoi riscam sa ne
~ndepartam si mai mult de natura noastra inerenta. Aceasta
este originea problemelor pe care le avem cu Umbra. Cu cât
,sunt adaptarile mai profunde, mai constrângatoare, mai
deviante, cu atât mai profunda este patologia noastra.
Termenul psihopatologie nu este un verdict.
Psihopatologie înseamna literal "expresia suferintei
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sufletului". Ne rasucim în adaptarile noastre, asa cum se
rasucesc plantele spre lumina si sfârsim prin a ne identifica
cu deformarile noastre, chiar prin a le iubi - de parca ele ar
fi ceea ce suntem noi. Patologiile, nevrozele, dependentele
si sociopatiile noastre sunt expresia suferintei provocate
ele adaptare, Cu fiecare adaptare ne înstrainam si mai mult
de sufletul nostru, dar suntem legati la nivel intrafizic de
tropismele noastre. Vrând-nevrând, ajungem sa fim adaptarile
noastre, le exprimam si le reprezentam prin intermediul
psihopatologiilor noastre. Negarea lor devine o problema
a Umbrei, asa cum identificarea cu ele este tot o problema
a Umbrei. Când am mers prima data la Zurich, pentru o
specializare în psihologie analitica, cu mai bine de treizeci
de ani în urma, am transferat experienta mea de absolvent
al unei universitati americane asupra asteptarilor fata de
aceasta specializare. În câteva luni am învatat ca adevarata
provocare nu consta, asa cum crezusem, în acumularea de
cunostinte, în trecerea examenelor si scrierea lucrarilor,
sau în avansarea la un nivel superior, ci mai degraba, într-o
acceptie zen, în confruntarea cu un koan33 existential, o
ghicitoare. În acele câteva luni am învatat ca problema mea
era ceea ce devenisem. Patologia mea coincidea cu realizarile
mele. Nu e de mirare ca eul nu este foarte încântat de o

întâlnire cu Umbra. Numeroase conflicte pe care le aveam
cu Umbra mea proveneau din identificarea excesiva cu
adaptarile si neglijarea câtorva dintre cele mai bune calitati
ale sufletului meu.
Freud a scris la începutul secolului trecut o carte
intitulata Psihopatologia vietii cotidiene. Nu trebuie, sustinea
Freud, sa vizitam un ospiciu pentru a vedea psihopatologia;
ea poate fi gasita în viata noastra de zi cu zi. Analiza acestor
ocazii banale reveleaza puterea inconstientului, prezenta

Koan este un paradox prezentat fiecarui novice. Nu trebuie "raspuns" la el; trebuie
trait într-o asemenea maniera, încât imaginea despre sine a eului, care se crede
capabil de o intelegere suverana, sa fie rasturnata.
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unor scopuri amestecate si interferenta obiectiva în
comportamentul cotidian a fortelor dinamice ale conflictelor
subiective. Toate perceptiile, ideile sau complexele care ne
stapânesc viata inconstienta se vor manifesta sub forma
Umbrei în lumea noastra constienta, daunând deseori noua
însine sau celor din jurul nostru.
Sensibilitatea umana este deosebit de rafinata si
capabila de adaptare. Acesta este motivul pentru care specia
umana a supravietuit, nu pentru ca ar fi un apogeu al creatiei
sau pentru ca o zeitate i-ar fi acordat prioritate în fata altor
specii. Doar trufia ne poate face sa gândim astfel! .~?d~tam
~:ncapentru ca ne-am adaptat mai bine decât orice alta forma
de viata.34 Dar cu toate acestea, paradoxal, aceeasi capacitate
de adaptare este sursa suferintei noastre si a înstrainarii de
natura noastra.
De curând am stat de vorba cu un barbat care
sufera de depresie. Vreme de câtiva ani si~a lasat viata
personala si afacerile sa pluteasca în deriva, cu urmari
nefericite pentru sine si sotia lui. Prima sarcina era, desigur,
sa stabilim daca dep re sia lui era determinata biologic sau
intrapsihic. Dupa ce am exclus prima posibilitate, ne-am
concentrat asupra celei de-a doua.
J oseph are cincizeci si cinci de ani, o casnicie în
principiu fericita si o firma mica de constructii. Pentru ca
nu s-a ocupat de sarcinile lui personale si de afaceri, firma
lui Joseph se afla în pragul falimentului. Când am încercat
sa analizam de ce se opune rezolvarii unor chestiuni banale,
deseori neplacute, dar nu cu adevarat împovaratoare, Joseph
nu a reusit sa gaseasca nicio cauza a acestui comportament
de evitare. Când analizam tiparul comportamentului de
evitare, recunoastem ca ceea ce facem în lumea exterioara

:~~=?
expresie

logica a premiselor lumii interioare, constient

34 Argumentul
principal împotriva asa-numitei «creatii inteligente»
încurcaturile pe care le-am produs mereu, de-a lungul vremii.

sunt neîndoielnic

sau nu. Evitarea unei sarcip.i înseamna evitarea anxietatii
pe care sarcina respectiva ~)produce într-un fel sau altul. La
suprafata, sarcinile neîndejplinite nu prezinta un motiv de
anxietate de dimensiunea 1~nuicasus belli, cu toate acestea
tiparul evitarii sistematice!persista. De ce? În absenta unei
cauze constiente, reale, co~1Cluziala care ajungem este
ca tiparul comportamentului de evitare este activat de o
anxietate mai profunda .•
Când i-am an~lizat atent trecutul, pentru a afla
când a învatat sa evite, sa ~'eprime si sa înlature anumite
lucruri din viata lui, Josep~l a recunoscut ca acesta a fost
singurul mod de a se adap~a la prezenta invaziva si la cererile
necontenite ale mamei saI1~'Tatal lui avusese succes în
afaceri, însa pasivitatea lui!domestica încurajase aceasta
strategie de evitare, în sensul ca Joseph învatase de mic ca
probabilitatea de a se imp~me în fata mamei nu era foarte
încurajatoare. Mai târziu, ~lsaltat de probleme de sanatate,
vârsta si oboseala, precumisi de temerile financiare ale sotiei,
Joseph recazuse în tiparulicomportamental
bine cunoscut,
iar problemele sporisera. J'jjunsese sa nu mai deschida cutia
postala, pâna când a fost s~)mat telefonic sa achite o factura
restanta.
I

Depresia lui Jq)seph fusese cauzata de o perceptie
generalizata a lipsei de put!ere în fata unei alte persoane
(un transfer direct al lipsei! de putere traite în trecut, în
fata unei mame exigente) ~:iulterior, dupa repetate evitari
si urmarile tot mai numer~)ase ale acestora, se adâncise.
Recunoasterea faptului ca Itransferase asupra obisnuitelor lui
sarcini cotidiene povara u~lei arhaice lipse de putere în fata
Celuilalt - ca poate 90% q'in ceea ce îl speria si, prin urmare,
el evita, era determinat de !vechea matrice eu-Celalalt -l-a
ajutat pe J oseph sa înceap~i sa se ocupe de aceste sarcini.
'-
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Reamintindu-si ca este o persoana adulta, cu forta, rezistenta
si capacitatea decizionala ce lipsesc unui copil, a gasit
hotarârea necesara pentru a se apuca de acele reparatii mici,
a caror neglijare provocase pagube atât de mari.
În ce masura este comportamentul de evitare
al lui Joseph o problema de domeniul Umbrei? Sa ne
amintim definitia functionala a Umbrei: ceea ce ne face sa nu
,ne simtim în largul nostru cu noi însine. Doua probleme care
tin de domeniul Umbrei sunt evidente în cazul lui Joseph.
"Complexul lui matern" - anume matricea "prezentei
invazive" si lipsa lui de putere în fata ei - a devenit sistemic
în structura sa psihologica, încât el transfera aceasta
dinamica relationala asupra altor situatii care îl solicita,
chiar si asupra unor situatii în fond banale. Sa ne amintim
ca psihicul nostru functioneaza ca un computer analog, care
întreaba "Când m-am mai aflat aici?", acesta fiind modul
nostru de a identifica, si eventual controla tot ceea ce este
nou din prisma a ceea ce este vechi. Astfel construim pe
temelia trecutului, dar în acelasi timp suntem încatusati
de datele arhaice ale trecutului. Problema prezenta, care
tine de domeniul Umbrei, este intensificata si determinata
de mostenirea nerecunoscuta a copilariei. Prima problema
de domeniul Umbrei este: "Acele lucruri de care nu sunt
constient, si! sau carora nu sunt dispus sa le fac fata, au pus
stapânire pe o parte din viata mea."
A doua problema de domeniul Umbrei deriva
din prima. Nu este suficient sa ne plângem ca depresia,
alimentata de arhaica "masina de cautare" a prezentului,
ne lipseste de putere. Ne ramâne sarcina de a investi cu
putere prezentul. Daca purtam în continuare pantofi prea
mici, ramânem captivi ai nevrozei care ne-a adus în situatia
în care ne aflam, ai adaptarilor care ne limiteaza la cadrul
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îngust al trecutului nostru. Sa pasim în afara acestui trecut,
~a ne revizuim imaginea de sine, sa ne îndreptam în directia
unor posibilitati extinse, nu este o sarcina usoara. Aceasta
problema tine într-adevar de domeniul Umbrei, pentru ca
ceea ce ne face acum sa nu ne simtim în largul nostru cu noi
însine este tocmai imaginatia noastra extinsa, tocmai riscul
în fata unor posibilitati extinse. Astfel, ramânem deopotriva
îngraditi de trecutul care ne lipseste de putere si tematori în fata
riscului pe care îl prezinta posibilitatile

extinse ale prezentului.

Aceasta.sarcina dubla; de a înfrunta trecutul
si a-l scoate la lumina constientului si de a ne asuma
raspunderea pentru noi optiuni, pare evidenta când ne uitam
la vietile altora. Dar când suntem cufundati în propriile
noastre temeri si în trecutul care ne îngradeste, am face
bine sa întelegem ca fiecare înfrângere pe care am suferit-o
din cauza trecutului este o provocare de a pasi în abisul
unui viitor neimaginat. Problema trecutului este ca nu are
imaginatie; nu poate decât sa repete acelasi scenariu. Sociopatul
este îngradit de perceperea timpurie a Celuilalt ca o persoana
care are menirea de a-l rani, astfel încât lui nu-i ramâne
altceva de facut decât sa reactioneze, ranindu-lla rândul
sau. Rana lui este trecutul lui; patologia lui este imaginatia
lui limitata. La fel, bigotul. La fel, fundamentalistul,
indiferent de ce soi ar fi. Fiecare dintre ei sufera de o
tulburare de anxietate, cu o solutie reflexa de vindecare,
menita sa-I elibereze de ambiguitate. Fie ca este o persoana
cu o tulburare de personalitate, fie ca este un bigot sau un
fundamentalist, fiecare este captivul imaginatiei îngradite
a complexelor sale si stapânit de pIanul de management al
anxietatii pe care si l-a elaborat.
Dupa cum vom vedea în capitolul dedicat
relatiilor, fiecare relatie este guvernata de mecanismele
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arhaice ale proiectiei si transferului. Ceea ce proiectam
este anxietatea provocata de complexe - adica de
aglomerarile autonome de energie, determinate de trecut,
care cresc si mocnesc în interiorul nostru - si dinamica
transferata a managementului anxietatii. Când eliberarea
de imaginatia limitata a complexelor si asumarea riscului
unor noi posibilitati sunt sarcini prea intimidante, Umbra
vietii netraite creste în masura în care patologia noastra se
revarsa în exterior, daunând celorlalti, celor care recepteaza
proiectiile noastre, trecutul nostru transferat si sistemele
noastre de management al anxietatii.

SISTEME DE MRNRGEMENT
RL RNXIETATII
Noi
, toti' avem sisteme de management al
anxietatii, pentru ca fara ele, fara adaptarile uimitor de
flexibile ale psihicului, sensibilitatea noastra ar fi coplesita
de forta vietii. Învatam sa ne tocim sentimentele, pentru
a nu simti prea mult. Învatam sa negam, sa reprimam,
sa refulam, sa proiectam asupra altora, sa deviem, sa
disociem - numai pentru a evita ceea ce percepem ca
pe o amenintare coplesitoare. S-a spus ca singura stare
cu adevarat patologica este negarea, care este, în fond, o
respingere a realitatii. Sa ne amintim poezia lui T. S. Eliot,
Burnt Norton, în care ni se spune ca omenirea nu poate
suporta prea multa realitate. Noi toti, în anumite faze ale
dezvoltarii psihosociale, în momente de stres, oboseala sau
vulnerabilitate afectiva, dam dovada de varii capacitati de
acceptare, asimilare si raportare la o realitate perceputa ca o
povara sau o amenintare.
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În afara de aceasta, deseori suntem confruntati
cu o realitate dureroasa, care în faza initiala este coplesitoare
si persista apoi, închistata în chihlimbarul trecutului nostru,
sub forma unei fobii sau a unei puternice aversiuni. Îmi
amintesc de o prietena, refugiata din Germania nazista, care
nu era în stare sa rasfoiasca un album cu imagini ale unor
oameni obisnuiti, fotografiati de August Sander între anii
1900 si 1940. Erau oameni obisnuiti - brutari, postasi,
mame - surprinsi în situatii obisnuite, dar pâna si aceasta
realitate cotidiana cenusie trezea în prietena mea emotia
initiala, care o determina sa închida albumul. Era ceva în
chipurile lor, în amintirea acelei lumi banale, care facea
ca întregul ei trecut sa iasa la suprafata. Nimeni nu poate
judeca reactia acestei persoane, nevoia ei de a se proteja,
pentru ca noi nu am trait ce a trait ea. Umbra istoriei crea, în
cazul ei, la nivel personal, un conflict cu Umbra încarcata de
energie - asa cum se întâmpla si în cazul nostru, al tuturor.
Dispunem, asadar, de sisteme de management
al anxietatii. Multe dintre ele sunt atât de înradacinate
în matricea vietii cotidiene, încât nu le vom recunoaste
niciodata ca atare. Unul dintre cele mai raspândite, dar
invizibile, dintre ele este rutina.Viata este prin natura ei
'haoiIca si imprevizibila. Catastrofele pe care le vedem zi de
zi la televizor ne amintesc frecvent acest lucru. Rutina este
forma - sau cel putin iluzia - de ordine si previzibilitate cu
care oamenii contribuie la viata. Avem tendinta de a ne trezi
in fiecare dimineata în acelasi fel, de a lua micul dejun, de a
citi ziarul, de a ne bea cafeaua, de a merge pe acelasi drum
la serviciu si asa mai departe. Ce e rau în asta? Nimic, gar el!
toate acestea reprezinta o problema de domeniul Umbrei,
deoarece rutina poate fi la fel de bine inamicul vietii, al unei
reactii unice laivirea unei posibilitati. Shelley scria în secolul
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al XIX-lea, într-un eseu despre poezie, ca imaginatia este cea
mai elevata dintre facultatile noastre, iar obisnuinta, cel mai
puternic amortizor. Gânditi-va la stresul pe care îl produce
o întrerupere a rutinei. Suntem cuprinsi de "mânie'\ adica
"anxietate", când "normalitatea" pe care ne-am construit-o
este dislocata. Aceste "constructii" care sustin - sau chiar
suporta - cotidianul sunt sisteme de management al
anxietatii si, ca atare, potentiale probleme ale Umbrei, când
viata ne cere sa fim spontani, sa riscam, sa ne imaginam
alternative.
Un alt sistem de management al anxietatii larg
raspândit estedependenta:
Noi toti suntem dependenti,
într-un fel sau altul. Dependenta este un comportament reflex,
conditionat, deseori tot mai greu de înfrânat, care reduce pe
moment nivelul de stres. Cu multi ani în urma le permiteam

pacientilor mei sa fumeze, pentru ca voiam sa le acord
libertate si pentru ca eram constient de stresul pe care îl
producea o situatie atât de încarcata afectiv cum este terapia.
O pereche a renuntat cu aceasta ocazie definitiv la fumat.
Amândoi fumau tigara de la tigara, aprinzându-si cu mucul
unei tigari fumate pe urmatoarea. Dupa o ora numaram
mucurile din scrumiera: erau douasprezece, sase de la fiecare.
Daca cineva i-ar fi întrebat, ar fi recunoscut ca fumasera în
timpul sedintei, dar erau inconstienti de obiceiul reflex de
a-si aprinde tigara de la tigara. Mirosul de tigara a ramas
multa vreme în biroul meu, chiar si dupa ce am schimbat
tactica.
Asa cum rutina poate fi un sistem reflex de
management al anxietatii, cum am explicat mai sus, la fel
se insinueaza în viata noastra cotidiana numeroase alte
reactii reflexe, de care fie suntem, fie nu suntem constienti.
Tulburarile nutritionale sunt greu de controlat, deoarece
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hrana reprezinta o forma arhaica de rasplata orala si are
conotatia imediata a unei hrane emotionale. Dependenta de
rpunca (în engleza: worlzaholism) se întâlneste atunci când
o persoana proiecteaza starea sa de bine asupra unor lucruri
abstract~ precum succesul, înaintarea în functie si diverse
alte modalitati de evitare a abisului existential care se afla
mereu cascat sub picioarele noastre. Câti dintre noi se simt
bine urmând îndemnul lui Walt Whitman de a trândavi si îsi
îndeamna sufletul sa faca la fel?
Tiparele noastre de adictie sunt mult mai
subtile decât simplul fapt ca cineva se îmbata si îsi
alina astfel pentru moment durerea de a trai, pentru ca
psihopatologia vietii cotidiene se regaseste pretutindeni.
Dependentele nu sunt doar sisteme de management al
anxietatii, ci in acelasi timp eforturi de a ne impiedica sa simtim
ceea ce simtim deja.35 Toate aceste tertipuri omenesti de

a face fata starilor afective autonome sunt de înteles si
omniprezente. ~le devinprobleme de domeniul Umbrei,
atunci când ne întreb~m care parte a vietii noastre este
':
cea pe care o evitam. Oricât de natural este ca o fiinta
simtitoare sa evite durerea, uneori singura modalitate de
a elimina durerea, de a ne maturiza si a evolua, sau pur si
simplu de a respinge puterea durerii de a ne guverna viata,
este tocmai suportarea acestei dureri. Singura modalitate
de a ne elibera din lanturile dependentei este de a simti
durerea împotriva careia ne protejam tocmai prin aceasta
dependenta, durerea pe care o simtim deja.
Este de datoria psihoterapiei ca pacientul
sa treaca prin experienta suferintei, pentru ca el sa se
maturizeze, acesta fiind motivul pentru care atâtia oameni
evita acest dialog profund cu propriul drum prin viata.
Acest proces nu este atât de cumplit sau respingator pe cât

35 În limba engleza se folosesc expresiile colocviale "to get high", "a se inalta", si
"to get stoned", "a se impietri", pentru "a se îmbata". Autorul speculeaza ca aceste
expresii se refera la faptul ca cineva încearca sa se înalte - prin consumul de alcool,
de droguri etc.- deasupra conditiei sale, pe care o resimte ca inferioara, respectiv sa
se împietreasca, pentru ca pietrele sunt nesimtitoare la durere (N.t.).
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pare, pentru ca rasplata este înnoirea si cresterea spirituala
a omului, în masura în care el vre aicu adevarat acest lucru.
W.H. Auden scria despre ambivaler-ta acestei sarcini:
I

Mai degraba ne distrugenJ,' decât sa ne schimbam.
Mai degraba murim de teqma,
Decât sa purtam

crucea plrezentului

Si sa ne ucidem iluziile.36

i

Pot afirma chiar ca scJpul unei terapii serioase
I

nu este de a "rezolva" suferinta,.ciide a g~sisi a înfrunta
sarcina pe care ne-a impune suferintq

si de a refuza sa fzm

blocati,
din aceasta
opritisuferinta.
în loc, constrânsi
de st1ategia
de ddaptare
Singura cale
qe a purta
un dialognascuta

profund cu sensul vietii noastre es~e de a înfrunta problema
evitarii, care tine de domeniul Um~rei. Spre exemplu, o
femeie pe care o stiu, care nu si-a c\tmoscut niciodata puterea,
care nu a simtit niciodata ca are dr~ptulla ceva, care nu a
avut niciodati o parere proprie în familia ei de provenienta
sau în casnicie, a devenit membra f unui club Toastmasters.37
Va puteti imagina de cât curaj are I(1evoiepentru a-si înfrunta
temerile si a vorbi în public, sub pr~virea atenta a altora? Ea
învata, pas cu pas, într-un proces 4ificil, sa înfrunte Umbra
vietii ei netraite si sufletul încatus4t care a reprezentat
adaptarea ei protectiva, sa se desd-Fda unei anxietati
mai mari si, astfel, unei vieti mai cfmplexe. Exemplul
ei este o paradigma pentru noi totii. Adaptarile noastre
constrângatoare, oricât de necesart ar fi, ne împiedica sa fim
noi însine, sa fim fiintele complexe! pe care avem menirea
de a fi: Cum îndrazni~ sa ne ascun:ldem adevarata fiinta de
restul lumii, sa îngradim persoana Fare am fost meniti sa
devenim, doar pentru ca suntem stapâniti de teama! Nikos
Kazantzakis scria:
.
Auden, The Age of Anxiety, în Collected Poems,ip. 407.
Toastmasters International este o organizatieron
profit, care cuprinde 11 700 de
cluburi în 92 de tari, inclusiv în România. Scopul acestor cluburi este exersarea si
îmbunatatirea capacitâtii de comunicare si a abilitatilor de conducere (N.t.).

36
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e un b!ulgare de glod, fzecare om

E un bulgare de glod. Care e datoria noastra?
Sa ne straduim

~a din pamântul

carnii

si mintii noastrei
Sa rasara o mic~ floare.

38

i

DependentelE1 noastre ascund chemarea la o
viata mai plina, mai risca~ta. Gerald G. May exprima în
câteva cuvinte aceasta pro!blematica: "Dependenta exista
atunci când cineva este sil~t din interior sa investeasca
energie în niste lucruri catre nu sunt dorintele lui
adevarate. "39 Atunci, de c~ este atât de dificil sa descoperim,
sa acceptam si sa împlini:nr. ceea ce ne dorim cu adevarat?
~r~~ul maturifarii este acceptarea unui nivel mai
mare de anxietate. Eseculimaturizarii produce fie depresie,
fie acele adaptari care ne itnobilizeaza si pe care le întâlnim
în nevrozele noastre coticl)iene. Oricât de blocati am fi, ceva
ilin noi tânjeste sa se exp~ime, iar de aici se nasc simptomele
noastre, visele noastre co~pensatorii si dorul melancolic si
razvratit pe care nu reusirp sa-I recunoastem ca pe o chemare
a sufletului. Acest dor, rarpas inconstient, se traduce deseori
printr-o pasiune romanti4a - prin cautarea "magicului
celalalt" care va face ca viata noastra sa functio, nez,e, sau prin
I

J

.

J

...

proiectarea
caci altfel nuvietii
ar exista
noastre
ace~cult
Inetraite
al vedetelor
asupra altor
cu care
persoane-,
ne
inunda mass media sau a~ea spiritualitate sentimentala,
nesolicitanta, întâlnita atrt de des în lacas ele noastre de cult.
I

GÂNOIRER!

HRGICA
I

I

g<l1t~"P!oblerna de domeniul Umbrei este
"gândirea magica", în car~ ne complacem zi de zi. Gândirea
38
39

Kazantzakis, The Saviors of God, II. 109.
May, Addiction & Grace, p.14.
'
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magica este teritoriul copilului, al sensibilitatii primare si al
esecul de a distinge
între interior si exterior, între subiectiv si obiectiv. Copilul
crede ca gândurile sale guverneaza lumea, când e, de fapt
invers, "interpretarile" pe care el le da lumii îl guverneaza pe
copil. Copil fiind, credeam ca ma îmbolnavesc ca rezultat al
unui act pentru care trebuia sa fiu pedepsit. (Nu stiam multe
despre microbi în perioada aceea a vietii mele.) Asimilasem
gândul ca boala - si ma îmbolnaveam des pe atunci - era
o forma de rusine, sentiment de vinovatie si culpabilitate.
Astfel de gânduri arhaice persista în viata tuturor adultilor,
îngropate sub ratiune a pe care au dobândit-o odata cu vârsta.
Asa ajungem sa-i învinovatim pe ceilalti sau sa acceptam o
vina rusinoasa, iar diferitele manifestari ale vietii, din care
fac parte si suferintele biologice caracteristice speciei umane,
devin si ele subiectul complexelor centrale.
Felul în care unii oamenii se roaga poate fi o
forma de gândire magica. (Unii sustin ca orice rugaciune este
expresia unei gândiri magice; dar eu cred ca înca nu s-a spus
ultimul cuvânt în aceasta chestiune.40 Rugaciunea este, daca
nu mai mult, cel putin o forma de intentionalitate serioasa.)
În cel mai rau caz, rugaciunea poate fi o forma infantilizanta,
desi de înteles, a gândirii magice - o proiectare a temerilor
si dorintei de finitudine ale copilului asupra unui ecran
tuturor celor supusi stresului. Ea reprezinta

cosmic, cum spunea Freud. Mult mai matureste sa ne rugam
pentru puterea, intelegerea si întelepciunea de a face alegeri
mai constiente, sau de a purta cu curaj si chibzuinta poverile
vietii.
Gândirea magica a generat, desigur, stiintele
naive ale culturilor antice. Acestea se bazau, inevitabil,
mai putin pe observatii sistematice si ipoteze verificate
(ceea ce, de la Bacon si din secolul XVII pâna în prezent,

Rezultatele studiilor stiintifice variaza. dar cele mai cuprinzatoare si recente indica
o foarte slaba, daca nu chiar inexistenta, legatura intre rugaciune si vindecare. Pentru
cei credinciosi, aceasta este provocarea credintei sau a unei increderi neconditionate, la
baza careia nu se afla dorinta de a controla universul, ci acceptarea sincera a propriilor
limite existentiale. Povestea lui Iov, despre care vom vorbi mai târziu, ne reaminteste
40
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reprezinta conditiile nece$are ale speculatiilor), cât
mai degraba pe proiectii, rtJ.anagement al anxietatii si
confirmarea complexelor. iCât de ironic este ca astazi
fundamentalismul revine ~aaceasta naivitate a stiintelor,
bazata pe inflationarea nereflectata, compensatorie, a eului
si confirmarea complexelQr. Poate ca era mai placut când
~raiam într-un univers pe Itrei niveluri, în care suveranitatea
eului era steaua noastra C~auzitoare; poate ca era mai placut
când ne consideram apogful creatiei divine, iar inflatia eului
este si astazi mai placut sa credem
putea fi celebrata; poate
ca putem - sau cel putin [un tele-evanghelist poate - citi
gândurile lui Dumnezeu, 4are, în mod ciudat, pare a avea
aceleasi gusturi, valori, copvingeri si nevroze ca noi!Cu,tgtul

4

altceva înseamna, însa, saine re consideram viata ca un drum
fragil prin lume, pe un fir idepraf purtat de vântul vesniciei.
Chippewa îsi accepta locu~ în marele mister al lumii atunci
când scrie:
i
Uneori îmi petrtc vremea compatimindu-ma,
si în tot acest timp
sunt purtat de ~ânturi de-a curmezisul cerului. 41
I

'

I

PRRRFILIILiE: PERMUTARILE

DORINTEI

Când analizaJ:n natura obscura a relatiilor intime,
descoperim unul dintre cfle mai mari secrete ale ~oastre:
faptul ca o parte foarte p~'ofunda, arhaica din noi îsi doreste
sa renege viata cu rigoril~, singuratatea, despartirile si
pierderile ei chinuitoare ~isa se topeasca în bratele persoanei
iubite. Freud era de pare~e ca majoritatea nevrozelor îsi
au originea în sexualitatel, dar sexualitatea avea pentru

ca eforturile noastre de a "cadea l~ învoiala" cu universul sunt foarte vechi, poate o
veche strategie, o expresie a trufiei bmului, pentru a smulge suveranitatea din mâinile
zeilor.
'
41

Bly s. a., The Rag and Bone Shop of the Heart, p. 496.
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el un sens mai larg decât ceea ce în~elegem noi, în mod
conventional, prin aceasta. Pentru freud, erosul, forta vitala,
cauta întotdeauna placerea, evita d~rerea si cauta mereu sa
aline, sau chiar sa elimine, tensiun~a vie a tesutului. Când
"nevoia imperioasa de a fuziona" p:rievaleaza, regresam de
la scopurile noastre evolutive si ne j,rasucim" erosul în jurul
unor scopuri-surogat (lucru numit 1i:tneari"perversiune", ceea
ce înseamna literal o rasucire sau în!dreptare spre un tel),
sau traim o durere imensa a frustra~ii, daca nu - sau pâna
când - reusim sa sublimam dorint~ imperioasa prin munca,
arta sau alta forma de creativitate. Transformarea erosului
este un lucru necesar civilizatiei. Dijn nefericire, permutarile
dorintei pot avea si un efect distrucbv. Jung acorda si el o
mare importanta puterii erosului, a~intind ca Eros era un
zeu în antichitate, si considera man!ifestarile sale multiple
ca ilustrari ale modalitatilor creativt prin care psihicul sau
sufletul se manifesta în lume, în caqtarea sensului.
Psihiatria denumeste aftazi tulburarile placerii
parafiIii, adica philos, "iubirea", în to~te permutarile ei.
Dorinta este poate un cuvânt mai p~trivit decât iubire,

deoarece iubirea si dorinta nu coinc'id întotdeauna. Pentru
a defini o parafilie este însa necesar4 adoptarea unei
perspectiveculturale,
pentru a putefl emite apoi o judecata.
Perspectiva se modifica însa în func~ie de cultura. Unora
dintre noi nu le surâde ideea de a uqide si apoi mânca un
câine, desi este ceva perfect accepta~il în restaurantele
altor parti ale lumii. În lumea lui PI"fton, relatiile între un
adult si un copil nu erau considerat~ doar naturale, ci chiar
superioare celor dintre sexe, deoarer,e erau mai curate, mai
putin încarcate de alte scopuri. Asta~i numim acest lucru
pedofilie si îl pedepsim cu închisoarfa. Aceasta judecata este
necesara, deoarece psihicul unui co~il este atât de fragil,
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încât are nevoie de protectie, dar cine poate afirma ca o astfel
de dorinta este nenatural~, câta vreme îsi are locul ei în
natura umana si a fost pr~cticata de-a lungul întregii istorii a
omenirii.
Multi consid~ra "iubirea care nu poate fi
numita", homosexualitat~a, o patologie. Dar ea a existat în
toate civilizatiile si în întteaga lume - ceea ce constituie
una dintre numeroasele qovezi ale bazei sale biologice, mai
degraba decât culturale s<1tu
personale. Cu câteva decenii
în urma, homosexualitat~a a încetat sa mai fie socotita
anormala si patologica în!cercurile psihiatrice, iar astazi
numai persoanele ignora~te sau care se simt amenintate
de orice ambiguitate a pr~priei lor naturi o mai considera
anormala. Ceea ce a fost ~Jracticatîn toate culturile,
considerat normal în nun(1eroaseculturi si respectat în
unele dintre acestea (în Grecia
si Roma antica, dar si
l'
, în
culturile nativilor americjmi, sub forma venerarii "spiritului
dublu"42) ramâne o amenfntare a Umbrei pentru cei
nesiguri.
Sa ne gândim!la froteurism. Dorinta unei
persoane de a-si freca truful de trupul altcuiva este o
reminiscenta a copilului qare continua sa traiasca în fiecare
adult. Altfel nu ne-am sarltta, nu ne-am tine îmbratisati,
nu ne-am atinge. Fetisismul se fixeaza a~upra unui 'obi~ct,
a unei metonimii, care în~umeaza un ansamblu mai
vast de asociatii. Astfel, c~nevapoate prefera sa adore o
fotografie a persoanei do*te, decât sa riste o relatie cu ea,
sau un obiect de îmbracaIjninte, o sinecdoca, în care partea
reprezinta întregul. Patolpgica, în sensul unui conflict de
domeniul Umbrei, nu estt dorinta în sine, ci teama persoanei
__n."

Ou_.~
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locul
respective
surogat
deului
a sesau
apropi~
sim~olic.
de obiectul real al dorintei sale, în
"Two-spirits" sunt numiti nativii iamericani care poarta îmbracaminte
si
îndeplinesc munci deopotriva masquline si feminine. "Spiritul dublu" se refera la un
spirit masculin si un spirit feminin <are traiesc în acelasi trup (N.t.).

42
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Aceste observatii nu-s~ propun sa valorizeze
o forma sau alta de comportament, ci vor sa sugereze ca
dorinta este ceva profund omenes~. Suntem ipso facto
creaturi ale dorintei, pentru ca alt~el nu am avea zgârie-nori
si simfonii, navete spatiale, fii si fitce. Persoanele care ar
putea deveni victime ale dorintelo:r noastre au nevoie de
protectia energica a comunitatii, d~r ar fi util pentru noi toti
daca am începe sa întelegem ca re4ctia noastra la dorintele
celorlalti înseamna emiterea unei judecati, caci, în fond,
noi însine
suntem creaturi ale dodntei.
,
, În SUA exista la ora
actuala 500 000 de cazuri înregistliate de delicte sexuale si
numeroase altele neînregistrate. P~otectia victimelor trecute
si viitoare este absolut necesara, [lisa delictele constau în
esecurilefaptasilor de a se raporta lajaltii,nu în dorintele lor
razvratite. Aceste esecuri provin dtn incapacitatea de a auzi
;

,
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apelul la iubire si restrictiile pe car~ iubirea ni le solicita, care
retin si limiteaza, dar nu neaga dorinta.
"
Permutarile dorintei ~u f~st si vor ramâne
,.

I

'

întotdeauna probleme importante! ale Umbrei. Nu exista
om care sa nu aiba o nevroza în ac~asta sfera, pentru
ca noi toti avem dorinte, toti sunt~m sfâsiati între
mesajele contradictorii care se cio~nesc în trupurile si în
comportamentul nostru. l.Jrmarea!neînJrânata a dorintelor,
careia i-au cazut victima alte perso~ne, a facut mult rau de-a
lungul vremii, dar reprimarea brut~Ia a dorintei a facut poate
si mai mult rau spiritului uman. (Sil ne amintim cuvintele
lui Blake, care exagera intentionat Ispunând ca este "mai
bine sa ucizi un prunc în fasa, decâit sa nutresti dorinte
nerealizabile." Elake trebuie sa fi îqteles cu mult înainte de
Freud pretul reprimarii si deformatea sufleteasca pe care
o produce aceasta.) Aceasta Umbr~ ne însoteste mereu,
inclusiv în întunericul dormitoarelpr noastre. Fiecare om
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este chemat sa înteleaga d~ferenta dintre reprimare, care mai
devreme sau mai târziu valnaste monstri, si retinere, care
este o dovada a respectulu~ fata de sine si fata de ceilalti.
Majoritatea o~menilor îsi conserva însa
nevrozele, adica poarta cu lei, ca pe o suferinta personala,
rupturile dintre adaptare ~i individuatie. Paradoxal, speranta
lumii se gaseste doar la petsoanele nevrotice. În 1939,
în pragul celui de-Al Doile~ Razboi Mondial, care avea sa
provoace cea mai mare distrugere din istoria omenii, Jung
a tinut un discurs în fata 4sociatiei Psihologiei Pastorale
din Londra, în care spunea ca specia umana suporta cu greu
vidul de sens si tinde spre Isau se lasa ademenita de catre
ideologiile puternice.43 În qlreapta se afla gloata isterica a
fascismului, în stânga ma~a sumbra a comunismului. Din
nicio parte nu poate veni ~peranta reînnoirii spirituale,
deoarece amândoua cer repuntarea la raspunderea personala
si transferarea puterii asupra unui conducator. Doar
"nevroticul", credea Jung, icare se lupta cu sine mai pastreaza
vie speranta unei griji fatai de spiritul uman. In masura în
care indivizii sunt dispusi ~a-si înfrunte suferinta personala,
tendintele culturii mai largi pot fi vindecate si reformate.
Astazi, fascismul si comurj.ismul sunt discreditate, dar au
fost înlocuite de o cultura iaconsumatorului parafilic condus
de fantezie, cautând cu di~perare distractii si senzatii tot
mai tari, si de o cultura fU~1damentalista, în care rigorile
unui drum individual sunt date la o parte în favoarea unei
ideologii care, sacrificând paradoxurile si complexitatile
adevarului, favorizeaza sotutiile unilaterale, valorile
alb-negru si impunerea prppriilor complexe ca norme pentru
ceilalti.
,
Problema tut*ror parafiliilor este ca nu produc
o conectare sufleteasca satisfacatoare, de durata, nu
I

A

!
'

I

Cum remarca teologul englez William Temple, cei care nu cred in nimic pot fi usor
convînsi sa creada orice.
'
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îndeplinesc nevoile sufletului. Cultura noastra este plina de
falsuri care cer în schimb bucati din sufletul nostru. Dupa
cum ne sfatuieste poetul Hafiz:
Învata sa recunosti monedele false
Care îti vor cumpara poate o clipa de placere,
Dar apoi te vor târi zile în sir
Ca pe un om frânt
În spatele unei camile basinoase.44

TULBURRRI

RLE SINELUI

Exista o serie de suferinte umane care depasesc
sfera simplei nevroze - asa-numitele\,tulburari
de
personalitate':~. Nevroticul este constient de suferinta sa,
deseori se învinovateste pe sine pentru incapacitatea de a-si
alunga nelinistea sufleteasca, dar are posibilitatea de a-si
înfrunta si depasi suferinta, pentru a gasi un sens mai larg
al vietii. Persoanele cu tulburari de personalitate au suferit
traume majore în viata. Ele nu suporta doar durerea ranii;
ele sunt rana; sunt stapânite de rana si traiesc mereu între
limitele stabilite de aceasta. Când vorbesc si se comporta
într-un anumit fel, o fac mereu din prisma ranii, fara sa fie de
obicei constiente de existenta unor posibilitati paralele.
Problema Umbrei se manifesta în tulburarile de
personalitate prin excluderea altemativelor. Spre deosebire
de nevrozele simple, tulburarile de personalitate nu percep
decât într-o foarte mica masura amenintarea alternativelor,
pentru ca ele functioneaza tocmai în asa fel încât sa evite
alternativele. Precum Prometeu legat pentru vesnicie
în lanturi de o stânca din Caucaz, persoana cu tulburare

Hafiz, Cast AII Your Votes for Dancing. Poezia poate fi citita în engleza la adresa
www.panhala.net/Archive/lndex/html.
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de personalitate antisoci~a este înlantuita de perceptia
conform careia Celalalt extsta pentru a-i face rau. Aceasta
perceptie centrala domina! toate relatiile ei si o supune
.complextlluiEuter~i. Dupa! cum observa Jung, acolo unde
domneste puterea, nu exi~ta iubire ..Persoana:r:espectiva
este condamnata la o viat4 fara iubire. Poate fi casatorita,
poate detine o pozitie de 'i~fluenta în societate, dar traieste
cu toate acestea într-un mjediu steril, autoreproductiv, din
care iubirea si capacitatea !dea se raporta la altii sunt exeluse.
Întreaga sa viata este refle!ctata de lentila puterii - o viata
reductiva si repetitiva de ~isif -, care dauneaza celor din
jur, dar exelude reflectia a$upra acestor daune si limiteaza
con stiinta, care ar face po~ibila împartasirea suferintei unei
alte persoane .•.
Personalitate$. cu tulburare paranoidJeste
stapânita de temerile printare care asalteaza copilul si îi
coplesesc resursele, creân~ o sensibilitate guvernata de
I

teaT?a..Aceasta teama acofera curând întreaga lume, se
infiltreaza în fiecare crapatura a personalitatii si produce
iluziaopersecutiei
sau stâlc~te
gran~omania
compensatorie.
Faptele
care
contrazic sunt
astfel încât
sa corespunda
ideii centrale. (Cum se spJne în gluma: "Existenta faptelor
nelinistitoare este o dova~a a conspiratiei. ") Pentru ca toatg
tulburarile de personalitate sunt în acelasi timp tulburari de
imaginatie, individul nu î~i poate imagina ca are capacitatea
de a încerca si alte posibil~tati decât cele care amenintatoare;
temerile trecutului se extijnd prin urmare în toate ungherele
vietii sale, iar vechile senttmente de teroare se reproduc
pe ele însele. Umbra parailioidului nU.este, asadar, teama;
ace~~.ta este starea permapenta a eului. Umbra este lumea
alternativa a compasiunii lsia sustinerii propriei persoane si a
altora, o lume perceputa ~a înspaimântatoare.
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Personalitatea narci~ica este ocupata sa-si
ascunda secretul, anume faptul ca atunci când priveste în
oglinda vietii, nu vede pe nimeni.! Astfel, ea simte mereu
nevoia de a se folosi de altii pent~u a vedea o imagine
pozitiva în oglinda, din nefericire! inexistenta atunci când
a început sa se cristalizeze perceFltia de sine. Abs~nta
acestei imagini pozitive este compensata printr-un
sentiment exagerat de îndreptatire, lipsit de reciprocitate a
care guverneaza o relatie condus4 de etica. Individul cu
tulburare de personalitate narcis~ca nu poate empatiza
cu persoanele de care se folosest~, spre exemplu copiii
sai, pentru a nu-si periclita instal:fila perceptie de sine.
Isi transforma copiii în agenti ai <l.ugmentarii propriei
persoane, uneori determinându-i! sa fuga pentru a-si salva
viata, sau îsi controleaza, sicaneata si domina partenerul
de viata,transformându-1
în purt~torul nevoii lui arhaice,
nesatisfacute, de a fi stimat. Prob~ema de domeniul Umbrei
a personalitatii narcisice nu consta doar în faptul ca
manipuleaza si se foloseste de alt~ persoane, ci în faptul ca
nu reuseste sa recunoasca si sa înfrunte deficienta interioara
I

~

I

,

I

mai n~~p~nsabil, de exemplu prinlpsihoterapie. Din
nefericire, deficienta aceasta lips~ste eul de puterea necesara
pentru a îndeplini aceasta sarcina!, iar persoana respectiva
continua sa colonizeze alte perso~ne pentru a umple vidul
din centrul propriei persoane.
Tulburarea de persorialitate borderline
functioneaza similar, având în cettru teama de abandon.
Incapabila de a-si închide fisurile fnterioare, persoana cu
aceasta tulburare îsi proiecteaza conflictul interior asupra
unor grupuri, pe care le "fisureaz4" si le învinovateste pentru
,

"1

propriile disfunctii. îsi solicita priFtenii si partenerul de viata
excesiv, asteptând exagerat de m1.\tltdin partea lor, pentru

-
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a se îndeparta apoi de ei, dezvinovatindu-se

ca oricum nu

ncorespundeau asteptarilor sale. Se teme de singuratate,
dar îi alunga pe toti din jur si îsi re-creaza pretutindeni
singuratatea. Înfruntarea Umbrei presupune în acest caz,
desigur, ca persoana respectiva sa îsi suporte singuratatea,
astfel încât sa stabileasca o relatie mai eficienta cu Sinele,
pe care se bazeaza toate optiunile noastre sanatoase. Cum
scria Jung, pacientul "trebuie sa fie singur pentru a afla ce
îl stapâneste, atunci când nu se poate controla singur".45
Aceasta sarcina este suficient de intimidanta pentru noi toti
si aparent imposibil de îndeplinit pentru o personalitate de
tip borderline. Furia din adâncul acestei persoane împotriva
Celuilalt, care o dezamageste mereu, îsi are originea într-o
relatie fragila cu propriul sine, singura sursa sigura a
constantei, îndrumarii si sustinerii.
Tulburarea de personalitate compulsiva este
determinata de o anxietate arhaica, exprimata prin prea
multa munca si! sau perfectionism, dar si printr-o furie
mocnita a persoanei respective împotriva acestei stari de
captivitate. Deseori insista sa îndeplineasca ea însasi o
sarcina, pentru ca eventualele lucruri ramase nerezolvate de
altii sa nu-i produca si mai multa anxietate. Personalitatea
pasiv-agresiva se simte lipsita de putere în adâncul ei si
este guvernata de strategii ascunse, care raspund la mesajul
relational ca Celalalt este întotdeauna mai puternic; Conform
acestor strategii, stârneste zâzanie, nu îsi tine promisiunile,
saboteaza întelegerile la care s-a ajuns si gaseste mereu o cale
de a controla clandestin evenimente sau persoane, atunci
când nu are puterea de a le controla direct. Aceste tulburari
au în comun sarcina, care se impune în domeniul Umbrei si
de care am vorbit si în contextul dependentei, de a trai ceea
ce simtim cu adevarat, fara sa ne protejam împotriva acestor

" Jung, Opere complete

12, par. 32.
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sentimente, pentru a ne asuma c~stfelconstient misiune a de
a ne maturiza si schimba. Din n~fericire, forta distructiva
a felului în care a perceput în cOt~ilariepropria persoana si
lumea din jur continua sa dominle eul, iar persoana respectiva
ramâne prinsa în latul ranii arha~ce si al strategiilor primitive
de aparare împotriva acesteia.

, , ,

NOI TOTI MANIFE~TAM o "psihopatologie a
vietii cotidiene" prin reactiile no~stre organizate, reflexe la
ranile pe carele avem. Aceste reaictii s-au organizat virtual
în interiorul nostru si exclud, ca ,~tare, complexitatea vietii,
exclud numeroase alte posibilita1~i.Tot acest material exclus
contribuie la cresterea Umbrei. qu alte cuvinte, mare parte
din continutul
Umbrei. noastre se r,~aâseste
în ceea ce evitam!
)
ID
,
Iar ceea ce evitam nu dispare; se~a manifesta la un moment
dat în viata sau va fi purtat mai 4eparte de copiii nostri, sub
forma unei probleme care trebui,~ rezolvata sau depasita.
Pentru ca, asa cum remarca Jungl, ceea ce negam în interior
are tendinta de a reveni din exteJrior, împotriva vointei
noastre, sub forma destinului.
I

Ca ultim exemplu, îrbi amintesc cazul unuia
dintre primii mei pacienti, din p!erioada specializarii la
Zurich. Bertha avea treizeci si ce!vade ani, supravietuise
unei grave bulimii, care aproapelo costase viata si avea înca
serioase probleme cu controlul de sine. Desi remarcabil
de inteligenta, nu avea studii. Dlfcea o viata cu~patata,
mâncând însa uneori excesiv si \[omitând apoi. Isi
câstiga traiul dând lectii particul!are, care faceau posibila
mentinerea controlului asupra n~ediului înconjurator.

-

OE[E CAMEN!i
8' iN:'=,AUHRc,ESC
FAf''TE
RE~:"----

Mama Berthei se sinucisese, posibil ca urmare a traumelor
provocate de razboi. Tatal Berthei luptase în Africa Korps,
se întorsese în Germania cu spiritul frânt si murise într-un
accident de masina. Bertha suferise, prin urmare, un dublu
abandon în copilarie. Fusese crescuta fara tragere de inima
de o matusa, care o vorbise mereu de rau. În copilarie,
Bertha începuse sa fure jucarii si ciocolata, în speranta de a
se "hrani" astfel emotional, de bine de rau. În adolescenta
suferise de bulimia care îi curmase aproape viata. Desi
era independenta din punct de vedere financiar, traia cu
o imagine limitata despre sine si lume. Considera ca este
lipsita de valoare si în esenta de putere, iar lumea din jur
este în general ostila si nepasatoare - atitudini care îsi
aveau originea în felul în care copilul interpretase traumele
produse de soarta.
Comportamentul ei adult era o expresie
"logica" a mitului ei personal, vazut prin prisma pierderii si
abandonului. Dar psihicul ei cauta sa-i atraga atentia si sa fie
vindecat. Bertha a avut un vis, în care se afla în camera ei. O
vrajitoare a intrat în încapere, i-a furat papusa si a fugit pe
strada. Chiar în timp ce visa, Bertha stia ca acea papusa era
"copilul ei interior". A fugit dupa vrajitoare si i-a oferit orice
dorea în schimbul înapoierii copilului. Vrajitoarea a râs si a
fugit mai departe.
Când a ajuns-o din nou din urma, vrajitoarea
i-a dat trei sarcini, pe care trebuia sa le îndeplineasca pentru
a-si rascumpara copilul: sa faca dragoste cu un barbat
gras; sa tina o prelegere la universitate si sa se întoarca în
Germania si sa ia masa cu mama ei vitrega. A<:estesarcini
erau reprezentari simbolice ale celor mai dificile sarcini
d.efIifruntare a Umbrei, care i-ar fi permis Berthei sa-si
rascumpere trecutul si sa devina mai puternica în prezent.

••
Rolul negativ în ace~sta piesa îi revenea,
desigur, "vrajitoarei", care era o personificare arhetipala a
unei rani arhetipale. Vizita ei tral~matizanta era o punere
în scena a relatiei Berthei cu corpul ei - spatiul natural cel
mai apropiat de notiunea unui caimin - si cu ceilalti - o
extrapolare a faptului ca alter-ii rfrimari o "abandonasera"
si denigrasera în copilarie. Astfel,i sa faca dragoste cu un
barbat gras însemna sa se împrieteneasca cu corpul ei, sa
riste o relatie adulta, bazata pe n!ciprocitate, si sa-si exprime
sexualitatea. (Nu se implicase pâl[1aatunci în nicio relatie
intima, adulta.) Sa tina o prelege1re la universitate însemna
sa îsi învinga sociofobia protecto,~re si sa-si prezinte în public
talentele, persoana ei. Sa se înto*ca în Germania si, mai ales,
sa ia masa - o sursa de hrana -i cu mama ei vitrega cea rea
însemna sa îsi adune toate fortel~ de persoana adulta pentru
a îndeplini sarcina înfruntarii si vfindecarii ranii sale arhaice.
Din pacate, atât în vis cât si în re~~ectiile constiente asupra
acestuia, Bertha a ajuns la conclu~ia ca vrajitoarea, imaginea
arhetipala a matemitatii retinute!, cerea prea mult de la ea.
Simtea ca este condamnata sa rarrâna blocata în prezent,
încatusata de sistemele de protec~ie pe care si le construise
singura împotriva trecutului trau~atizant, marcat de
abandon.i
Noi toti avem astfel ~e "blocaje". De unele
suntem constienti si ne propunem, spre exemplu în
noaptea de Anul Nou, sa ne eliberram de ele, dar nu reusim
întotdeauna. De altele suntem m~i putin constienti si acestea
continua sa se manifeste prin intE~rmediul reactiilor
noastre
'
reflexe, de zi cu zi, la evenimentel!e banale ale vietii. Aceste
"blocaje", în masura în care le ide*tificam, sunt întotdeauna
legate cu un fir invizibil de o teamia arhaica, ce copleseste
copilul si are înca suficienta forta ~entru a-l intimida, sau
,
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chiar inhiba, pe adult. Abordarea acestei temeri, oricât de
reala sau ireala ar fi, este strcina de domeniul Umbrei pe
care psihopatologia vietii cibtidiene o aduce la suprafata si
ne provoaca sa o îndeplinif' Un exemplu al acestei dileme
arhaice poate fi gasit în prtocuparea noastra pe diete,
care modeleaza atâtea din~re deciziile noastre. Aparent,
nu trebuie sa facem nimic rltceva decât sa mâncam mai
putin,
însa ne întoarcem aj:ât
,
l' de usor la vechile tipare
comportamentale, iar kilo$ramele revin. Care este teama
arhaica pe care o "vindeca~n"pe ascuns, mâncând? Aceasta
teama intimidanta, daca aj~deveni constienta, ar lua forma
hrani?"
întrebarii:De~~t
"Daca
sa rainâneml
nu manâfcfara
mâncarea
hrana emotionala,
asta, cu ce ma
preferam
voi
sa transferam
continuale
nevoile
noastre psihologice
asupra
materiei,în iar
kilogramele
ramân.
Paradoxul vin~ecarii diverselor noastre patologii
consta în faptul ca numai ~cordându-Ie o atentie continua
si respectând ceea ce ne spun, reusim sa ne eliberam de ele.
Pâna la urma nu mai vreillj ca viata noastra sa fie guvernata
de teama, de scopurile altg1ra sau de reactiile noastre de
protejare împotriva ambelior. Dorim sa fim prezenti, asa
cum suntem, cine suntem [iL adevarat. În "psihopatologia
vietii cotidiene" suntem c~lemati sa înfruntam un bogat
continut al Umbrei persortale. Chiar daca acest apel ne cere
sa ne revedem ranile, câstjgam treptat accesul la o viata mai
bogata, printr-o relatie m~lidiferentiata cu propria noastra
complexitate psihologica. Când nu privim în interior, ceva
din interior ne priveste or~cum pe noi, luând decizii subtile
în numele nostru. Sa ne r~spectam suferinta, fara sa fim însa
pasivi sau vrednici de mila'.
I
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" Uneori uit complet
ce înseamna prietenia.
Inconstient si nebun, raspândesc o trista
Energie împrejur. "
I

!

RUHI,

Tom si Sally, jun cuplu ca oricare altul, se cearta
în fiecare zi, îsi jignesc farriliile de provenienta si îsi pierd
rabdarea în asteptarile pe!care le au unul de la celalalt. În
câte relatii exista o dinamica identica sau similara? Noi toti
sustinem ca relatiile ne slfnt atât de importante, dar atunci
de ce sunt atâtea distruse!?
Umbra pare ~a ne însoteasca pretutindeni.
Relatiile sunt niste câmp~ri mina te- nu le poti traversa
fara sa declansezi o mina~ Cine nu a avut niciodata motive
amestecate? Cine poate îttretine o relatie lipsita de orice
intentie de manipulare? ~ine poate fi suficient de constient
Pentru a-si înfrâna narciSismul inerent si scopurile ascunse,
ce tin de domeniul Umbr~i, suficient de puternic pentru a
accepta adevarurile nepl~cute despre sine, fara a le reprima
mereu, si suficient de angajat pentru a le înfrunta si a avea o
relatie neîmpovarata cu dela1alt?
,

I
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În orice copil speriat si nerabdator recunoastem
esenta firii umane -lacoma,
înfometata, nevoiasa,
insistenta, necesarmente narcisica. Acel copil ramâne în
fiecare dintre noi. Întrebarea este: cât de important e rolul
pe care îl joaca în relatia zilnica dintre sine si celalalt? Si cine
se poate elibera de acel dor profund de hrana, îndestulare si
siguranta? Tony Hoagland recunoaste în poezia
Ce înseamna narcisismul pentru mine ca, pâna si la maturitate,
"în adâncurile/ suferintei zilnice/ zace sângerând iubirea"46.
Cât de mult reusim sa ne îndepartam de acest sine profund
vulnerabil, cu scopurile sale narcisice? Ce ne face sa credem
ca a disparut, doar pentru ca acum avem trupuri mai mari,
jucam roluri mai importante, în decoruri mai ample?
Delmore Schwartz evidentiaza acest paradox, numindu-si
trupul cu pretentiile sale insistente "puternicul urs" care îl
însoteste pretutindeni, un animal salbatic care îi bântuie
relatia cu persoana iubita:
... se întinde sa cuprinda fiinta iubita
cu care m-as însoti de n-ar fi el în preajma.47

Ursul acesta stângaci îl urmeaza, asa cum ne
urmeaza pe noi toti, pretutindeni si "urla în somn, tânjind
dupa o lume de zahar".

PROGRRMRRER
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Pe masura ce înaintam în vârsta, învatam sa ne
înfrânam mare parte din scopurile noastre narcisice abtinându-ne în schimbul reciprocitatii, evitând pedepsele,

Hoagland, What Narcissism Means to Me, What Narcissism Means to Me, p. 17.
De/more Schwartz, The Heavy Bear Who Coes with Me, in: Modem Poems: An
Introduction to Modern Poetry, p. 320.

46

47

BUN:

acceptând rasplati conditiqnate,

'SAUHRSESC

FRPTE

RELEo

adaptându-ne.

_

Cum se

majoritatea
spune, lasa de
oamenilor
la tine, dacajvrei
învtta, de
sa asemenea,
fie bine ... Cu
sa-si
timpul,
paraseasca
propria lume limitata, pentru a participa cu imaginatia la
realitate a celuilalt, dobân~ind capacitatea de a simti empatie,
cuvinte ale caror etimologii
simpatie si compasiune

-1

sugereaza capacitatea
Ratiunea si
deinfentionalitatea
ajîmpartasi suferinta
constienta
altcuiva.48
pot fi
puse în slujba unui cod corjnportamental, dar pot fi foarte
usor învinse de forta lumi~ interioare irationale. Imaginatia
însa ne permite sa ne dep~sim limitele propriului corp,
sau chiar limitele trecutul~i personal si familial,pentru a
patrunde în lumea celuilallt. Ori de câte ori citim un roman,
vedem o piesa de teatru s~u privim un tablou, facem acest
I

'

lucru.
Permitem
sensibilit~tii
fie permeabila
si flexibila,
sa se lase
con~nsa noastre
si sa ne sa
implicam
în lumea
imaginatiei,
participam
la o lume
decât
lumea a
celuilalt, cel putin
tempOrj'H.
Prin mai
acestmare
act de
extindere
noastra si descoperim în rioi capacitatea de a împartasi
experienta unei alte persolane. Un exemplu în acest sens îl
ofera Muzeul National al ~-Iolocaustului din Washington,
D.C. este
care
Fiecare
scrisvizitator
numele prinj1este
un~i persoane.
un biletDupa
de intrare,
ce a vizitat
pe
unei
muzeul,
confruntari
afla ce s-acuîntâm~ht
istorit, coplesitoare
cu acel suflet
prin
unic.
statisticile
În locul ei
plictisitoare,
vizitatoruluil
ca dintre
sase pâna la noua
milioab i se
de reaminteste
persoane ucise,
fiecarecele
era un
individ cu o poveste unic ,cu o viata întrerupta brutal si
criminal.
Persoanele c l o experienta de viata limitata
de trecut si educatie, de t bu-urile etniei lor si complexele
familiei de provenienta, t aiesc în relatii mult mai
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Din greaca: pathos -

suferinta,

latina: passio -

suferinta.
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constrângatoare

din punct de vede~e emotional. Mai

mult
decât atât, suferite
persoanele
care su:rP.tprizonierii
unei rani
traumatizante,
în copilarie,1se
definesc deseori
prin
imagouri
de inhibante,
c~re îi lipsesc
de persoane.
capacitatea
elementaraireparabil
de a împartasi
sentimelhele
unei alte
Astfel, pot urmari scopuri înfioratot de agresive, fara
a folosi plastica metafora a lui Adol h Guggenbuhl-Craig.
Relatiile
sunt invariabil
conflict
ale si daunatoare,
însa
scrupule lor
si remuscari.
Acestea
suntf,sufletele
golite", pentru
cea ~ai mare suferinta a lor este faptul ~a ramân captivi
într-o lume interioara sterila, mon~croma, repetitiva, în
care se afirma
Putem
reitereaza
ca dintre
mereudifzcultdtile
aceeasi te~a
~oastre
trista,relationale:
cu acelasimulte
final. îsi
vedere emotional si ca suntem în ma e masura legati de forta
imagourilor dobândite cu mult tim în urma.
au originea într-o imaginatie limitatalfalimentara din punct de
Cum este, asadar, progpmata aceasta dinamica
relationala, aceasta imago încarcat~ de energie din interiorul
sunt
noastre
de tulbur
nostrurelatiile
al tuturor
si înatât
ce masura
pottete? fi modificata? De ce
, Primim primul mesaj rtlational din experienta
putem baza pe el? Este nesigur, abs nt, punitiv? Ne ofera
hrana
sustine, vine
întâmpinarea
noastraspirituala,
relationalane primara.
Este în
p~ezent
Celalalt49,nevoilor
ne
noastre? Se retrage dinaintea noastra, este imprevizibil,
poate invaziv, sau ne abandoneaza?1 Aceste prime experiente
relationale au o importanta forta mlodelatoare, în special în
copilarie, când omul este cel mai mJleabil, cel mai dependent
de o interpretare subiectiva a lumii ~in jur, care îi spune: Asta
esti tu si asta e lumea, asa este si asa rtafz!
Primim, desigur, numetoase mesaje diferite
si toate au puterea de a modifica prfgramarea

unei imago

i
i

I

49 Majuscula din Celalalt subliniaza forta deosebita 4 primelor noastre întâlniri cu ceilalti.
Tiparul interiorizat al unui Celalalt generic, de obic~i parintele sau îngrijitorul primar,
este generat de impresionabilitatea copilului si tran~ferat asupra relatiilor ulterioare.
Alte forte, inclusiv cele socio-politice, economice si lnfluentele mediului înconjurator pot
contribui si ele la programarea unei imago a Celuilalt, cu "mesajele" care o însotesc.
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.r.elationale, dar trebuie sa admitem ca primele, c.elemai
puternice si cu efectele de cea mai lunga durata sunt mesajele
transmise de întâlnirile parinte/copil, mesaje arhaice care
ramân mereu sub suprafata relatiilor cu alte persoane. Cu cât
este mai intima o relatie, cu atât este mal prezent scenariul
arhaic cu indicatiile sale regizorale, indiferent daca le
recunoastem sau nu. Nu suntem niste roboti programati de
trecutul nostru, nici prizonieri ai acestuia, dar suntem naivi
daca ignoram prezenta irezistibila a trecutului.
Aceste programari arhaice nu genereaza doar
imagouri relationale, ci si stiluri de viata, strategii ale
personalitatii si tipare comportamentale replicative. Spre
exemplu, experientele noastreexistentiale
traumatice pot
:fiîmpartite în doua categorii: l)tând individul se simte
coplesit, invadat, prejudiciat sau oprimat de catre Celalalt si
2) când este abandonat de catre Celalalt. Fiecare categorie
~de experiente are puterea de a domina, sau chiar substitui,
capacitatea copilului vulnerabil de a alege liber. Noi toti am
Civutexperiente din ambele categorii, dar de o intensitate
variata si în moduri variate, eventual mediate si atenuate
de catre Celalalt. Niciun parinte nu poate oferi mereu, în
:fiececlipa, sustinere copilului sau, însa sustinerea generala,
consecventa si bunele intentii ale parintelui pot atenua
în buna masura puterea mesajului ca este coplesit sau
abandonat - sau pot, dimpotriva, adânci temerea copilului.
Din experienta sentimentului de coplesire copilul
primeste mesajul general ca este lip~Jt de putere irI fata
Celuilalt. Din acest mesaj apasator se dezvoltatre(Strategii
~fundamentale. În primul rând, individul învata sa adopte
.tipare de evitare, pentru a se proteja împotriva prejudiciilor.
Noi toti avem astfel de tipare în relatiile noastre, :fieacasa, :fie
la serviciu. Evitam, taraganam, uitam, deviem, recurgem la
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tertipuri, disociem, reprimam, ref am. Poate cel mai frecvent
tipar este evitarea subiectelor încarcate afectiv, a conflictelor
si dezacordurilor cu ceilalti, lucrur' care se transforma în
resentimente, depresii si frustrari Acest comportament de
evitare duce la o pierdere a integri atii personale. Atâtea
resentimente si depresii ce inte 'n într~o relatie au la baza o
abdicare de la propriul sine.
În al doilea rând, ca urmare a sentimentului
lipsei de putere, suntem împinsi e complexul puterii sa
aspiram la suveranitate asupra m diului, sa devenim mai
puternici decât Celalalt, sa nu ne asam controlati si sa
controlam noi. Cine nu se lasa co dus uneori de acest
complex? (În interiorul fiecarui o se ascunde un mic
dictator, care deruleaza acest bin cunoscut scenariu.) În
care cuplu nu este în fiecare clipa rezent motivul puterii?
Puterea nu este un sinonim al rat: lui, ci mai degraba expresia
energiei dintre doua persoane. În rebarea care se impune

iubire; acolo unde puterea substi uie capacitatea de a ne
raporta la ceilalti, relatia se supu e unui scop ce tine de
domeniul
Umbrei.
cum
remarca
Jung,
unde
demneste
puterea, Dupa
nu exista
în
orice
relatie
este: acolo
ce scop
aSCUlSse
urmareste?
În al treilea rând, înv~tam sa ne conformam, sa
îmbuna, ca vom primi recunoast rea necesara din partea lui
si ca îi vom diminua puterea pe c re o are asupra noastra.
Aceasta
ectata,
în fata vointei
lingusim,.conformare
sa facem pereflexa,
placul nereJ
celut'lalt,
în speranta.
ca îl vom
altora duce, la rândul ei, la 9Pierc~ere a integri~atii în ~elatiile
cu ceilalti. Daca sunt întotdeauna mai degraba amabil si
supus
cinstit, încetez
sa fiu 10persoana
cu valori.
(O
forma decât
mai pronuntata
de conforrbare
este numita
în prezent
codependenta.)

Încotro se va îndlfepta mânia ne exprimata,
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provocata de aceasta complacere? Poate ca se va exprima
somatie printr-o îmbolnavire, poate ca se va întoarce în
interior sub forma unei depresii sau poate ca se va strecura
în exterior sub forma unor rabufniri critice sau a unor replici
usturatoare. Noi toti dezvoltam toate cele trei strategii în
primele faze ale evolutiei noastre, iar în relatiVe pe care le
avem la maturitate ele se manifesta repetat. i
În acelasi timp, experienta abandonului este
deseori asimilata cu o declaratie implicita despre importanta
sau valoarea noastra pentru celalalt, sau despre lipsa
noastra de importanta sau valoare, indiferent daca acel
Celalalt absent face aceasta declaratie sau nu. Si în acest caz,
dezvoltam trei tipare fundamentale, cu sute de variatiuni.
În primul rând, ,ne identificam cu aparenta respingere si
repetam mesajul acestei imago, negându-ne talentele si
dorintele, sabotându-ne eforturile si ferindu-ne de apelul
pe care viata îl adreseaza fiecaruia dintre noi. Sau cadem
în capcana unei compensari excesive si ne simtim mereu
obligati de a demonstra lumii cât de buni, cât de valorosi, cât
de importanti suntem. Astfel de persoane îsi ating de obicei
telurile exterioare, dar nu obtin nicio satisfactie din aceasta,
pentru ca experienta launtrica a deficientei este un vid care
cere sa fie mereu, fara ragaz, umplut.
În al doilea rând, ne lasam iarasi stapâniti de
complexul puterii si cautam sa obtinem cu tot dinadinsul
afectiune, respect, aprobare din partea celuilalt, cu toate
mijloacele, uneori facându-ne chiar indispensabili lui. (Multi
parinti îi transforma pe copiii lor în niste neputinciosi,
deoarece fac prea multe pentru ei. Ei cred ca îsi ajuta copiii,
când de fapt le transmit mesajul: "Tu ai nevoie de mine si
vei avea întotdeauna nevoie de mine sa te ghidez în viata,
pentru ca, desigur, eu am de fapt nevoie de tine.") Sau
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nE!oplojimranaIlarcisisa)controlâ+du-i

p: altii, cautând

mereu,
alimenteze
la ei,valoarea,
o afirmare
desine.
a valorii
Daca
nolastre.
~ fac, devin
Ii pacalim
cu timpul
sa ne plini
nu reusesc sa ne alimenteze valoar a de sine, ne suparam si îi
d,e resentimente,
pentru catraieste
se simtt'
folositi.
Daca refuza
sau
pedepsim.
Când parintele
rin intermediul
copilului
sau valoarea lui de sine depinde delpartener, problema
Umbrei nu este iubirea, ci puterea.
În al treilea rând, gasi în obiceiuritJdictiye
IIlijloace-surogat de conectare cu elalalt - prin sex,
mâncare, tutun, alcool, putere, o i eologie, credinta,
televizor, internet, rutina, bijuteri si multe altele - sig~
,am~lioram astfel, pentru moment durerea sit~a_I!l<3.
dea
fi abandonati. Câti dintre noi, în s cietatea materiali sta în
I

.care traim, riu-si ~roiecteaza nevotle afective asupra unor
obiecte, dar sunt cronic nesatisfacpti de ceea ce poseda, sau
înteleg în cele din urma ca nevoia tompulsiva de a poseda
obiecte ajunge cu timpul sa îi pose~e pe ei însisi? Cele trei
tipare de programare relationala, 4u sutele de variatiuni
indiferent daca le recunoas~em pr zenta obscura în relatiile
subtile, se
noastre
saumanifesta
nu.
în vietile noaftre, ale tuturor,
I

Si atunci nu este de mtrare ca c:c=lE:_sase
strategii.
care îsi au Qxigi.n..eEJn
_c~leA()':l~_cat~goriia,l~Lij.lljJ<:>r
în
existE:Iltiale
fiecare clipa
universa,le,
liberi, darproduc
de câtetip~re
o~i nurelatiemale.
ne supunemNeacestor
credem
mesaje primare, arhaice, sau, mai Uine spus, ne eliberam oare
vreodata de ele?50
I

•
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Prezenta noastre
lor fantomatka
în viata noastra
sociala si în relatiile'
intim~ reprezi~ta
o permanenta
dimensiune a Umbrei, care face sa ~u fim dize suntem în
prezent, ci sa fim cel pe care l-a format, în mod reflex,
I

I

Pentru o abordare detaliata a celor sase tiparelcomportamentale
strategice, vezi
cartea autorului: Pinding Meaning in the Second Ifalf of Life: How to Pinally, Really
Grow Up, în special paginile 49-64.
'
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trecutuL Cum se poate dezvolta o relatie în prezenta acestor
fantome? Si exista oare relatii în care sa lipseasca scopurile
ascunse ale Umbrei?
În plus, ~~intâIEim cu Um~ra lJ:1:I~l(;ltiile
noastre de fiecare dat~<:.?,ndpe~upunem unui comp}ex,
spre care suntem p:redispusi în sp_ecialîn relatiile intime,
sau când îl implicam, constient sau incoll.§tient,-pe,
celalalt în scopurile noastre personale. (Un compl~t este o
aglomerare de energie, încarcata de experlente1edin trecut,
a.le carei scopuri programate sunt determinate de trecut.)
Prin urmare, imagourile primare ale Sinelui si Celuilalt,
programate de timpuriu în interiorul nostru, purtând
întotdeauna pecete~~IrH~isi
a tat~l1,1i§ia.ltemesaje primite
în perioada arhaiccl' dar formativa a vietii, sunt activate în
prezenta Celuilalt. Aceasta dinamica nu se manifesta nicaieri
'cu mai multa promptitudine decât în relatiile intime; ca.re
evoca cel mai bine matricea acelei imago originare parinte/
copil.
Sa-i luam ca exemplu pe Tom si Sally. Amândoi
sunt bine intentionati, dar când Sally se amesteca în viata lui
Tom, îi ofera sfaturi si sprijin, el se retrage. Daca ea insista,
el devine întâi ursuz, apoi se înfurie. Când el se îndeparteaza
de ea, Sally se nelinisteste întâi, apoi se înfurie si se retrage.
Între ei exista o vreme un spatiu gol, pâna când unul dintre
ei se târaste înapoi în centrul acestui spatiu, iar relatia revine
la tihna si sustinerea initiala. Ce se întâmpla în relatia lor?
Tom a avut un parinte anxios si invaziv. Când
Sally, mânata de intentii bune, exercita presiuni asupra
sa, trecutul lui este activat, iar Tom o percepe, prin filtrul
inconstient al acestui trecut, nu ca pe un prieten, ci ca
pe un dusman. Retragerea lui si mânia de care este apoi
cuprins sunt reactiile sale la starea de anxietate. Tom s-a
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pare. Se simte amenintat de o fort acaparatoare. Sally a fost
mai
crescuta
aflat de
cândva
o persoana
în aceasta
distanta
situatil
di punct
sau celde
putin
vedere
asa afectiv
i se
si interpreteaza
retragerea
lui aut~protectoare
catraieste
pe un gest
ostil.
Când s-a mai
aflat în aceasta
~ituatie? Sally
din nou teama de abandon si se retrage în spatele unui scut
protector.
pâna
când Amândoi
unul dintreinterpreteaza
ei sparge ti~arul.
fcest dans cu trecutul,
intentionate în iubirea fata de cela alt sa adopte cu atâta
usurinta pozitii defensive, sa dauneze partenerului si
Cum este posibil ca nitte persoane bine
sa rejoace scenariul arhaic al trecutului, în defavoarea
Activarea primara a c ntinutului complexelor
momentului
prezent? in orice rela,ie
jl intima. Psihicul uman
este practic i~rantata
este un organ al trecutului, care întreaba metaforic: "Când
"
,
Din acest motiv, relatiile pe care le avem la maturitate
tind samrepete
familiei
noastre
de
m-am
ai aflatdinamica
aici si cerelational
am învata~tadI'n
aceasta
experienta?"
cel care adopta rolul de îngrijitor
unui Celalalt nevoias,
cel care simte, Cel
ca care
o compensare
cisica, nevoia
de a-l
provenienta.
se supune na
U~UiCelalalt
pretentios,
domina pe Celalalt si asa mai depafte - toti acesti indivizi
traiesc în sfera unor imagouri "Sin~ si Celalalt" încarcate de
trecut. ~~~~e cl1iCl~c<1:rtaperversr1latia cl1ac:le persoan~
.~egerea atât de importanta a pers anei cu care ne casat()rim,
cânclactionam
încconformitate
imago arhaica
sCcu
.-..,
c.a
..r.....
e.. c.ores...pu.nd..a.
e.s.to..
. r imag..o..u..ricu
....
t~t.deJi.~:ra
....e..s..t...e.,.as.
ada.r
strategiile care o sustin?
Nu vrem sa repetam a~eleasi lucruri în viata,
I

cel putin nu constient, daxtindemlsa fa~em ac~~t lucr~
inconstient, din cauza puterii trec*tului asupra noastra.

JAHES
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DE CE OR~ENII

••

.,..

i

Cu cât este mai adânc îngrppat în formarea psihologica a
imagourilor Sine si Celalalt cu atât mai multa autonomie are
el în viata noastra. Chiar s~atunci când o persoana încearca
continua sa fie definita de ererile trecutului. De fiecare
data când opteaza pentru "opusul" dinamicii relationale
asacomplexelor
e te cu
mai legata o,P
deuse,
ele. ea
;a,atât
,1,
uâ~dd·e,~izii
se elibereze parentale,
din strânsotrea
Evelyn, fiica unui alcoolic, ~ fost în mod natural împinsa sa
se casatoreasca cu un barbrt cu aceeasi problema. Dupa ce
a divortat de el, si-a jurat 9a va cauta, ca va gasi si ca se va
casatori cu un barbat abst~nent. Asa s-a si întâmplat, dar al
doilea sot, desi un om buni, era incapabil de a pastra vreme
îndelungata un serviciu. Eyelyn a înteles în cele din urma,
consternata, ca nu alcoolismul era adevarata problema,
nevoias". Cine ar fi crezut -a aceasta femeie era astfel
progra~ata,
e în de
relatiile
maturitate
rolul
ci faptul ca eaîncât
gaseasasirepe
în~.jea
fiecarededata
"un Celalalt
care îi fusese atribuit în colpilarie?
Si mai daunatpare prezentului ~stejnsa
evitarea risculuiunei relat~iintime, pentru ca, protejându:-se

doi "Ceilalti", care contrib .lie unul la îmbogatirea celuilalt
tocmai prinamenintarii
alteritatea
sa arul
Jrofunda.
Cea
mai
mare
provocare
împotriva
uniii
repetitii
dureroase,
persoana
respectiva,
este
'lipsita de
priet~niei,
d,e d,i,
a",
lectic:a
între
este, paradoxal, sa toleranjl "alteritatea celuilaJti", pentru ca
unei imago arhaice, cond
nati sa repetam mereu acelasi
alegând doar un Celalalt;tf iliar suntem limitati de valorile
mesaj relational pe care, prin forta destinului, l-am receptat
primul.
)
Pe de alta par~e, scopurile narcisice ale fiecarui
psihic individual vor insista sa se impuna într-o relatie,
pentru ca nevoile individtflui sa fie împlinite, chiar cu pretlll
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tendinta dorinta
"a-l cotoniza
Cu
vatamarii
celuilalt.obscura
(Aldende
Josey,
u~~coleg,pea celalalt".)
nu.mit aceas.ta
cât a ~?st mai
constllnta
de sme,
~atamato:
cu atattrec~tul
mal putermca
stu ~~ cât
estee.stencllma
te ~.a..I·slaba
narcisica
atât mairelationala.
pronuntata dând
Inevoia
de a detine
controlul si
în cu
dinamica
o relatie
esueaza
într-un mod oribil, când u~ barbat ~siucide iubita: avem de-a
face cu un eu foarte slab, care s-a s~pus mesajului arhaic:

"

"Eu am Independenta
sa pier, daca Celalalt
se r(naiafla la dispozitia
mea."51
celuilaltnuestelperceputa
ca o retragere
din "contractul" inconstient, cu prqgramare narcisica, si
declanseaza
ca atare alarma anxietitii.
,
În majoritatea oraselor! mari exista institutii de
adapostire a femeilor care au suferilt abuzuri. Cazurile de
violenta în relatiile
lrnagourilor
arhaice,intime
cu scopurile
sunt o ~or
ntarturie
cumplita
a fortei
repetitive,
narcisice.
Sotul unei
casnicii
distruse,
foste paciente
exercita avea
violent
treiz~ci
cc(ntrolul
si cinci
asupra
de aniei si
si patru
o

niciun.caz
descrise.pri~
d. eama)
iub}~e;cara~t:rullor
es;.e
cel
malcaexact
descrIs izbucnirile.
prmterm:nul
cuvantul
SOtullSI
acuza
îi provoaca
AS~felde
relatii
nu "proptea
PQtJiJIl
eul foarte slab prin alegerea unei pqzitii profesionale
deosebit de autoritare si prin sicantrea sotiei sale intimidate.
Capacitatea lui de a-si controla tearha atavica era redusa la
minim, iar el dauna astfel celor din ~ur.
La fel, avem de-a face nivel mondial cu
activismul credinciosilor fundamenitalisti, care nu sunt
capabili de a face fata, prin credinta! lor: nici macar unei
doze minime de ambiguitate si cauta insistent confirmare,
respingând întrebarile si nerespecttnd alte pareri. Nu
devin doar atentatori sinucigasi, ci ~auta, de asemenea,
cu insistenta sa obtina posturi de ctnducere în scoli si în
1<\1
I

Un exemplu paralel este fenomenul social al "stalking-ului", in care un eu
slab îl percepe pe Celalalt, purtatorul proiectiei s41e, ca necesar pentru propria

51

supravietuire.

Prin urmare,

trebuie

sa se afle mereu,

cu orice pret, în preajma

Celalalt, pentru ca altfel copilul din interiorul lui llr pieri de singuratate.

acestui

Oricât de
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comisiile care ~proba manb.alele scolare, pentru ca teama lor
arhaica de ambiguitate îi 4etermina sa respinga cunostintele
acumulate în o mie de ani Idecatre oamenii de stiinta,
preferând în schimb imag~nile arhaice, simplis~e de~pre
lume, derivate din trecutu~ lor colectiv. Din nefericire,
este practic imposibil a pu~ta un dialog adevarat cu aceste
I

anxietatii ce tine de dome n.iulUmbrei, caci cine e cu adevarat
persoane,
cu atât mai
a analizateama?
aceasta problema a
dispus sa înfrunte
ceeapUtlf'
ce i inspira
În astfel de r~latii turbulente, fie ca este o
casnicie, fie ca e vorba de tu~ultul disensiunilor politice,
copilul ramas ne analizat 4in interior este înspaimântat
si "înfometat", iar puterilt adultului sunt puse reflex
fiecare dintre noi, iar maj . ritatea se lupta, imperfect, sa
afectiune fata de ceilalti. icio relatie nu este însa complet
lipsita
narcisice
ocazionale.
Nimeni
nu
a ..s.p
atins
în
scopurilor
inf~~
ntile.
Acest
copil
traieste
în..'.c..t si
....U.i.,.d
..i.llre
limserviciul
itezeizbucniri
sc.opur.l.'leîn
..caPa,.ân..
a.te.al..
e..•COP
....
i..U
un asemenea nivel de ind.fviduatie, de d~sa.v~i·slre b~clista,
pentru a depasi nevQile aJhClice...Umbra narcisisrnului
bântuie, asadar, toate relhiile, chiar si pe cele mai împlinite,
si constituie provocaI"ea~tica a unei relatii, anume "în ce

I..I...

masura îl pot iubi cu adevatat pe Celalalt, fara sa-i impun
propriile mele nevoi?" Cer~m mereu de la ceilalti ceea ce noi

nu am învatat sa oferim ~au sa gasim cu forte proprii ..Pe
1!1asura ce ne maturizam,! învatam treptat .,=-~~~i~llE~E:':
responsabili de împlini~
nevoilor noastre, ~llC~1.al~t,
caruia i-am impus aceast~ sarcina. Cu cât ne putem dedica
mai mult acestei misiund~u atât mai capabili suntem de a
suporta ambiguitate a - Fa indivizi, dar si ca societate -, cu
atât mai libera si mai der~ma de cuvântul iubire va fi relatia
I

noastra.

I
,

periculos arsuferinta
fi acest fenomen
pJmct de vedere social, daca întelegem patologia,
întelegem
copilului din
aban4onat.
I
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IUBIRER O SRRCINA DE D~HENIUL UHBREI
Dar câte relatii sunt ~uvernate de principiul
iubirii, de grija fata de alteritatea celuilalt? Câte nu
si Celalalt? Câte nu sunt inf1uen ate, nu de o continua
~restere si sustinere reciproca a ' artenerilar pe drumurile
sunt
de reactivarea
imatourilor
arhaice
Sine
lor desabotate
viata diferite,
ci de obisnu
nta, teama
de schimbare,
refuzul
de a accepta
de a permite
responsabilitatea
celuilalt Sa-~itraiasca
p~ntru propria
viata
viata?
si refuzul
Ca
psihoterapeut am fost adesea copfruntat cu o dilema
si având
obligatie
etica,
.cm
constatat
deseori
ca
relatia aceasta
respectiva
sesabaza
pe
aturitatea
unuia
sau
dureroasa.
Desi rugat
ajut
la ilpararea
unei
relatii
imaturitate
a ambilor parteneri.
si se asuma
Daca
respons~bilitatea
se conftientizeaza
fataaceasta
de ea, exista
speranta întemeiata ca relatia saI,evolueze într-o directie
mai satisfacatoare, de crestere p#hologica a indivizilor
implicati
dezvoltataînsau
ea. mai
Din putin
nefericire
maturaI
în~a,
nupersoana
este deseori
mai dispusa
putin
sau capabila de a-si asuma aceas~a sarcina. Ea va continua
sa readuca relatia la un stadiu mti putin matur si sa
insiste asupra mentinerii acestuil stadiu, care-i asigura
un sentiment de siguranta, dar îI\npiedicacresterea
partenerilor si nu poate fi în nici~n caz numit iubire.
Iubirea devine, ironic, o sarcina 4e domeniul Umbrei
pentru noi toti, atunci când 1) sqlicita mai mult din partea
noastra decât ceea ce ne convine Isaoferim, 2) solicita sa ne
analizam complexele si imagourite regresive si 3) solicita
mai multa generozitate spiritual4 din partea noastra decât
ceea ce consideram convenabil pJntru noi.

JRMES
HOLUS
DE CE ORMENII

BUNI

SRURRSESC

FRPTE

REI_E'

_

"

Mesajul meu este clar. O relatie trebuie sa ajute la
cresterea psihologica a ambilor parteneri, pentru ca ei sa devina
Într-o mai mare masura ceea ce sunt capabili a deveni. Cred ca o

relatie în care doi oameni "au grija unul de celalalt" nu merita
sa fie numita relatie, cel putin nu o relatie matura, de iubire.
Iubirea înseamna sustinere si grija, de aceea ne oferim din
proprie initiativa aceste daruri reciproce ... daruri care cer
uneori sacrificii considerabile din partea noastra. Bunatatea,
afectiunea si empatia sunt parti componente ale oricarei
relatii sanatoase, iar ceea ce facem pentru celalalt este un
dar pentru amândoi, câta vreme nu serveste unei vechi
codependente sau complicitati nedorite.
Iubirea are nevoie de independenta
ambilor parteneri, de libertate, nu de control, vinovatie,
constrângere si manipulare. Dependenta nu este iubire; este
dependenta - o suprimare a responsabilitatii fundamentale
a fiecaruia dintre noi de a creste, de a ne asuma raspunderea
pentru vietile noastre. Daca refuzam aceasta provocare
înseamna ca fugim din calea maturitatii, indiferent cât
de maturi am fi în alte domenii de viata. Acest conflict de
domeniul Umbrei planeaza deasupra majoritatii relatiilor
si constituie sursa principala a nefericirii, învinovatirilor
reciproce si blocarii într-un stadiu imatur. E mai usor pentru
noi toti sa ne învinovatim partenerii, decât sa ne maturizam
si sa recunoastem ca singurul actor prezent în toate scenele
acestei drame pe care o numim viata noastra suntem noi
însine. Este, asadar, de la sine înteles ca noi, nu partenerii
nostri, suntem responsabili pentru finalul si urmarile dramei.
În teorie pare simplu sa acceptam aceasta raspundere, dar în
viata de zi cu zi este o provocare înfricosatoare, atunci când
vointa noastra este fragmentata, când suntem vulnerabili,
când revenim la complexele noastre arhaice.
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Tom si Sally, cuplul no!stru prototipic, au trecut
de patruzeci de ani, au cei doi copiii si casa din suburbie pe
fata
care de
si le-au
celalalt.
planificat,
Când unul
dar spune
sunt irafcibili
"qeva" sau
si punitivi
nu face unul
"ceva",
indiferent ce, celalalt reactioneaza ~mediat printr-o izbucnire
rele.
emotionala,
In adâncul
incriminare
amândurora
si o sporirle
se ascpnde
a karmei
teama,conjugale
în esenta
inconstienta, ca acum, când si-au *ins telurile exterioare în
viata si si-au împlinit rolurile dom~stice si economice, nu mai
stiudesi
si,
ce sa
îsi faca
îndeplinesc
cu vietileculor.
constiincipzitate
Se afla tn a douaobligatiile
jumatate fata
a vietii
de
institutiile religioase si civice, nici~nul dintre ei nu se simte
profund implicat în ceva anume. Afest plictis neidentificat,
aceasta plutire în deriva si senzatiei de dislocare nu au fost
,

,

I

vindecate si rezolvate nici prin sta~ilitatea vietii lor tipice
pentru clasa de mijloc, nici, în mod! cert, prin casnicia însasi.
Prin urmare, "iritarea" lor - adica},mânia mocnita" care îsi
are originea într-o "depresie negata" - razbate la suprafata
sub forma acuzatiilor, a certurilor *arunte si a unei lipse de
speranta tot mai pronuntate.
Casnicia lui Tom si Sal~yeste tipica, pentru ca
poarta - si suporta - povara fan~eziei noastre principale,
anume credinta ca "ceIalalt" va facd ca lucrurile sa mearga
bine, va da un sens vietii noastre, :de va vindeca ranile si
ne va aJ'uta sa evitam sarcina de a nle maturiza si a înfrunta
I

,

I

,

I

I

'

'

imensul vid existential caruia toatel sufletele constiente
trebuie sa-i faca fata.52 Deoarece vi~ta, cu toate posibilitatile
si deciziile ei, este atât de vasta, ne!agatam de lucrurile mici
si speram ca Celalalt ne va scuti de ~atoria maturizarii. Dar
pentru ca nu o face, nu poate si nict nu ar trebui sa o faca,
ne înfuriem pe el. Acesta este un colntinut al Umbrei, pentru
ca se hraneste din ce se afla în inte*orul nostru, ceea ce

52

Pentru o discutie detaliata, vezi cartea The E~en Project: In Search of the Magical

Other.
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ne face sa nu ne simtim înilargul nostru cu noi însine si ne
intimideaza.
'
Astfel, Tom o lacuza pe Sally ca nu-l întelege;
Sally îl acuza pe Tom ca n4 o sustine în diversele ei activitati.
E adevarat ca fiecare ar tr~bui sa acorde mai multa atentie
poverilor celuilalt, însa la tel de adevarat e ca fiecare este
prizonierul propriilor pre1cupari narcisice, din domeniul
Umbrei, care reprezinta mostenirea noastra, a tuturor.
Marturisindu-si unul altu~a lipsa personala de orientare,
poate chiar disperarea, te4ma fata de viitor, sentimentul
sporit de inadecvare, ei ariputea începe sa-si re modeleze
perceptia celuilalt. În teraPia conjugala am reusit uneori
sa-i determin pe partenert sa-si exprime aceste secrete
profunde, dar întâi a fost pecesar sa depasim cel mai primitiv
scut de aparare al nostru, ~nvinuirea celuilalt. Un cuplu
renunta la terapia conjugcf1aîn general atunci când unul sau
ambii parteneri ajunge la toncluzia ca celalalt nu îl va face
"fericit" -

orice ar însem~a asta -

sau, invers, ca nu este

dispus sa-si
asume o sarcip.a
atât de este
numinoasa.
Asumarea
acestei
responsabilitati
eltmentare
tocmai ceea
ce i-ar
putea elibera, pentru a se Isustine reciproc într-un context
consecvent
iubire, far~
astepte vieti.
ca celalalt
rezolve
complicatele deprobleme
al~ sa
propriei
Pentru samulti
este
însa mai greu sa accepte ~ceasta confruntare cu propria
Umbra,
Cea mai decât
primitiva
sa vada
tactica
defrctele
jde aparare
partenerului
a noastraloreste
îndurerat.
sa cautam
în exteriorul nostru cauz4 unei probleme. Pentru a accepta ca
noi
necesar
suntem
sa ne
singura
asumam
constr-nta
prrblemaa tuturor
Umbreirelatiilor
noastre. noastre este

Cum ne putefn elibera de scopurile noastre
narcisice, care ne infiatio~eaza eul? Raspunsul bine chibzuit
este ca nu putem - oric~ alt raspuns ar însemna sa ne
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imaginam un nivel imposibil de atins de individuatie. E
adevarat ca uneori ne putem ridica la înaltimea acelui
promontoriu, dar nu suntem suficient de puternici pentru
a ne mentine acolo. Spre exemplu, cine se poate ocupa, cu
o maturitate consecventa, de propriile nevoi afective? Cine
poate prelua în întregime raspunderea pentru valoarea de
sine, fara sa astepte ca partenerul sau sa-i "faca galerie"
neconditionat? Cine nu îl va pedepsi pe Celalalt atunci când îl
va dezamagi? Cine îsi poate asuma cu adevarat raspunderea
pentru propria stare afectiva de bine, eliberându-si
partenerul de aceasta obligatie? Dar tocmai acestea sunt
sarcinile maturizarii, care stau la baza calitatii relatiilor
noastre.
Dar, paradoxal, daca suntem mereu "la dispozitia
celuilalt", riscam codependenta si eroziunea propriilor
interese legitime. Reflexul autonom de renuntare la propriile
interese se va dovedi nesanatos cu trecerea timpului. Avem
dreptul sa fim respectati, sa fim tratati cu atentie, grija si
sustinere de catre orice persoana din viata noastra. Natura
noastra nu-si doreste niciun abuz, de orice gen. Reprimarea
a ceea ce e natural în interiorul nostru va naste mai devreme
sau mai târziu monstri. Cel mai frecvent "monstru" este
depresia, acel gen de depresie care provine din protestul
psihicului nostru împotriva repudierii. Urmatorul "monstru"
va fi mânia, reactia secundara la anxietatea care provine
din negarea propriilor interese legitime. Chiar daca vom
supraveghea cu cea mai mare atentie aceasta mânie, ea se va
strecura totusi în organism, va duce la irascibilitate, la acte
care contin mai multa forta si agresiune ascunsa decât am
fi dispusi sa recunoastem constient. Astfel, Umbra noastra
actioneaza clandestin, din cauza a ceea ce am neglijat sa
amelioram constient.

JRNES HOLUS
DE CE OAHENI1

BUNI

SRUÂRSE5C

FAPTE

RELEO

_

"

RELRTIR NRTURA

o relatie este, asadar, un paradox continuu,
un spatiu în care interesele proprii legitime rivalizeaza cu
interesele celuilalt. Aceste scopuri diferite nu trebuie sa se
afle într-un raport de ostilitate, sau chiar de antagonism,
pentru ca într-o relatie sanatoasa fiecare partener sustine
cu devotiune starea de bine a celuilalt. Într-o relatie matura,
fiecare partener îsi asuma raspunderea pentru propria
individuatie si îl sustine pe celalalt pe calea individuatiei
sale. Daca ambii parteneri intentioneaza acest lucru,
revenirile ocazionale, impulsionate de complexe, la o relatie
dezechilibrata, vor fi rapid corectate sau iertate. Daca doar
unul dintre parteneri urmareste aceasta intentie, relatia va
fi dezechilibrata, va tinde spre conflictualitate si o posibila
descompunere. Definitia unei relatii mature pare, în teorie,
rezonabila, poate chiar usor de realizat; în practica însa, este
foarte dificil de atins, pentru ca nivelul de maturitate necesar
unei astfel de relatii presupune eforturi considerabile din
partea noastra. Daca reusesc sa admit pe cale rationala ca
menirea Celuilalt nu este de a-mi rezolva în numele meu
problemele, ci de a ma sustine în eforturile mele de a le
rezolva singur, am facut un pas mare în directia eliberarii
relatiei de tot ceea ce o tulbura si distruge. Din nefericire,
multi oameni adopta un comportament de controlare a
celuilalt, pentru ca sunt îngroziti de eventualitatea ca Celalalt
sa nu se ocupe de copilul din interiorul lor. Prin urmare,
noi, cei care afirmam ca relatiile ne sunt atât de importante,
suntem adesea incapabili de a fi la înaltimea truismului
care defineste relatiile de orice gen, anume faptul ca o
relatie nu poate fi mai matura decât nivelul de maturitate al
partenerilor.

••

DE CE ORMENII

JRHES H:JLU5

BUNi

SAVÂRSESC

FRPTE

RELP

.

Primul lucru pe care mi l-am propus în terapia
cuplurilor a fost sa stabilesc nivelul de maturitate afectiva
a partenerilor. Aceasta nu depinde, desigur, de vârsta
si experienta, ci, mai degraba, de forta personala si de
caracter, pentru a folosi un cuvânt demodat. Din nefericire,
în momentul în care majoritatea cuplurilor se adreseaza
psihoterapeutului, entitate a corporativa a "pierdut sânge",
bunavointa s-a epuizat, nefericirea s-a acumulat, iar
acuzatiile reciproce sunt aruncate deseori cu o considerabila
vehementa. Unele cupluri regreseaza ca rezultat al terapiei,
pentru ca aceste atacuri "armate" provoaca noi rani, care
sunt deseori iremediabile. Un vechi cântec al lui Carly
Simon lauda de-a lungul câtorva strofe valoarea comunicarii
într-o relatie. În ultima strofa însa, interpretul recunoaste
cu tristete: "Uneori prefer sa nu fi aflat unele dintre
secretele tale". Comunicarea însasi poate fi, asadar, uneori
supraapreciata. Nu vreau sa fiu acuzat ca pledez pentru
tainuirea secretelor, pentru ca, oricum, si lucrurile pastrate
în inconstient se strecoara în viata de zi cu zi si otravesc
aerul pe care-l respira cuplul.
Când evaluam forta unei relatii, încercam
de fapt sa aflam cât de puternic este individul, daca
este suficient de matur pentru a-si asuma raspunderea
pentru propria viata. La o întrebare directa, majoritatea
raspunde afirmativ, atragând atentia asupra domeniilor de
responsabilitate si a succesului de care se bucura în lumea
exterioara, dar de câte ori masoara importanta sperantelor
edenice pe care le transfera asupra partenerului? Noi toti
împartasim aceeasi fantezie arhaica, profunda, ca celalalt
ne va rezolva problemele si va da sens vietii noastre,
va alina rani mai vechi si, daca avem noroc, ne va scuti
de povara maturizarii si a înfruntarii vietii. Sarcina de
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domeniul
Umbrei,
se impuneînfruntarea
în aceasta îndoielii
situatie,
este
colosala,
pentrucare
ca n~
presupune
si anxietatii, acceptarea uinei definitii mai vaste a propriei
persoane si acceptarea faptului ca suntem singuri, absolut
singuri, în special atunci tând suntem implicati într-o
relatie cu altcineva.
I
,

!

Se spune ca e imai bine sa fii singur, decât sa-ti
doresti sa fii singur. Dar, î~ situatia în care întreaga cultu~a
de masa este centrata în j~lrul gasirii "magicului celalalt" si
a distragerii atentiei de la ifaptul ca fiecare este singur, vom
întelege ca Umbra singur4tatii planeaza deasupra vietilor
noastre aglomerate. (Un ~oleg psihoterapeut mi-a spus
cândva: "Fac terapie cu altii pentru a-mi suporta mai usor
singuratatea".) Se mai sp~ne si ca "cel mai bun remediu
împotriva singuratatii est~ solitudinea". Solitudinea este
starea existentiala în carelma aflu în compania propriei
mele persoane, în compariia diverselor, excelentelor lucruri
I

din
interiorul
meu sialînburiei
c~re, functionari
prin urmare,a unei
nu sunt
singur.
Cel mai
bun indiciu
relatii
este,
paradoxal, nivelul de solit~dine atins de fiecare partener.
Capacitatea de a-mi toler4 propria persoana, atunci când
ma aflu în compania ei, i~dica capacitatea mea de a avea
o relatie lipsita de agresiv].tate si scopuri narcisice cu
celalalt. Un straniu para4x este, asadar, fap~ll.l~~elul
de
~~rrz~'!!LlIUmb~~i de a}2~,t~~ra p<:J2Q~irle~st~strârz,slegCltde
provocareCl3~4~~eniul
[Jrj~r~i,d:_~,~~!:r~_~lte}jtE!;~_~lu!~~Zt:
Cine s-ar fi gândit la asta'~

Felul în care ~e va dezvolta o relatie depinde,
I

asadar, de aceasta dilemalde domeniul Umbrei eu nu
pot, ..Ode
ce_.pe_rn._.
as asteptt,~<l,al!~~p~va
ma.
p.ot._._.Sl1P~
. t.,c!".
in e fn~.'.._
_.~l ..•. asa._~~
.m
. s.usa
~.
!..

obligan~a 6faca,(Daâ'li~ul

anume,

poata,
sau sa fie
u,.a
. .de..V!!!9.t.Xp.,.aca
dintre parteneri s-a înstrainat
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de propria persoana, daca poate t~lera si stapâni temerile
si aspiratiile
lui existdntiale,
pe
Celalalt cusinguratatii
acest amestec
impohbil. Nuîl evadeîmpovara
mirare ca
pretuim relatiile, dar atâtea relatit suntdistruse. Nu e de
mirare ca suntem înconjurati de multimi galagioase, dar ne
simtim din ce în ce mai singuri. I
,

,

I

mai multa usurinta o viata interi ara, dar stiu ca persoanele
stiu daca
persoant'le
introvertite
dezvolta cu
extravertite, Nu
a caror
înclinatie
nat, rala
este de a aprecia
relatiile cu altii si a absorbi energib din aceste relatii, sunt
mai expuse riscului de a-i împovda pe altii cu propria fuga
a unei relatii cu o realitate person Ia consecventa, a unui
de
sine. Îninterioare,
ambele cazuri,
în lipsao dinamica
nei vieti interioare,
orientari
vom activa
din ce în ce adica
mai
obstructiva, pe care o vom transf~ra asupra partenerilor
nostri, asupra celor pe care pretinldem ca îi iubim. Noi toti
stim acest lucru, dar nu vrem sa-Ilauzim. E mult mai usor sa-I
invinuim pe Celalalt sau sa gasim jun "Celalalt" mai bu~.
ti

j

CUM OEUENIM pJIHOLOGI MRI BUNI
I

I

Pentru a dezvolta o 0ata interioara, trebuie
sa devenim psihologi mai buni. C~ î~seamna sa devenim
psihologi mai buni? Înseamna sa-t putem analiza mai eficient
pe Celalalt, sa folosim eventual ce~a ce stim despre el în
scopuri proprii? Asta este, într-ad~var, o ispita de domeniul
Umbrei! Poate ca este motivul perb.tru care unii studiaza
psihologia,
desi poate
este înseabna
un nhotiv sa
inconstient.
devenim psihologi
maicabuni
ne întrebamSa în
-
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"'--'-'

..•.

I

-

.'-----.-,

.. -.

legatura
cu fiecare
impuls,
fiecare Icomportament,
fiecare
tipar al nostru:
"Unde,
în interion~l
meu, s-a nascutac~st
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aici?""Cum ma face sa ma
simt acest lucru?" Desi viata este în continua schimbare si
fiecare moment este unic, trecutul nostru intrapsihic}ncarca
momentele noi mereu cu aceleasie~exte:nteyechi.
Sa fim
psihologi mai buni presupune atâta atentie sustinuta din
partea noastra, încât suntem înclinati sa respingem acest
efort.
Sa revenim la Tom si Sally. Când Sally insista,
Tom se retrage. Când Tom se retrage, Sally este întâi
cuprinsa de anxietate, apoi adopta un comportament
punitiv. Ce este acest pas de deux care se repeta mereu?
Aceste doua persoane, convinse ca iubesc si ca sunt iubite,
nu pot intra în arena intimitatii, fara ca acel câmp de energie
determinat de trecut, care constituie perceptia de sine si
perceptia Celuilalt, sa nu se activeze într-o mai mare sau
mai mica masura. Tom nu poate sa nu proiecteze o parte din
experientele pe care le-a avut în trecut cu femei, în special
cu mama lui invaziva si pretentioasa, asupra partenerei sale
intime. Când prezenta lui Sally devine prea insistenta, a~~l
tr~_cll.tarhaic esJ~JrClm;ferat asupr~pre;>;~J:l!~ll1i.Pentru ca
prima strategie de aparare a copilului era retragerea din fata
amenintarii, acest barbat adult, puternic în alte privinte,
re adopta reflex strategia arhaica de aparare si se retrage.
Comportamentul lui activeaza la Sally proiectia parintelui
absent, care avusese un comportament de respingere.
Complexul ei o determina, de fapt, sa se astepte la abandon.
În acel moment, ea transfera asupra lui Tom întreaga teama,
suferinta si mânie pe care copilul nu a putut-o exprima, iar
jocul celor doi reîncepe.
Pel1tru
a deveni psihologi mai buni trebuie sa
-~ ---r~_flectammereu asupra dublei dinamici prezente în fiecare
clipa sub suprafata tuturor relatiilor noastre, anume proiectia
..
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si transfer!}!:! Orice continut al inconstientului poate fi
proiect~t în orice clipa asupra Celuilalt. rvICli
mult decât atât,
dinamica asociata cu acest continut si trecutul sau arhaic
va fi, de asemenea, transferata asupra Celuilalt.Acesta
este motivul pentru care relatiile noastre au aceste motive
recurente. (Sa ne amintim alegerile conjugale ale lui Evelyn.
De ce alege o femeie inteligenta mereu acelasi tipar?) Repet,
când suntem constienti de acest lucru, pare evident, dar când
nu suntem sau nu vrem sa fim constienti, atribuim Celuilalt
geneza conflictelor care apar. PeE-trua deveni psihologi
mai buni trebuie sa reflectam mereu asupratrecl.ltului si
scopurilor noastre.
Câti dintre noi sunt cu adevarat dispusi sa faca
acest efort? Dar alternativa, mentinerea în inconstient,
are, din câte stim, rezultate mai putin bune. Uneori am
simtit cum ma înfior în sinea mea, când am auzit un cuplu
spunând: "Vrem sa muncim la relatia noastra". Stiu ei
oare ce presupune aceasta munca, ce eforturi eroice va
cere din partea lor, sau se asteapta oare ca aceasta munca
sa-I remodeleze în final pe partener în conformitate cu
modelul pe care ei îl poarta în interior? Munca aceasta
ar presupune din partea lui Tom sa nu se mai retraga din
fata insistentelor lui Sally, sa se apropie de ea, pentru a o
face sa se simta din nou în siguranta. Din partea lui Sally
ar presupune sa nu-l mai pedepseasca pe Celalalt pentru
absenta lui si sa învete în schimb sa-si asume o mare
raspundere pentru propria "hranire" afectiva. Pentru a
iesi din cercul vicios al proiectiei si transferului, fiecare
ar trebui sa priveasca înil.lteriorul sau si sa îsi modifice
cu mult curajreacFile reflexec care, ()d!l1ioara,i-au~alvat,
d~Tînpr~eierit îi încatl.lsea~a.Abia atunci ar putea rupe
··lanturile, iarrel;:ltia ar deveni posibila.
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Ceeasa-mi
ce nu asulm
vr~au responsabilitatea,
sa vad în interiorul este
meu,
pentru
ceea ce nu vreau
Umbra
nu a ta. Cel mult pot ~stepta de la tine sa iei munca

mea,

analitica
cer prea mult?
cu Umbra
Având
ta în v~dere
s~rios, asa
situatia
cum deplorabila
încerc sa facînsicare
eu. Îti
se afla atâtea relatii, raspu~sul pare sa fie afirmativ, pentru
ca acest efort de maturizate cere aproape tot timpul prea
mult din partea majoritadi dintre noi. Spus fara ocolisuri,
doar "oamenii mari" pot ~ha relatii benefice, dar, desi exista
atâtia oameni cu trupuri st roluri mari în viata, putini sunt cu
adevarat "oameni mari".53I
Indiferent daqa ne convine sau nu, suntem
obligati sa rec~~oastern.tr~i prin~ipii alediIlctrnicii
relationale, principii existrnte în fieca,re relatie, în fiecare
moment:
I

I

I;eAvemtendinta rtaturala de.a proiecta asupra Celuilalt
ceea c;';'nustim despre-~~i (inconstientul), sau ceea ce nu vrem
sa stim despre noi (Umbrf), sau refuzul de a ne maturiza si a
ne
asum..a..resp.persistental
.onsabilitat.:1ea
depliIlapentru propria persoana
(imaturitatea
vremerespdnsablhtatea
ce~lalt l1Uvrea, nu
poateceea
si nici
nu am
trebuier('Câta
sa-si asume
pentru
ce nm
refuzat - inconstientul ~ostru, Umbra noastra, imaturitatea
noastra
scopurile noaitre
ascunse sunt
dejucate,
iar relatia
tinde sa -se transforme
în!tr-oproblema
a puterii,
cu îndemnul
·.C.·' ..' ...__ .- ..
de a-l controla sau maî:ii.Jjulape Celalalt, sau de a-l acuza, cu
....

1.

diada familiara victima - raufacator.
III. Relatiei i se ofrra astfel alternativa destramarii,
acuzatiilor, mâniei persi1tente si depresiei, sau a maturizarii.
Singura modalitate de a ~lematuriza si de a permite relatiei sa
1

evolueze în directia uneilexperiente reale,clemnede investitia

Nemuritoarea
americanaIPearl
"Thems whats thinks they is,
ain't",
însemnând filosoafa
aproximativ:
El nU este Bailey
ce credspunea:
ei ca este.

53

no~stra coIltinua, este de a ne retrage cu timpul proiectiile si
transferurile, de a ni le asuma drept conthmturi ale Umbrei
noastre si de a prelua raspunderea pentru starea noastra
afectiva de bine si cresterea noastra spirituala, optând în
acelasi timp pentru sustinerea eforturilor partenerului dea
face acelasi lucru.

Repet, aceste trei stadii de relationare exista
în fiecare relatie, în fiecare clipa. Ceea ce difera nu este
dinamica, desi poate varia si ea considerabil sub aspectul
intensitatii sau al formei de exprimare, ci întrebarea daca si
în ce masura s-a maturizat, sau este dispus sa se maturizeze,
fiecare partener. Proc~s~l de mat~~~z~~~Ile ~liga sa
înfruntam câteva întrebari d16c1le,încarcate deUmbra,
printre care urmatoarele:
"Cum se manifesta dependenta mea în aceasta relatie
si ce trebuie sa fac pentru a nu mai fi dependent?"
. "Ce îi cer partenerului sa faca în locul meu, ce as
putea face si singur, daca am de gând sa devin o persoana
matura, cu respect de sine, pe deplin responsabila de cursul
vietii ei?"
,,,În ce fel ma îngradesc mereu, împovarându-mi
relatia cu trecutul meu, cu toate reactiile reflexe determinate
acesta?"
"Îmi sustin pe deplin partenerul,

fara sa iau asupra

mea .::~.spynderea lui de a se maturiza si a deveni o persoana
adUlta libera?"

Aceste întrebari ne cer sa ne analizam Umbra
si sa fim dispusi de a înfrunta orice ar aparea pe ecranul
constientului nostru. Un prim pas folositor - daca ne
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încumetam sa-I facem - poate fi deseori sa ascultam cum
ne percepe celalalt, din perspectiva întrebarilor mai sus
formulate. Celalalt, pe care îl învinovatim cu predilectie
pentru deficientele relatiei noastre, este persoana care ne
cunoaste cel mai bine, sau cel putin ne cunoaste dintr-un alt
unghi, din care noi suntem deseori incapabili a ne vedea.
Spunem ca pretuim relatiile, dar le sabotam zi
de zi. ~antomele care ne bântuie relatiile îsi au originea în:
1) puterea trecutului de a se reproduce prin mecanismele
c~m plexelor,proie~cliiJoxsitr:a~I1sJe.tL1!:nor·sli)'teaI):1g,
..~
eiistentiaJ.a inco~trolabila, generata d~'apel~lla maturizare.
SKIlem:~iuifZ§rIljl1J'~amna sa ne asumam vulnerâhilitaiea si
sa învata~ sa.traim cu;~-:-PoetaAnneSeito;;
îsi~rn.infeste
în poezia The Fury of Overshoes54 cum se simtea când era
mica, cum devia necesarmente autoritatea spre oamenii
mari din jurul ei si încerca sa se adapteze si sa se conformeze
cerintelor vietii, cum cauta si astazi îndrumare în exteriorul
ei si se întreaba cum s-ar putea maturiza:
... unde sunt oamenii mari,
când voi ajunge acolo?

Unde sunt oamenii mari care sa discearna ce este
cu adevarat important; unde sunt oamenii mari care sa-si
asume responsabilitatea; când vom ajunge noi acolo?

" Anne Sexton, "The Fury of Overshoes" în Hunter, The Norton Introduction in Poetry.
p.16.
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r. "Respectul pe care vidul îl arata virtutii este binecunoscut,
numim asta ipocrizie; ar trebui sa gasim un cuvânt pentru
respectul pe care virtutea îl arata deseori sau, în orice caz, ar
întelept sa-I arate vidului. "
SRHUEL

fz

BUTLER,

II. "Omenirea este o familie nedivizata si indivizibila, iar fzecare
dintre noi este raspunzator pentru faradelegile tuturor celorlalti.
Nu ma pot desprinde de cel mai ticalos dintre suflete. "
HOHRNORS

CHRNOI

Oriunde mergem, purtam Umbra cu noi. De
fapt, cu cât e mai puternica lumina, cu atât mai mare va fi
în mod inevitabil Umbra. Cu cât ne credem mai "luminati",
cu atât mai vasta va fi descoperirea a ceea ce ramâne
inconstient, sau împotriva caruia trebuie sa ne aparam.
(Cum îmi spunea cineva astazi: "Cu cât citesc mai mult, cu
atât îmi dau seama ca nu am citit nimic. Ma întreb daca
voi trai suficient de mult."55) Unii dintre cei mai nebuni
oameni pe care-i cunosc sunt psihanalistii cu diploma.
Unii dintre ei sunt nebuni încântatori si, de regula, foarte
utili pacientilor lor; altii sunt incapabili de a-si împiedica
nebunia sa dauneze celor care le cer ajutorul. Oricât am
analiza, oricât ne-am stradui sa constientizam, ori câta
vointa am avea de a fi virtuosi, eruptiile Umbrei nu pot fi
întotdeauna prevenit~.

55

Raspunsul la aceasta întrebare

retorica este evident.
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Oriunde ne-am îndrepta, Umbra se va afla
mereu în urma noastra - cu continutul ei de scopuri
ascunse, motive reprimate, trecut insistent, viata netraita si
strategii determinate de anxietate. Componentele Umbrei
au dinamica lor activa, care se manifesta în relatiile si
visele noastre, în sfera profesionala. Iar daca acest lucru
este valabil pentru fiecare dintre noi, pentru o singura
persoana, ce se întâmpla atunci când se întâlnesc mai
multe persoane? Nu sunt ele însotite de Umbrele lor, nu
cauzeaza aceste Umbre proiectii opuse sau reciproce, nu
se amesteca ele, nu alcatuiesc un spatiu întunecat si mai
mare? Nu este oare Umbra unui grup mai mare decât suma
Umbrelor individuale, nu poate ea crea o noua dimensiune
a inconstientului? Asa cum doua persoane îsi amesteca
Umbrele, producând celebra folie a deux, la fel pot trai
grupurile experienta unei contaminari colective, a unei
nebunii de grup, a unui entuziasm colectiv. E suficient sa
ne îndreptam atentia spre trista cronica a istoriei omenirii,
pentru a observa contaminarile colective, nebuniile comune,
razboaiele si vânatorile de vrajitoare, precum si violenta care
se naste din posedarile colective.56
Mama mi-a povestit cândva ca cel mai valoros
cadou de Craciun din viata ei a fost o portocala, o singura
portocala, pe care i-a daruit-o în jurul anului 1920 mama ei,
care spala si cosea pentru ca familia ei sa poata supravietui.
Pe atunci nu existau trenuri si camioane frigorifice, astfel
încât era aproape miraculos ca o portocala reusise sa reziste
în lungul ei drum spre nord. Era prima portocala pe care o
vedea mama si stia ca darul magic ceruse mari sacrificii din
partea mamei ei. Îmi amintesc aceasta poveste în fiecare an,
când vad multimile de oameni obisnuiti înghesuindu-se în
supermarketuri în Vinerea Neagra, 57 când începe sarbatorirea

Dintre numeroasele exemple istorice, vezi The DeviZs of Loudon de Aldous
Huxley, cronica izbucnirii în secolul al XVII-lea a unei isterii sexuale printre niste
calugarite care îsi proiecteaza UIllbra asupra unui preot, ars pe rug ca tap ispasitor
al contaminarii lor inconstiente. In 1600, Giordano Bruno a fost ars pe rug de
catre biserica, pentru sustinerea unei noi conceptii astronomice, iar Galilea a fost

56
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asa-numitului Print al Pa9ii, când începe frenezia
materiali sta, care îi batjocpreste viata si învatamintele.
Asa cum eul ~nui individ este predispus la
autoaparare, la privilegier~a perspectivei sale limitate
asupra realitatii, la respingerea elementelor discordante,
subminante si amenintat~are, la fel au si grupurile un "eu"
fluctuant, amorf, dar extrfm de vulnerabil. Oricare regiune
a psihicului nostru, nesup~sa unei auto examinari sustinute,
poate elibera o cantitate cpnsiderabila de energie, cu urmari
bune sau rele, indiferent 4aca intentia grupului este buna
sau rea. Mai mult de-atât,iacel eu fluctuant, amorf, este
întotdeauna

deosebit de s~nsibilla manipularea de catre

un conducator carismatic.1 Fiecare individ dintr-un grup are
propriile complexe, nevoi lsiscopuri ascunse, care asteapta
sa fie activa te. Dictatorii, roliticienii si tele-evanghelistii
exploateaza cu multa pric~pere aceasta instabilitate a
grupului - data de nesig~rantele colective si, în acelasi
timp, de portiunile de via~a ramase neexaminate ale fiecarui
individ multiplicat.
I
I

I

UH8RR 81~ELUI
i

Uneori vederrj1exemple impresionante de Umbre
individuale benefice. Cu oFazia unor catastrofe regionale sau
nationale, oamenii dau ddseori dovada de noblete solidara si
,

I

"

generozitate
afectiva,
în pericol.
Am
fost miscat
pâna lasaulîsi
la4rimipun
de propria
reactiile persoana
unor persoane
la suferinta vecinilor lor. Echipe de electricieni trec granita
dintre state pentru a rep~ne în functiune instalatiile de '
curent~e1ectric, se mobiliz~aza resurse medicale, se strâng
bani si ajutoare, iar unii d}ntre colegii mei se deplaseaza la
!
I

condamnat la arest la domiciliu de ~atre Inchizitie. De ce se temeau? Ce Umbra se
manifesta în aceste institutii sacre?1
Vinerea dupa Thanksgiving, în SOA cea mai importanta zi de cumparaturi
anul, cand se da startul la cumParatrrile pentru Craciun (N.t.).
57

I
I

I

din tot
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locul catastrofei pentru a se ocupa atât de victime, cât si de
echipele de salvare, care sunt epuizate si traumatizate. Multi
oameni aparent obisnuiti, care si-au privit cu indiferenta,
uneori poate chiar cu ostilitate, vecinii, se transforma în mod
straniu si impresionant în ocrotitorii vecinilor lor.s8 Asadar,
si "bunatatea" noastra îsi poate avea originea în propria
Umbra, un aspect ascuns, benefic, al naturii noastre.
Un cinic ar putea protesta ca si comportamentul
altruist este o forma mai profunda de narcisism, ca este
o forma ascunsa de aparare împotriva propriei traume
si izolari, prin sustinerea altora. Eu sunt însa convins ca
în aceste momente de apel la depasirea propriilor limite,
multe persoane ies din starea lor de izolare conventionala
si se înalta spre o forma superioara de participare la soarta
altora. Cuvintele cu care descriem acest fenomen sunt
relevante. Compasiunea înseamna împartasirea suferintei (în
latina, passio pentru suferinta) celuilalt si este sinonima cu
simpatia si empatia (în greaca, pathos pentru suferinta), iar în
germana se numeste Mitleid (a suferi împreuna cu cineva).
În aceste momente, individul este smuls din starea de izolare
narcisica si adus într-o stare de participare sau de identificare
imaginara cu unitate a noastra existentiala transcendenta.
El întelege atunci, la un nivel mai degraba existential decât
constient, ca spatiul dintre oameni este o iluzie, ca suntem
toti uniti printr-o identitate umana comuna. În astfel de
clipe ne putem înalta deasupra intereselor personale, pentru
a participa la soarta noastra comuna, la destinul nostru
comun si pentru a depasi sfera activitatilor noastre egoiste,
obisnuite.
Aceasta transformare, trecerea din starea izolarii
de sine în starea de participare la soarta altora, aceasta
"identificare proiectiva", este o identificare cu Celalalt

58 La fel de bine putem vedea exemple de reactivare
a Umbrei narcisice, vicioase. În
primele zile dupa dezastrul provocat de uraganul Katrina, unii cinici au acordat mai
multa importanta jafurilor decat operatiunilor guvernamentale prost organizate; unii
au protestat fata de mutarea minoritatilor în orasele lor; unii s-au plâns de tulburarile
minore ale vietii lor cotidiene, ignorând vietile distruse ale vecinilor lor. O fosta Prima
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încarcata de energie, care îlnvinge uneori apararea reflexa
a eului individual. Acest idlpuls umanitar este, trebuie sa
recunosc, o forma de maIlilfestare a Umbrei. Ceea ce am
negat în interior devine briusc activ în exterior si exercita
o influenta transcendenta iasupra eului nostru. Interesele
personale sunt înlocuite t~mporar cu aceste energii în mod
normal reprimate, splitatel sau care opereaza doar la nivelul
inconstientului. În suflete~e noastre nu exista doar rupturi si
I

I

,

'

I

analitij=a
01 forma
cu persoane
de exprimare
care comit
a iubirii.
cronic
animozitate, Munca
ci si caritas,
abuzuri împotriva copiilorisau cu violatori în serie înseamna
pentru analist o psihotera~)ie istovitoare, cu slabe sanse de
izbânda. În tratamentul agestor persoane nu se pot obtine
succese, decât daca devin 1,:pabile de a trai ele însele durerea
pe care au produs-o altora1 In acel moment, durerea simtita
reciproc functioneaza ca u1n.pod care-i uneste cu celalalt,
~a.r.
schimbarea
.d.e.. ·n.e..po..s.,lbilaprin
In orice
caz, acea~~"iJJJ,ensi1ne
a Umbrei
identifican:~
care a fostc..upâna
celalalt.
în
acel~?mentreprimata.j
compa~~~~=-~:s~I1si~ilitatea la
VI.

unei vindecal:"irecipr9~e. lu exista agent al abuzului care sa
nevoilecel?Y
I.alti.
- ie..s.e.. unsuprafClta.Ji.O!~r.aPOsibilitatea
nu fi suferit la
rândullui
abuz, astfel încât capacitatea de
...

!.~
..
I

a empatiza cu victima, ori1ât de rar ar interveni, este singura
speranta de vindecare. Ac~astaempCltie va fi re simtita, în
mod ironic, ca teribil de d1reroasa, pentru ca supravietuirea
individului respectiva dePlins pâna atunci în mare masura
de i~sens~bilizarea
celmlalt
~r?pri1'
de transferare~
durerii asupra
SI de adaptanle
n1cesare
pentru a mgropa,
desensibiliza Pesau
s*ferinta.59
dedisocia
alta pade,
oriunde se produc catastrofe
naturale, exista si jafuri, ef.crocherii legate de asigurari,
oameni dispusi sa-si înseli vecinii loviti de soarta. Nu trebuie
I
Doamna a fost de parere ca cei care Ise refugiasera în orasul ei o duceau acum foarte
bine, în comparatie cu viata nu foarte grozava din New Orleans.
Un exemplu impresionant

al ace hei "insensibilizari

psihice" il ofera romanul

si

filmul
victimizeaza
The Pawnbroker
pe toti cei care
(CamatarulJJ
ii calca 1"agul.
povestea
Din unui
flashbackuri
comerciant
aflamrespingator,
ca a fost martorul
care ii
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sa cautam mult pentru a întâlni oameni respingatori care
profita de vulnerabilitatea altora. Dar, pe cât de usor si
comod este sa catalogam acest comportament tâlharesc, de
exploatare a celuilalt, ca pe un continut al Umbrei, cu atât
mai dificil este poate sa explicam comportamentul celor
care se înalta mai presus de ocazia unui profit egoist si se
sacrifica voluntar, în numele sustinerii pline de compasiune
a celorlalti. Paradoxal, iese la suprafata, în cazul ambelor
categorii, ceea ce exista evident ca posibilitate în interiorul
fiecaruia dintre noi, dar de care pâna atunci nu am fost poate
constienti.

EXTRZULO MRNIFESTRRE R UMBREI
Cum am putea uita vechiul proverb in vino
veritas? Câte suflete tinere, timide si reprimate, nu se
transforma surprinzator, sub influenta "spiritelor", în
vedetele unei petreceri, asezându-si abajururi pe cap,
începând sa flirteze si dând glas unor dorinte interzise? Câte
nu sunt brusc în stare sa cânte, sa spuna bancuri, sa râda în
hohote, sa devina sentimentale si miscate pâna la lacrimi?
Nu spunea T. S. Eliot în piesa The Cocktail Party (Receptia) ca
barul, sau banchetul dionisiac, a devenit noul confesional?
Câti nu si-au descoperit Umbra "sub influenta" unor varii
substante si au regretat a doua zi urmarile? Dar câti nu au
descoperit veritabile aspecte ale personalitatii lor în acele
momente de libera exprimare, în acele "ore ale spiritelor"?
Astfel de spirite libere traiesc înauntrul nostru al tuturor, dar
am învatat înca de timpuriu ca exprimarea lor are un pret
ridicat în sânul familiei sau al comunitatii si abia modificarea

agresarii si uciderii familiei sale intr-un lagar de concentrare. Abia atunci când este
asaltat de durerea demult ingropata si când ajunge sa simtâ suferinta altora, el poate
reveni în lumea umanitatii, din care considerase mai demult necesar sa se retraga.

--
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structurii de grup sau per~1isiunea acordata de grup permite
acestui aspect disociat al s~fletului sa-si gaseasca exprimarea.
Daca ne întrebam, "De ce ~rebuie sa ascundem de altii,
sau chiar de noi însine, at*ea aspecte ale personalitatii
noastre?", vom gasi raspu*sul în pretul care ne-a fost cândva
cerut pentru exprimarea l~r. Astfel, devenim straini fata de
noi însine si fata de ceilalt~, iar continutul Umbrei creste
rapid.
Stim, cu toateiacestea, ca majoritatea cazurilor
de violenta în familie, a ac~identelor rutiere, a indiscretiilor
sexuale si crimelor se prod~c în stare de ebrietate, când
indivizii respectivi traiesc ~~xperienta a ceea ce Pierre
Janet, psihologul francez 41 secolului al XIX-lea, numea
l'ahaisement du niveau mental, adica scaderea nivelului de
atentie
sau de f1iltrare eficienta a eului. Care este
, constienta
,
diferenta psihologica dint~e o masa de oameni care fumeaza
marijuana la un concert rolck, Iasându-se în voia cacofoniei
muzicii, care adoarme vig~enta eului, si o suta de mii de buni
cetateni, care ridica bratel~ la o demonstratie a nazistilor în
Munchen, stapâniti de un ~ntuziasm fara margini pentru
Fuhrer? Nu transcend oar~ indivizii ambelor grupuri sfera
constientului, a limitelor eltice, poate chiar a temerilor
conventionale, pentru a p~trunde într-un tarâm încarcat de
energie: al bunei dispozitiil si extazului?60 Ce-i determina pe
niste pusti obisnuiti, care ~u un an în urma au jucat poate în
echipe concurente de fotbtI, sa participe la masacre - sub
imboldul temerilor, al donJllui de casa, al sentimentului
izolarii si spiritului de tur~1a - , sa-si descarce munitia
într-un grup de prizonieri ~au sa devina complicii torturarii
si umilirii acestora, cum arjnvazut recent la televizor? Daca
aceste posibilitati nu ar exista în stare latenta în interiorul
nostru, ar fi dificil sa comiiem astfel de barbarii, chiar daca ar
I

I

I

!
Extaz (din greaca ek-stas;s) inseanj.na a iesi din sine, "a nu-si mai incapea în piele"
de bucurie sau de groaza.
60

I
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fi în conformitate cu politica statulri. Autoritatile militare au
fost uluite de rezultatele unor stud~i despre comportamentul
combatant din Al Doilea Razboi M~ndial si din razboiul din
Coreea, care au dezvaluit ca marea ~ajoritate a soldatilor
nu a tras în inamic dintr-un sentirrtent de mânie, nici macar
când adânc
se afla îngropata
sub focul în
acestuia.
S-a :presupus
majoritatea
avea
sine interdfictia
de a ca
ucide,
chiar si în
vreme de razboi. În antrenamentull soldatilor din Vietnam
si al succesorilor lor s-a învins în rulare masura aceasta
I

'

;ezistenta ascunsa, prin formarea teflexului conditionat de
supunere la ordinul de a trage, refllFxcare a învins instinctele
refractare.
Cine nu-si doreste ek-sltasis, transformarea
i

I

extatica a vietii cotidiene în 'ceva r~simtit cu mai multa
intensitate? Câte atrocitati, progrolmuri si holocausturi
nu au pornit de la oameni obisnuit~, ca noi toti, adusi de
o vasta ideologie seducatoare, de sJPiritul de turma si în
conditiile unor vremuri grele în sit~atia de a comite ceea
ce în alte conditii nu ar fi comis? O~m remarca în secolul
,

i

XVIII Edmund Burke, pentru ca ral~1sa triumfe e suficient

ca oamenii buni sa taca. Ce se întâIinpla când "oamenii
buni" devin ei însisi agenti ai raulu~, prin acte fatise, dintr-o
indiferenta benigna sau pentru ca refuza sa vada ce se
întâmpla?61 Stim, de exemplu, ca a~eia care au "înfaptuit"
Holocaustul au fost în minoritate.IStim, de asemenea, ca
numarul celor care au protestat a fl~st infim. Majoritatea au
fost spectatori, oportunisti, indifeJrenti, intimidati, oameni
obisnuiti pe care nu-i interesau ch(~stiunile din afara sferei
lor de responsabilitate sau compet~nta, oameni ca noi toti.
Stim ca urmarile Holo~austului, si ale altor
grozavii din istoria omenirii, au foh posibile doar prin
colaborarea oamenilor obisnuiti. Marea nebunie colectiva nu
,

i
I

61 Acest

paradox tulburator este tema cartii lui Ooldhagen. Hitler's Willing Executianers
(Executarii
ai lui
Hitler). pe
Hitler
nu a obisnqiti,
trebuilt sa-iprin
organizeze
sa-i organizedocili
si sa-i
motiveze
oamenii
dezbinare pesinebuni;
cautareaa trebuit
de tapi
ispasitori - orice, pentru a mobiliza Umbra carie abia asteapta astfel de ocazii.
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apare pentru ca într-o perioada anume din istorie exista un
numar suficient de mare de indivizi nebuni, marea nebunie
colectiva apare atunci când o nebunie carismatica atinge si
activeaza "partile nebune" ale unor oameni altfel sanatosi la
minte. Existenta contaminarilor psihologice, a epidemiilor de
Umbra, este o realitate de care putini sunt scutiti, poate chiar
nimeni. Dupa cum vom vedea mai târziu, Adolf Eichmann
a fost mai degraba un om banal, decât un monstru; dar a
fost un functionar public prototipic, mult prea constiincios.
Printre altele, s-a ocupat de "chestiunea transportului". Ce
importanta avea încarcatura de oameni abandonati pe care o
transportau acele trenuri, sau încotro o transportau, când el
era convins ca serveste unei "orânduiri superioare", când era
apreciat pentru asta, când i se acordase o misiune ce depasea
sfera vietii lui anoste! Cele mai oribile lucruri pot avea la
origine un motiv aparent nobil.
Studiile despre fortele politienesti recrutate în
Europa de Est si Rusia ca plutoane de executie mobile au
aratat ca aceia care se obligasera prin juramânt sa respecte
legile s-au împacat fara prea mari dificultati cu comiterea
atrocitatilor. Când au fost adusi în fata tribunalelor, s-au
aparat cu o simplitate uluitoare: legile se schimbasera,
iar ei nu facusera, asadar, altceva decât sa respecte legile!
Medicii nazisti au putut la fel de bine sa depuna juramântul
lui Hipocrate - al carui principiu de baza este sa nu faci
rau -, sa-si viziteze familiile si sa participe apoi la niste
experimente îngrozitoare în numele unei pseudo-stiinte.
Au putut suporta aceasta viata sub influenta Umbrei,
insensibilizându-se cu alcool, disociind - "Asta e
viata mea, asta e munca mea, între ele nu exista nicio
legatura" -, gasind explicatii rationale - ,,0 fac în
slujba Noii Ordini" - si participând la ceva ce le depasea
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puterea de întelegere sau de influ~nta. Împotriva credintei
persoane siceibrutalizarii
populare,
care s-au împotrivit
altora au ~ost
~brutizarii
deseori propriei
concediati
sau marginalizati, dar rareori ucisli. Nu putem sa nu ne
întrebam daca Holocaustul si altei orori similare s-ar mai
fi produs daca suficient de ~ulti cfameni s-ar fi împotrivit
abrutizarii propriilor suflete si, asltfel, brutali zarii altora.
Pentru a nu fi ispititi ~a credem ca suntem
mai buni decât altii, sa ne amintirri- experimentul din anii
1960, condus de Stanley Milgram ta Yale. Intentia lui
initiala era de a vizita Germania silde a identifica eventual
acele trasaturi constitutive ale "ca*acterului german", care
adusesera o natiune civilizata pe c~ea barbariei colective.
Pornind
de în
la premisa
ca atâtia
obisnuiti
comit acte
de
cruzime
conditii, de
stres, aoa~neni
c~nceput
niste
' experimente
prin care sa exploreze aceasta posilbilitate. Înainte de a
pleca în Germania, a decis sa încer~e experimentele pe
cetateni obisnuiti, recrutati de pe strazile din New Haven,
Connecticut. Oamenilor acestora, rrin nimic diferiti de mine
sau de dumneavoastra, li s-a spus ~a participa la un proiect
de "cercetare stiintifica". Li s-a cer~t sa interogheze fara
graba niste subiecti, care primeau ~n soc electric la fiecare
raspuns gresit. Pe masura ce subie~tii ratau tot mai multe
raspunsuri, intensitatea socurilor trestea. Acestia au început
sa protesteze, apoi sa urle de durete. Când "interogatorii"
ezitau sa provoace durere subiectitor, erau presati verbal
sa continue, sa creasca intensitate~ durerii provocate si sa
actioneze astfel în slujba stiintei, s~ se achite de obligatiile pe
care si le asumasera. În ciuda sufe*intei pe care o vedeau cu
ochii lor, au continuat într-un nun\1ar tulburator de mare, de
peste 60%, sa participe la experim~nt si sa creasca nivelul de
suferinta a subiectilor la valori teribile.
,

I

I

DECEOR~ENII
8U~SRURRSESC
FRP:~ELE'"

JRME~, HIJLUS

r

Erau oameni obisnuiti, ca noi toti, dar
majoritatea a continuat sa produca tot mai multa suferinta
semenilor, pentru ca le lipsea integritatea personala,
curajul, simtul etic sau orice altceva care i-ar fi determinat
sa se împotriveasca, indiferent de pret. Nu stiau însa ca
experimentul era trucat, ca subiectii nu primeau de fapt
socuri electrice, ci se prefaceau într-un mod dramatic.
Rezultatul experimentului a fost ca dr. Milgram nu a mai
trebuit sa mearga în Germania pentru a descoperi "caracterul
german". Umbra se pare ca nu cunoaste granite.
M-am temut întotdeauna sa nu fiu si eu pus la
încercare, astazi sau atunci, pentru ca nu stiu cum m-as fi
comportat în acele conditii. E foarte usor sa-i judecam pe
altii, dar ce am fi facut noi atunci? Ce facem astazi?62
Îmi amintesc de un medic stânjenit de preferinta
sexuala a fiului sau, care spunea bancuri cu homosexuali, dar
nu ar fi tolerat niciodata bancuri antisemite. La perpetuarea
câtor bancuri cu homosexuali, câtor afirmatii rasiste
calomnioase sau prejudecati etnice nu am contribuit si noi,
eu si dumneavoastra, în ultima vreme, sau împotriva câtor
nu am protestat? Cum am putea spune ca Umbra se afla
acolo afara, când este o parte integranta a culturii noastre
colective? Repet, nu doar indivizii, ci si grupurile au euri
fragile. Grupurile sunt usor de influentat, pentru ca altfel ar
deveni rapid someri toti vânzatorii manipulanti, politicienii
cinici si tele-evanghelistii insinuanti. Si din cauza lor si a
fisurilor constientului nostru, sfârsim prin a deveni complici
la ceva ce altfel am repudia.
Cu câtiva ani în urma, o importanta secta
religioasa crestina a ales Biblia ca standard normativ al
credintei sale, în locul vietii lui Iisus Hristos. La prima vedere
pare o modificare de importanta minima. Dar, în realitate,

Aceasta întrebare nu este deloc teoretica, pentru ca am fost cu totii martori ai
opozitiei presedintelui si vicepresedintelui SUA fata de amendamentul McCain, care
intentiona interzicerea torturii ca instrument oficial al politicii americane.
62
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conducatorii sectei au intentionat sa se îndeparteze de
paradigma tulburatoare a stilului de viata al lui Iisus, care era
necasatorit, se înconjura de prostituate si vamesi, precum
si de provocarea lui de a-l iubi pe "celalalt", si au preferat sa
revina la un set de valori comunitare mai vechi si mai strict.
(Cum remarca Shakespeare în Negutatorul din Venetia, pâna
si Diavolul poate gasi argumente pentru sustinerea oricarei
pozitii exprimate în diversele povete biblice, formulate în
numeroase secole si comunitati.) Somitatile acestei secte
si-au dat arama pe fata. Imaginea lui Iisus îi tulbura si atunci
au reactionat ofensiv, aparându-si cu hotarâre complexele
personale printr-o folosire selectiva a citatelor biblice.
Desi nu ar accepta niciodata ca trupurile lor sa fie tratate
prin metodele medicale ale acelor vremuri, sunt dispusi sa
accepte fara critica valorile etnocentrice limitate ale unei
culturi comunitare, izolate, prestiintifice. La scurt timp si-au
"curatat" universitatile si seminariile de profesorii disidenti.
Nu e acesta un exemplu pentru Umbra care a luat-o razna,
dar se ascunde sub masca pietatii, conventionalismului si
protejarii nevrozei - totul în numele rabin ului pelerin, care
a predicat legatura între oameni si pe învatamintele caruia se
bazase initial credinta lor?
Când traiam în Elvetia, mi-am dorit ca si copiii
mei sa vada lagarele de concentrare si am vizitat împreuna
Dachau si Bergen-Belsen în Germania, Mauthausen în
Austria. De atunci, niciunul dintre ei nu a mai fost tentat
de umorul etnic sau de comportamentul discriminatoriu.
Amândoi au înteles ca acele locuri cumplite reprezinta statia
finala a trenului intolerantei. Am numarat treptele carierei
de piatra de la Mauthausen, pe care prizonierii erau obligati
sa alerge cu douazeci de kilograme de pietre în spinare, am
stat la marginea Zidului Parasutistilor, numit astfel pentru
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ca prizonierii erau aruncati în gol în adâncul carierei, si
ne-am întrebat cu voce tare cum au putut exista astfel de
locuri în epoca noastra luminata. Nicio analiza geopolitica,
economica sau culturala nu poate oferi un raspuns. Ceva
întunecat pândeste în vietile noastre, înauntrul nostru, al
tuturor! În cele din urma, am ajuns la concluzia ca astfel de
dileme vor ramâne nesolutionate, câta vreme nu se gasesc
destui oameni care sa marturiseasca: "Aceste orori au fost
comise de compatriotii mei, sau de coreligionarii mei, sau de
semenii mei, iar eu, desi nu am fost de fata, trebuie sa-mi asum
raspunderea pentru ele". Abia atunci poate începe procesul

unei reale vindecari.
Stând la marginea carierei din lagarul de
concentrare Mauthausen, ne-am uitat prin gardul de sârma
ghimpata la taranii rumeni în obraji, care-si lucrau câmpurile
de cartofi si sfecla, cum o facusera generatii întregi înaintea
IOL Cine îsi putea închipui ce se întâmplase aici? Puteam
noi, puteau ei? Ce le spusesera parintii? Ce le spuneau ei
copiilor? Ce era mirosul acela îngrozitor? Ce se întâmplase cu
încarcaturile umane, care intrasera în gara satului?
A uita înseamna a împinge astfel de energii,
astfel de posibilitati psihice îngrozitoare în inconstient
si a asigura revenirea lor în generatia urmatoare. Jung
a observat în perioada interbelica aparitia lui Wotan, a
vechiului zeu nordic al furtunii, a "razboinicului", în visele
pacientilor lui germani. Se spune ca Wotan calareste vesnic
pe calul lui cu opt picioare Sleipnir si reapare de fiecare data
când uitam de existenta lui. Copitele lui Sleipnir rasuna
în visele noastre, sub suprafata civilizatiei. Uitarea naste
holocaust.
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LR LOCULl DE MUNCA
I

Un alt spatiu de manifestare a Umbrei colective
este locul de munca. Ce ne face sa Icredem ca ne lasam
Umbra acasa, în dulap, când plecatn la serviciu; ce ne face sa
credem ca grupurile nu reprezintaI suma noastra, a tuturor,
ca grupurile nu sunt împovarate d!econflictele comune si
I

distincte
ale indivizilor?
ce su~t
grupurile,
înfiintate
poate
pentru
a sustine o De
cauza
sa~ pentru
a produce
ceva, atât de împotmolit~
des disfunctionale,
î~carcatecompuse
de conflicte
si
animozitati,
în inefidenta,
din s~flete
nelinistite?
I
Între societate si comuritate exista o diferenta
considerabila. O societate este în~intata constient, deliberat,
cu un tel recunoscut de toti mem~rii ei. O societate amorfa
este, spre exemplu, cea alcatuita d~n pasagerii unui zbor.
Telul lor comun este de a ajunge d~n punctul X în punctul Y.
În cazul în care avionul se prabuse!ste sau se comunica acest
pericol, pasagerii formeaza brusc 4 comunitate, pentru ca
fiecare individ depaseste în acel mpment sfera experientei
sale individuale, pentru a se uni cd toti ceilalti într-o stare
transcendenta de implicare afecti~a, formând un tot ramân indivizi, dar participa toti l~ o experienta comuna.
Societatile sunt fragile, deoarece f?rta care le uneste este mai
slaba, iar atunci când telurile sale ~unt eliminate sau îsi pierd
puterea de convingere, grupul se ~estrama.
Comunitatile sunt ma~ rezistente, în masura
în care continua sa poarte încarca~ura afectiva derivata
din experienta lor primara. Societ4tile se adreseaza mintii;
comunitatile se adreseaza sufletulVi. Un prieten al meu
avea un serviciu convenabil la o co~panie producatoare
de biscuiti, la care a renuntat însa pentru ca nu vorbea,
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în timpul liber, cu colegii l*i decât despre biscuiti. Stia ca
sufletul lui nu este implicat în aceasta munca si a preferat
sigurantei materiale nesig*ranta vietii de artist, spre uimirea
tuturor si batjocura unora.1 Gasise o societate la locul de
munca, nu o comunitate. qomunitatea a gasit-o în paradoxul
exilului, pe care sunt oblig~ti sa si-l asume toti artistii.
Sa ne amintirrj. ca în greaca psyche înseamna
s·uflet. Asa cum nu ne desp~rtim niciodata de psihicul nostru,
nici sufletul nu este niciod~ta absent din viata' noastra. Ne
folosim mintea pentru a atinge teluri vizibile - cresterea
productivitatii, rezolvarealconflictelor, obtinerea unui succes
material-,
dar sufletul e*e întotdeauna prezent când e
vorba de sensul sau utilitatea actiunilor noastre, de felul
în care ne folosim spiritul. Un fost director de personal al
unei mari companii multi:rjtationale mi-a spus ca obisnuia
sa le vorbeasca noilor ang4jati, amintindu-Ie ca nu sunt
,

I

iubiti de catre companie. Cojmpania "închiria" activitatea lor,

câta vreme erau rentabili pentru companie, de îndata ce
randamentul lor scadea, c~mpania renunta la ei. Acestor
vorbe fara ocolisuri, care r~aminteau angajatilor ca domeniul
afacerilor functioneaza dupa principiile unei Realpolitik,
directorul respectiv le adajlga îndemnul de a gasi în munca
lor ceea ce i-ar fi satisfacut din punct de vedere emotional,
pentru ca salariul din fiec~re luna nu îndeplineste aceasta
functie; de asemenea, sa-s~ cultive relatiile de la locul de
munca si de acasa, pentru Icadoar acestea pot împlini nevoile
sufletului. Era un om înte~ept, care se identifica realmente cu
angajatii, nu cu abstractia colectiva pe care o reprezinta orice
corporatie.
Acest directo~ de personal stia ca pierderea
I

i

contactului cu sufletul du1e la aparitia unor patologii - a
unor tulburari de sanatat~, relationale sau manifestate prin

••

~

_

i

JAMES
OE CE ORMENII
HOLUS 8UNi ';RURR5E5C FRPT~ REU?
I

i

i

I

izbucniri afective. Organizatiile ca~e nu recunosc importanta
nevoilor sufletesti nu vor fi rentabi~e decât pe termen scurt;
cu timpul îsi vor pierde cei mai bu~i angajati si vor cheltui
prea multa energie pentru rezolvarlea unor probleme interne.
Tendinta actuala a corporatiilor spte "restructurare",
sistemul denumit, printr-un eufemlism obscen "managed
care"63,si concentrarea asupra bila~tului contabil duc,
inevitabil,
la pierdereaeste
resurselor
entitate corporativa
bântuita sl~fletesti.
<!leUmbra.Astfel, fiecare
Libidoul, sau energia p~ihica, poate fi îndreptata
doar pe termen scurt spre atingere~ unor teluri care nu au
nicio legatura cu sufletul. Asa cum b persoana poate suferi
de nevroza, acea ruptura între viat~ constienta si scopurile
sufletului, la fel se poate îmbolnavii de nevroza si o entitate
corporativa. Pentru vindecarea sufJletului unei corporatii s-a
inventat "dezvoltarea organizationjala", un nou domeniu
profesional cu diplome, programe fe certificare si wmisii
de stabilire a standardelor profesiopale. Cei care lucreaza
în acest domeniu sunt deseori cherpati pentru a îmbunatati
bilantul unei corporatii, dar descoplera, de fapt, ca trebuie sa
trateze tulburarile afective ale companiei si persoanelor care
fac parte din ea. Domeniul lor de a4tivitate acopera acest
spatiu obscur si ambiguu dintre co~sultanta si terapie.
Cei care lucreaza cu gr4puri sau entitati
corporative descopera ca, asa cum ~ntervin în viata
unui individ complexele - "ideile" qare, desi îngropate
în inconstient, sunt încarcate de eqergie si determina,
direct sau indirect, comportamenttkl unui individ -, la fel
dinamica grupului se dovedeste a ~ suma complexelor cu
care contribuie toti indivizii la acthritatea comuna, iar toti
angajatii se afla la discretia comple;\celor dominante ale
condu~erii. Nu întâmpla~or se credta în vechime ca sanatatea
•

I
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63 Sistem american de reducere a cheltuielilor 4ngajatorilor, mai exact a costurilor
pentru acoperirea concediilor medicale, prin investitii în sanatatea angajatilor, în
masuri de prevenire a îmbolnavirii (N.t.).
I
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conducatorului este decisilva pentru sanatatea natiunii. Cum
se întâmpla în basme, ca r~zultat al îmbolnavirii regelui sau
în lipsa unei regine, recoltkle sunt distruse, molimele se
I

raspândesc, iar copiii morlîn burtile mamelor. Iar oamenii se
îmbolnavesc la locul de m~mca.
Printre cele mai frecvente complexe care
constituie o forma de marlifestare a energiei Umbrei se
numara imagourile parentale. Oamenii asteapta din partea
grupului o împlinire a nevbilor lor afective, dar descoperind
ca acest lucru nu se întâmjpla decât foarte rar, devin
depresivi, sunt irascibili s*u nemultumiti de munca lor si
încep sa se retraga într-uri mod subtil. Altii, care au avut
parinti invazivi, dominat~'ri, dezvolta o relatie de profund
antagonism cu angajatorq lor, ajungând uneori chiar sa
saboteze proiectele acestqra. Natura ne-a înzestrat fie cu o
reactie de "atac", care se nilanifesta prin agresivitate, furt,
sabotaj, fie cu o reactie del"fuga", care se manifesta prin
indolenta, evitare si un co!mportament pasiv/agresiv.
În afara de acbasta, mecanismele psihologice
ale proiectiei si transferulul, care functioneaza în relatiile
intime, se manifesta si în ~ata corporativa. Indivizii
proiecteaza rivalitate~ di~tre' frati asupra colegilor de
serviciu, concureaza penttu atentie si afectiune, traiesc
experienta dependentei 4u a mâniei fata de superiori etc.
Prin transfer, puterea din~micii relationale din trecut este
conservata în prezent. Vi4ta corporativa reproduce, astfel,
deseori dramele si dezam~girile vietii familiale, în cadrul ei se
reactiveaza dinamica arh~.ica parinte-copil si se re-creeaza un
tipar familiar din viata af~ctiva a angajatilor. Asa cum sarcina
evolutiva a copilului pres~pune adaptarea la conditiile
mediului, la fel dezvolta a~gajatul un sine fals,64o persona
I

prefacuta, ale carei adaptfri arhaice le joaca însa pâna la

64 "Sinele
fals"
este un termen
de psihanalistul
britanicsi aD.W.
care
nu
se refera
la falsitatea
ipocrita,introldus
ci la asumarea
unei identitati
unui Winnicott,
rol adaptative,
care substituie firea naturala a oml1\ui.
I
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capat. Confruntat cu puterea entitatii corporative, angajatul
va adopta, pe cât posibil, un comportament de evitare sau de
conciliere, care va afecta însa deseori integritatea psihologica
a individului. Confruntat cu grija insuficienta a entitatii
corporative fata de nevoile sale sufletesti, angajatul va avea
tendinta de a cauta mereu apreciere, sau se va lasa sedus de
complexul puterii, concurând pentru un birou mai frumos,
un titlu mai pompos sau o rasplata deosebita. Daca banii ar
putea satisface aceste nevoi sufletesti, am actiona ca atare,
pentru ca bani exista, dar oamenii continua sa fie tulburati si
iritati în viata lor corporativa.
Aspectele psihologice pe care individul nu le
înfrunta în viata personala se manifesta în viata corporativa,
cu toate consecintele lor binecunoscute. Orice organizatie,
indiferent de bunele ei intentii, evoca inevitabil imagourile
primare ale angajatului, acele aglomerari de energie care
îsi au originea în - si reproduc - dinamica familiei de
provenienta. Din moment ce colectivul din care face parte
un individ activeaza atitudini si comportamente reflexe
ale sinelui sau fals, orice grup poate avea efecte iatrogene,
infantilizante si regresive asupra individului.
Daca adaugam acestui amestec de influente
scopul primar, care tine de domeniul Umbrei, al oricarui
grup, anume conservarea cu orice pret a organizatiei si
protejarea acelor indivizi care sunt privilegiati de grup,
urmarile psihologice pot fi colosale pentru individ. Printre
acestea se numara diminuarea autoritatii personale,
activare a unor tipare reactionale infantilizante si
reproducerea nevrozelor personale. Deoarece întrebarea
pe care psihicul o formuleaza mereu este "Când m-am mai
aflat aici?", programarea determinata de primele lectii
primite în viata în legatura cu sinele si celalalt - în familia
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de provenienta - este 11jtcrulcare se va manifesta cu cea
mai mare forta în relatii~e noastre intime si corporative.
Bisericile, spitalele si unversitatîle65 pot, asadar, bloca
cresterea si dezvoltarea fersoanelor pe care au, de fapt,
oblîgatia sa le sustina.
:
Platon între~ba în Republica: "Cîne este capabîl
de a-i conduce pe altii?" Raspunsul este "Regele-Fîlosof",
anume nu cel care a câstfgat doar puterea, ci cel care a
dobândit si într-o anum~ta masura întelepciune. Ceea
ce constatam, însa, desepri în organizatii este faptul ca
persoanele în functii de tonducere sunt conduse de un
complex, de un scenariul încarcat de energie care nu permite
decât într-o foarte mica jmasura autocritica, activeaza un
sistem de aparare împotriva criticii altora si este deseori
atât de egoist, încât gru~urîle se contamineaza de "blocajul"
celor care le conduc. Ter~peutii si specialistii în dezvoltare
organizationala observalmereu existenta acestui fenomen.
Desi au fost poate chem~ti de conducere pentru a solutiona
o problema corporativa,ltocmai conducerea este cea care
se opune cu înversunar~ schimbarîlor, dialogurîlor reale si
criticii celor pe care neVljoza comuna îi afecteaza în cea mai
mare masura.
Umbra oric~rei organizatii este, prin urmare,
I

'"

"'"

I

I

compusa
din ceea neanailizat
ce am~nintaal eul
aflat la conducere,
din inconstientul
conducerii.
Cel mai bine
intentionat grup poate ~ asadar controlat în taina de
lacomia, imaturitatea s~u nevoîle narcisice ale sefului.
Indiferent daca sunt cor1lstienti sau nu, toti membrii grupului
vor trai si vor exprima s~mptomatic acest conflict, în moduri
care vor dauna deopotrijva indivîzîlor si grupului.
Mai mult d~-atât, majoritatea entitatîlor
,
,

corporative se ghideazaldupa valorile bîlantului contabîl,
!

Nu întâmplator le numîm almq mater. Istoricul Arthur Schlesînger observa cândva
cu îronîe ca "polîtica academica e!ste atât de gresîta, deoarece mizele sale sunt atât de
banale".
65
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rata productivitatii si rapoartele tri~estriale pe care le dau
consiliului de administratie si actiobariloL Chestiunile
care tin de calitatea vietii' su~t i~o~ate. În mod similar
procedeaza politicienii, care prefer~ sa ignore poluarea
cauzata de fabricile orasului pe carEi-ladministreaza, decât
sa înregistreze o scadere a impozit~lor percepute. Nu se
gândesc la faptul ca si ei, si copiii lor respira acelasi aer, iar
invizibilele toxine vor afecta pe cal~ genetica generatiile
urmatoare. Pe de alta parte, organitatiile care îsi rasplatesc
angajatii altfel decât prin bani, care!1contribuie la o atmosfera
de lucru încurajatoare sau care acor!da o atentie deosebita
efectelor psihologice ale esteticii lo~ului de munca vor fi, pe
termen lung, cele mai stabile si ren1fabile companii. Dar cei
care nu se concentreaza decât asupta realizarilor pe termen
scurt împing aceste chestiuni ce tini de calitatea vietii în
domeniul Umbrei, iar mai devreme!sau mai târziu toti cei
implicati vor avea de suferit. Nicio E~ntitate corporativa nu
poate fi, prin urmare, mai înteleapt~ sau mai constienta
decât conducerea ei. Din nefericire,ipersoanele din functii
de conducere au deseori psihologii lpersonale rezistente la
dialectica, schimbare si diferente d4 opinie.66
,

I
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Nenorocirile pe care le~uporta atât angajatii, cât
si publicul larg din cauza grandomapiei conducerii, care s-a
dovedit dezastruoasa în cazul unor !concerne precum Enron
sau Tyco, ne amintesc ca pâna si cei!mai "luminati" dintre noi
au o Umbra considerabila. În afara (~eaceasta, câti analisti
bursieri, câte firme de contabilitate,1 câte birouri avocatesti
nu au simtit mirosul scandalului, dcfrau ignorat semnalele
de alarma, pentru ca se înfruptau di!naceeasi placinta uriasa?
Câte cercuri concentrice nu s-au forbat în jurul nucleului
criminal, care aveau poate din ce în !cemai putina cunostinta
de înselatoriile interne, dar care era~ toate ispitite de
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Îmiamintesc

cum un membru al Consiliului deAd",inistratiel-aIaudatpe

presedintele

poate institutii
unei
fi recunoscut
unde dupa
am lucrat
faptulla ca
unsemoment
inconjoara
dat, c'e
rpunand
alte persoane
ca un conducator
puternice. Noi
puternic
toti,
cei care lucram în cadrul entitatii respective, nejam înabusit protestele, caci era un
lucru stiut ca în randul al doilea al administratiei

1~uerau decat femei sî barbati docili,
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perspectiva unor câstiguri facile? Repet, ce am face noi, daca,
spre exemplu, am face pa~te din managementul mijlociu,
am profita de cresterea vaiiorii actiunilor, am sti ca profitul
trimestrial al companiei dlepinde de balantele vesnic roz,
dar în acelasi timp am sti Fa suntem compromisi din punct
de vedere etic? E o întrebtre rascolitoare. Ne-am periclita
pozitia? Ne-am da demis*? Am informa presa? Sau ne-am
asigura o felie pe cât posi~il de mare din câstigul comun si
am pune-o deoparte pentru vremuri mai dificile? Paralela
între Holocaust si aceastaI problematica este tulburatoare.
victime?
Ce suntemPentru
noi: faptasi,
a cita cel~bra
mlartori,
întrebare
spectatori,
din scandalul
salvatori,
Watergate: "Ce am stiut s~când am aflat?" La care trebuie sa
adaugam: "Si ce am între~rins?"
!

I

CE-SI OOR~STE SUFLETUL?
i

Asa cum vinqecarea individului presupune
restabilirea legaturii sale tu sufletul, la fel presupune
vindecarea unui grup recljtperarea sufletului. Asta înseamna
ca managerii sa-si asume riscurile unor schimbari, ale
confruntarii cu personal~l si redirectionarii energiilor. O
lege fundamentala a psihplogiei spune ca acele aspecte ale
transferate evolutive
sarcinilor
asupra copilu~ui.
pe cate unAnalog,
parinte ceea
nu le
ceînfrunta,
evita conducerea
vor fi
unei corporatii sau a unut colectiv devine problematic
pentru angajati sau memhii colectivului. Ceea ce nu vrem
sau nu putem sa înfrunt~m în interiorul nostru va fi, mai
devreme sau mai târziu, ~ sarcina ce trebuie rezolvata de
cei din jurul nostru. Un ~inimum de simt etic ne obliga,
asadar, sa ne ocupam de problemele propriului psihic,
I

I

i
!

iar presedintele era un om vanitos, Icare nu accepta pareri contrarii. E de la sine inteles
ca schimbarile de personal erau fre!cvente.
I
!
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pentru a nu-i încarca pe cei dragi s4u pe cei fata de care
avem o responsabilitate corporativ~. Asa cum în psihologia
moderna domina lipsa curajului dela formula întrebari
mai cuprinzatoare, de a întreba ma~ degraba "Ce-si doreste
sufletul?" decât "Ce-si doreste eul rpeu?", fiecare grup
trebuie, pentru a-si recâstiga ener~a si intentionalitatea
initiala, sa se întrebe în ce masura 40ntribuie practicile si
atitudinile curente la îmbogatirea siau saracirea sufletului.
Pentru ca întrebari mai cuprinzato~re sa poata fi din nou
formulate în cadrul grupului, e nevpie fie de curaj din partea
conducerii, fie de disperare. Ca ind~vizi si membri ai unor
entitati corporative, noi toti trebui~ sa regasim curajul
de a cauta un sens mai profund, dela ne opune practicilor
depersonalizante si infantilizante siide a întreba din nou:
Ce-si doreste sufletul?
.
Ca natiune, avem obli~atia de a formula aceeasi
întrebare. Ne-am pierdut sufletele tn goana dupa profit, dupa
distragerea de la adevarurile neplaqute, dupa confort? Avem
dovezi stiintifice dare cu privire la tncalzirea globala: stim
ca generatia noastra trebuie sa ia rrrasuri drastice pentru
ca macar sa încetinim, daca nu puttm sa anulam, efectele
încalzirii, dar câti sunt dispusi sa r~nunte la SUV-uri, sa
reduca emisia de dioxid de carbon si sa faca toti, acei o mie de
pasi care ne stau în putinta, daca a~ta înseamna mai putin
confort? Am pradat si acum epuizatn resursele limitate ale
unei planete limitate si o stim cu totii. Unde este conducerea
nationala care sa întreprinda ceva î~ aceasta chestiune?
Unde este revolta împotriva acestei sinucideri colective?
Si ce masuri am luat pâna acum? Utnbra aceasta planeaza
deasupra noastra si a copiilor nosdi, iar noi toti ne facem
vinovati de pasivitate.
I
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Suntem atât de usor sedusi de conceptele
noastre abstracte, fermecati de institutiile noastre, de
expertizele stiintifice, de capacitatea de a ignora suferinta
omenirii - iar Umbra creste tot mai mult. Se pare ca am
pierdut capacitatea de a ne critica si suntem încântati
de iluziile noastre privitoare la progres si rapiditatea
schimbarilor. Daca ne-ar vizita cineva din afara, ce ar spune
despre casa pe care ne-am costruit-o, despre casa spirituala
în care ne traim scurta trecere pe pamânt?
Ne-am pregatit si i-am aratat casa,
Oaspetele si-a spus: traiti bine,
Mizeria trebuie sa fze În sufletul vostru.67

Tomas Transtramer, The Scattered Congregation, The Soul Is Here for Ist Own Joy,
p.12.
67
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1. "Oricine te poate face sa)crezi absurditati
atrocitati. "
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te va face sa comiti

I
I

i

lJOLTAIRE
I
I

2. "Un lucru teribil exista

îj?

motivele lor. "

aceasta lume, faptul ca toti au

.

JERN RENOIR

3. "Cele mai înversunate co~troverse sunt cele asupra unor chestiuni
pentru care nu exista argu1ente
BERTRRNO

dare nici pro, nici contra. "

RUSSELL

Asa cum exiJta o Umbra personala, exista si o
manifesta în interactiun a sociala. Institutionalizarea acestei
Umbra distribuita
noi,lainfiltrata
în expresia
colectiva,
infi1trari
a Umbrei Printrt'contd uie
consolidarea
ei.
Din discutia1pe care am avut-o într-o zi cu o
pacienta deprimata a rei~sit ca ea nu mai întelegea ce se
întâmpla cu lumea ei, cullumea în care crescuse, în care
,

I

crezuse si ale carei valor~ le considerase deopotriva nobile si
invidiate de restullumii.! Disputele care dezbinau biserica ei
culturale din sânul nati nii ei. Aceasta nu mai era America
reflectau
pe care o amaraciunea,
cunoscuse cinq±imOZitatea
va si pe care sio otrava
crezuse razboaielor
îndreptatita
din punct de vedere mo~al. Când i-am vorbit despre latura

600ca000
semeni
astfel
mai întunecata
de dezbinari,
a istorieil
ca u9isesem
noastre cândva
- faptul
maideexistasera
si-iranisem
si
obligasem
un milion,
pe supra'ietuitori
di~trusesem sacivilizatiile
traiasca în indigene
lagare de
concentrare numite rez~rvatii,68 sfintisem prin lege cea

i
I

o inscriptie
de pecare
cladirea
Agriculturii
din SUA
"Vechilor
dinPeAmerica.
pentru
LumeaMihisterului
Noua era Veche,
fie ca iubirea
lorscria:
pentru
libertaterasesi

68

nu piara de pe acest pamânt". Nu -red ca mai e nevoie sa amintesc ca cei care au adus
cioburile si produsele de artizanat la Washington au fost aceiasi care au distrus aceste
natura, curajul lor, monumentele ,.or, artele, legendele si cântecele lor ne obisnuite sa
i
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mai oribila dintre practicile umane, "ciudata institutie" a
sclavagismului si ca astazi chiar, într-o epoca a abundentei,
aproape 20% din populatie se culca în fiecare seara
înfometata, ca statul în care locuia este campion la executii,
dar codas în domeniile asistentei medicale si educatiei,
ca îi lipseste o viziune de viitor pentru locuitorii sai pacienta mea si-a dat seama ca pâna atunci nu-si cunoscuse
tara. America în care si ea, si eu, crezusem - America
Marelui Emancipator, a Planului Marshall, tara tuturor
posibilitatilor - era în acelasi timp tara care pornise
razboaie agresive, invadând Mexicul (1846-48), Hawaii
(1893), Cuba (1898), Filipinele (1898), Iranul (1953),
Guatemala (1954), Irakul (2003) -, natiuni indigene si
multe altele, rasturnând guverne legale în Iran, Argentina,
Nicaragua, Vietnam si multe altele. Tara care luptase pentru
drepturile omului si egalitate a în fata legii era aceeasi care
înfiintase de facto lagare de concentrare pentru cetatenii sai,
americanii de origine japoneza, si violase drepturile omului
la Abu Ghraib si Guantanamo.69 Pacienta mea si-a dat seama
ca administratia pe care o votase a fabricat dovezi pentru
a justifica încheierea unor vechi socoteli si o noua forma
de imperialism, a subminat dovezile stiintifice privitoare
la reproducere, încalzirea globala, emisia de noxe, educatia
sexuala, a redus cinic protectia resurselor naturale, a erodat
granita protectoare dintre biserica si stat, i-a privilegiat prin
modificarea legilor pe cei bogati în defavoarea saracilor si a
clasei de mijloc, a renuntat la un consens larg în schimbul
impunerii unei dogme morale minoritare, a contribuit
deliberat la dezbinarea cetatenilor sai, a redus asistenta
medicala acordata cetatenilor mai putin privilegiati de
soarta, a inventat explicatii rationale extralegale pentru
erodarea sferei private, a politizat scurgeri de informatii

"vechi rase" prin boli virulente,

arme de foc si o asimilare

invaziva,

coercitiva.

Aceste exemple actuale ne amintesc vorbele lui Mark Twain, care condamnase
modul în care i-am tratat pe nationalistii filipinezi capturati cu un secol în urma,
mod care "a patat onoarea Americii si i-a întunecat chipul în fata lumii".
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secrete, s-a folosit de stindardul rosu al razboiului împotriva
terorismului pentru a-si depasi puterea executiva si a
respecta legile într-un mod selectiv (cum a decis Curtea
Suprema si Asociatia Baroului American), si-a înstrainat
prietenii si si-a facut dusmani noi, i-a etichetat pe toti cei
care aveau pareri diferite sau i-au cerut socoteala drept
lipsiti de patriotism si îngaduitori cu terorismuliar toate
acestea au venit din partea unei.administratii care pretindea
ca pretuieste valorile familiei si standardele morale stricte.
Nu sunt aceste exemple expresia unei Umbre
corporative, a unei laturi întunecate a celor care se grabesc
Sa-si ridice în slavi calitatile, virtutile si bunele intentii?
Nu ne amintesc ele vorbele lui Emerson,7° care spunea ca
vorbim atât de tare, încât nu se mai aude ce spunem? Nu este
oare adevarat ca viata corporativa, indiferent de nobletea
intentiilor ei, se reduce mereu la cel mai mic numitor comun?
Fostul guvernator al statului Illinois si
ambasador la Natiunile Unite, Adlai Stevenson, a spus la
un moment dat ca masura morala a unei natiuni este data
de modul în care se poarta fata de cei mai putin favorizati
dintre cetatenii sai. Aceasta speranta de vindecare morala
a fost predominanta pentru pacienta mea, însa guvernul
la a carui numire contribuise prin votul ei s-a dovedit mai
interesat de aventurile externe si de constrângerea interna
prin ideologii înguste. Cât de mare este Umbra care îi
determina pe unii oameni sa trimita pe fiii si fiicele altor
oameni la razboi? Copiii care merg sa lupte provin deseori
din grupuri minoritare sau sarace. Care ar fi, asadar, politica
externa a clasei de mijloc si a celei superioare, daca la
urmatoarea aventura externa ar trebui sa participe propriii
lor copii?71 Cam atât despre securitatea interna si valorile
familiei.

F'ilosofulsi scriitorul american Ralph Waldo Emerson (1803-1882) (N.t.).
In prima mare proba de incercare a uriasei agentii numite "Homeland Security"
(Securitatea Interna), cei privilegiati au scapat, iar cei saraci au fost lasati sa piara
în apele care au inundat New Orleans. Un nou cerc ar trebui rezervat în Infernul lui
Dante pentru incompetentii din institutii si agentiile de PR, care întâi nu au stiut sa
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Lumina statuii din portul New York va
ramâne un far caIauzitor al lumii, dar Umbra pe care
o arunca este foarte mare si foarte întunecata. Acelasi
lucru este valabil si pentru toate celelalte natiuni! Umbra
institutionala, colectiva este întotdeauna alcatuita din
Umbrele neanalizate ale noastre, ale tuturor. Acele aspecte
de care suntem inconstienti, sau pe care nu suntem
dispusi sa le înfruntam, vor contribui la Umbra noastra
institutionala, colectiva. Germania nazista a fost ani de
zile copilul sarac pe care moralistii si criticii sociali l-au
biciuit în locul copilului bogat, tapul ispasitor, laboratorul
în care mentinerea valorilor umaniste si a institutiilor
civilizatoare occidentale a înregistrat valori critice. Acolo,
institutiile morale, educationale, religioase si stiintifice nu
au reusit sa împiedice dominatia Umbrei. Ne întrebam, în
mod îndreptatit, cum a produs cultura, care a dat nastere
lui Goethe si Beethoven, niste nemernici precum Goebbels
si Himmler? Cum i-a acordat voturile si sufletul ei unui
caporal austriac, unui ignorant sociopat? Cum si-a putut
ucide minoritatile etnice si persoanele cu dizabilitati? Cum
si-a pus talentele ingineresti în slujba rezolvarii problemelor
de transport în masa si a exterminarii eficiente în lagare?
Cum se poate afla copacul supravietuitor, stejarul lui
Goethe, sub care Înteleptul din Weimar a sezut cândva
scriind, în centrul literal al Buchenwaldului? Cum a putut
cultura iluminismului, care a dat nastere lui Faust - al
carui ecou rasuna în numele unei fabrici a mortii, "Padurea
Cartilor"72 - sa ofere cadrul unei atât de întunecate
degradari a spiritului uman? Cum s-a transformat cultura
unor "Dichter und Denker" în cea a unor "Richter und
Henker"?73

faca fata, apoi s-au grabit sa ofere explicatii logice pentru aceasta cumplita suferinta.
72 "Buche" înseamna
în germana fag, "Buch" carte, iar "Buchenwald" padure de fagi.
73 Cultura poetilor si filosofilor a devenit cultura judecatorilor
si calailor.
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În acelasi timp, americanii sunt teribil de
ignoranti în privinta Umbrei propriei lor istorii. O natiune
care se lauda cu statutul ei de citadela a libertatii, dar care a
institutionalizat mai demult sclavia si distrugerea deliberata
a civilizatiilor indigene, care abia în ultimele decenii a
declarat ilegale discriminarea sexuala si cea rasiala si în
care înca mai exista legi care discrimineaza identitatile si
preferintele sexuale, are pentru ce da socoteala! Mai mult
decât atât, dasca1ii nostri, oricine ar fi ei, care nu tematizeaza
în scoli aceasta latura întunecata a istoriei noastre,
trebuie trasi la raspundere, daca nu vrem sa perpetuam
aceasta imagine cenzurata, satisfacuta de sine, a Americii.
Conducatorii natiunii noastre, oricine ar fi ei, care sacrifica
cele mai nobile principii ale experimentului american pentru
a fi realesi, trebuie trasi la raspundere. Iar cei care i-au ales în
functii trebuie, de asemenea, trasi la raspundere.
Sub fanteziile civilizatoare ale oricarei institutii
se ascund problemele arhaice ale managementului anxietatii
si ale intereselor personale. Sub influenta acestor doua
amenintari, institutiile, la fel ca indivizii, au tendinta sa
regreseze si sa-si abandoneze viziunea initiala. Regresul
acesta da nastere fundamentalism ului sub orice forma,
pentru ca toate formele de fundamentalism sunt ca1auzite
de teama si sunt prizonierele unor ideologii carora adeptii
lor li se închina fara strop de îndoiala, deoarece le promit
eliberarea de ceea ce se tem. Nicio forma de fundamentalism
nu serveste constient raului, însa lipsa capacitatii de
auto critica naste monstrii istoriei - pogromurile,
inchizitiile, persecutiile si violenta, însotitoarea muta a unei
credinte înflacarate. Dupa vizitarea lagarului de concentrare
de la Dachau, Gregory Curtis a ajuns la urmatoarea concluzie:
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La Dachau ti se insinueaza în minte constiinta ca aceasta
masinarie imensa a raului nu a putut fi construita si manipulata
în numele raului. O asemenea energie nu putea veni decât din
slujirea unui ideal. Te întrebi, cum s-a putut întâmpla asa ceva?
Iar raspunsul este: au crezut.74
Sa speram ca vom fi, poate, scutiti de fanatismul
"adevaratilor credinciosi" si ca ni se va permite sa acceptam
ceea ce suntem cu adevarat, în inconstientul nostru oameni înzestrati cu îndoieli oneste.
Dar institutiile, la fel ca indivizii care fac
parte din ele, pot regresa si adopta o mentalitate de
fortareata. Pe piata libera a ideilor, sa le lasam pe cele
mai bune, pe cele care functioneaza, sa câstige. Dar orice
fisura în certitudinile noastre morale sau intelectuale
produce o tendinta compensatorie, de restabilire a unei
convingeri ferme, neabatute; orice erodare a presupunerilor
si prezumtiilor noastre aprinde flacara unei reactivari
reactionare. Posibilitatea acestei miscari defensive exista
în noi toti, pentru ca în noi toti exista posibilitatea
fundamentalism ului. Ca urmare, o atitudine deschisa
spre adevar si disponibilitate a de a accepta subtilitatea si
complexitatea marilor mistere se va transforma în bravada
isterica si dorinta de a elimina parerile contrarii. Când
predomina aceasta incertitudine, oamenii sunt dispusi sa
înghita orice. Jung formula într-un mod dramatic aceasta
situatie:
Daca conceptele metafizice si-au pierdut capacitatea de
a reaminti si a evoca experienta originara, atunci nu numai
ca au devenit inutile, ci se dovedesc înca o data a fi adevarate
impedimente pe drumul unei dezvoltari ulterioare. Ne agatam
de posesiuni, care au însemnat odata bogatie, si cu cât ele
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Curtis, ..Why Evi! Attracts Us", Facing Evi!, p. 96.
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devin mai ineficiente, mai de neînteles si mai inerte, cu atât le
sustinem cu mai multa încapatânare ... Este ... un pseudospirit
de aroganta, isterie, confuzie, amoralitate pacatoasa si
doctrinara, un producator de marfa spirituala de calitate
proasta, de surogat artistic, de bâlbâiala filosofica si înselatorie
utopica, tocmai bun pentru a-i fi dat en gros spre îndopare
omului de masa din ziua de azi.75

Fiecare tara are, desigur, Umbra ei, propria ei
istorie întunecata, marcata de bigoterie, rasism si oprimarea
populatiei sau a minoritatilor indigene. Colegul meu brazilian
Roberto Gambini ofera unul dintre numeroasele exemple
posibile în cartea curajoasa si graitoare pe care a scris-o
despre istoria natiunii sale, Indian Mirror: The Making of the
Brazilian Saul. Misionarii iezuiti au adus civilizatiei indiene
crestinismul si au distrus-o în numele Printului Pacii.
Înarmati cu pietatea unei Realpolitik, si-au proiectat propria
Umbra asupra unei culturi mai simple, care traise pâna atunci
în armonie cu mediul ei natural. Pentru a-l cita pe Gambini:
"Europenii au transformat spiritele padurii în Diavolii
Crestinismului si i-au ales pe indieni ca victime exclusive".76
Citând deopotriva însemnari istorice laice si scrisori trimise
de misionarii iezuiti acasa, în Portugalia, Gambini scrie:
"Pentru iezuitii din secolul al XVI-lea si pentru toti oamenii
albi care au trait în Brazilia de atunci pâna în prezent, indienii
nu au fost nicicând atinsi de lumina: natura lor, cultura
lor, trupurile si sufletele lor au fost mereu considerate ca
apartinând laturii întunecate a conditiei umane. "77Un alt
exemplu care ilustreaza viata inconstienta si proiectiile sale
distructive poate fi gasit în ezitarea iezuitilor de a intra în
contact cu populatia nativa, pe care o transformasera în
sclavi: "E dificil sa le vizitam satele, pentru ca nimeni nu poate
merge neînsotit, potecile sunt pline de femei, iar noi toti

Jung, Opere complete 9, par. 65, 67.
Gambini, Indian Mirrar: The Making of the Brazilian Saul, p. 125.
77 Ibid., p. 120.
78 Ibid., p. 136.
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înaintam cuprinsi de o teama sfânta. "78 (Va puteti imagina cât
de înspaimântatoare trebuie sa fi fost acele femei! Care era de
fapt problema lor - femeile native sau complexele materne
ale preotilor si teama fata de propria natura?)
Care este originea acestui întuneric
înspaimântator - sufletul nativilor sau Umbra trufiei
europenilor, a imperialismului si arogantei, a misoginismului
si inconstientului lor? Cum se face ca "natiunile civilizate"
gasesc mereu explicatii rationale pentru a invada tari si
culturi straine, asupra carora îsi proiecteaza propriul suflet
întunecat, necunoscut? Raspunsul este simplu: E foarte usor.
E suficient sa gaseasca un "motiv", pentru ca un "motiv", o
presupusa "cauza dreapta", poate sa justifice orice. Trista
cronica a motivelor rusinoase si a complexelor inflationate
care încetoseaza constientul poate fi gasita oriunde. Ea este
pata rusinoasa, ascunsa si obscura a fanteziei progresului
occidental. Metafora cu care opereaza Gambini este cea a
oglinzii: indienii sunt imaginea tulbure, reflectata în oglinda,
a sufletului european, caci acele aspecte ale propriului
suflet, pe care apostolii credintei, mântuirii si progresului
nu le pot vedea în oglinda, le proiecteaza asupra populatiei
native. (Abia în anul 1537 Papa Paul al III-lea a declarat ca
indienii au suflete umane. Pâna atunci uciderea lor fusese
la fel de legitima, cum se ucid animalele de prada între ele.)
Toate natiunile, toate entitatile corporative s-au folosit de
imaginea Celuilalt, fie ca era o credinta rivala, fie ca era o
minoritate sau un grup etnic, pentru a evita sa se vada pe
sine tulbure în oglinda, pentru a evita sa vada animalul de
prada din jungla lor sufleteasca.
Nu constituie oare discrepanta între
valorile institutionale "luminate" cu care ne mândrim si
comportamentul real de-a lungul istoriei un apel de a ne
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analiza Umbra? Cea mai p*ternica lumina'produce cea
mai mare Umbra. Aceeasi tnteligenta care creaza poate
deveni distructiva, atunci tând este dominata de un
complex, de un interes de4sebit sau de teama. A nu reflecta
asupra acestei dileme per$anente înseamna a abdica de
la constient si este o gara~tie ca totul se va repeta. Jung a
scris o serie de eseuri despire fenomenul german, eseuri din
care noi toti avem ce înva~a. Dupa parerea lui, conditiile
istorice si social-economic~ ale Republicii de la Weimar
au cauzat deopotriva un c~laps economic si o depresiune
culturala. Din aceasta deptesiune s-a nascut o superioritate
hipercompensatorie. (Cu 4lte cuvinte, daca am o parere
proasta despre mine, încetc cel putin sa ma simt superior
I

altuia. Iar în starea de deprimare în care ma aflu, sunt în
stare sa justific aproape o*ce.) Mai mult decât atât, scria
Jung, sub valorile instituttonale ale traditiei iudeo-crestine
continua sa circule energi~e pagâne. Sub instrumentele
realizarilor stiintifice con~inua sa existe scopurile de
domeniul Umbrei, deriva~e din teama, dorinta de a controla
si domina. Ceea ce negamjîn interior va erup~ curând în
exterior. Poetul german fieinrich Heine prezisese deja în
secolul XIX ca o natiune ctre arde carti va arde într-o buna zi
I
si oameni.79
,

I

Un altul dint~e numeroasele exemple posibile
poate fi gasit în Franta poistbelica. Doug Sanders relateaza în
ziarul Globe and Mail din Toronto povestea a peste 200 000
de copii nascuti în timpulirazboiului, ai caror mame erau
femei franceze, iar tatii, spldati germani. Capitularea rapida
a Frantei, victoria si ocup~tia nazista, precum si faptul ca
foarte
rusine putini
traumatizanta
s-au alaturat
pe~tru
Rezistentei
tara, care au
a dus
reprezentat
la o negare
o
autoprotectiva

si la persefutarea

copiilor nevinovati care

I
I

I
I

79 Das war ein Vorspiel nur, dort, wo f"an Bucher verbrennt, verbrennt man auch am Ende
Menschen. (Acesta a fost doar prel~diul, caci acolo unde se ard carti, se vor arde si

oameni.)
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s-au nascut în acele vremuri de re$triste. Abia astazi, când
se apropie de sfârsitul vietii lor, miImai sunt nevoiti sa-si
ascunda identitatea. Multi povest~sc despre înjosirile,
exilul, abuzurile fizice si psihologite pe care le-au suferit
în viata - toate ca pedeapsa pentiru ca se nascusera. Vina
lor nu consta în faptul ca erau cop~i "ilegitimi", ci aminteau
Frantei gaulliste colaborarea cu inkmicul. Numiti les enfants
maudits, "copiii blestemati",
ei au fost într-adevar damnati'
'1
de societate si reprezinta o martu~ie vie despre cât de
tulburatoare' este înfruntarea Um~rei nationale.
S0en Kierkegaard spu~ea ca :,multimea este
mincinoasa". Speranta pentru denp.ocratie, cea mai draga
sufletului nostru, este ca multime~ sa aiba din când în când
dreptate. Dar daca trecem dincolojde limitele constiintei
si constientului individual, descopjerim alte jocuri de forte.
Reciprocitatea complexelor, contaminarea colectiva cu toxine
psihice, identificarea prin proiectare - toate pot cauza
tulburarea psihiatrica numita faliela deux sau "delir indus".
sa afirmam, Trebuie
conservam
sa cream
si transmitem
inst~tutii valon,
ori de perceptn,
câte ori trebuie
scopuri, cauze si revelatii. O institl(Itie este o structura
formala, cu scopul conservarii si t~ansmiterii de valori.
Istoria ne arata, însa, ca institutiilt dobândesc, în timp,
propria lor identitate, propriul imwuls de dezvoltare si
supravietuiesc deseori, în mod iro1(1ic,viziunii si valorilor
celor care le-au înfiintat, continuâhd sa se dezvolte si sa
devina tot mai compl~xe de la gen~ratie la generati~. Noi
toti am fost la un moment dat vici~mele birocratiei, noi toti
ne-am simtit depersonalizati de ca~re institutii. Institutiile
au tendinta de a deveni gaunoase ~i împovarate de structuri
administrative, iar în cele din urmf îsi dezvolta propriile
valori, care ajung sa constituie scowuri în sine si pot chiar sa
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contrazica viziunea initial~. Mai exact, institutiile ajung cu
timpul sa serveasca mai dtgraba urmatoarelor doua principii
abstracte, decât valorilor qare le-au stat initial la baza:
i

1. Supravietuirea !institutiei, chiar si dupa ce si-a pierdut
raison d'etre, chiar în con~radictie cu valorile sale initiale.so

2. Pastrarea, con~ervarea si privilegierea clerului sau,
indiferent daca e vorba df profesori, preoti, politicieni sau
Presedinti de corporatii.
"

,

i
I
I

Institutiile p~t avea, asadar, o Umbra foarte
mare. Cei care lucreaza în !interiorullor devin deseori
prizonierii unor justificarii tautologice - "asa procedam
pentru ca acesta e felul în Icareprocedam" - si nu îsi mai
pun întrebari în legatura qu premisele institutiei. Institutiile
îi pot depersonaliza si zdrpbi pe disidenti si reformatori,
pot trece peste cei carora ~nitial erau menite sa serveasca.
O institutie are întotdeauina o viziune proprie limitata si
dezvolta cu timpul scopu~i si mijloace ce tin de domeniul
Umbrei, indiferent daca elvorba despre o corporatie, un
organ religios, academic s~u caritabil, un guvern. Câte
institutii s-au dovedit su~cient de luminate - sau în
cazul câtor institutii s-au ~ovedit conducerile suficient de
vizionare - pentru a se ~esfiinta singure, de îndata ce telul a
fost atins telul sau a încetfl-t sa mai fie relevant?
Nimeni nu a ~escris mai bine cosmarul recurent,
indus de institutii, decât ~ranz Kafka în romanele Procesul si
Castelul. Kafka lucra în ti~pul zilei la o societate de asigurari,
,

I

iar noaptea scria parabol~ despr~ singuratatea individului
modern, care îsi pierde s~fletul. In Colonia penitenciara,
uneia dintre victime i se *tueaza pe pielea spatelui,
cu un instrument cumpli~ numit grapa, RESPECTA-TI
SUPERIORII. Ce imagine rr putea rezuma mai bine
I

auto-da-fe-ul (act de credinta), sfa amând trupurile disidentilor sau ale celor pur si

simplu
numele
unui înfiit'ta
om carui
viata Inchizitia,
a emanat iubire
si apropiere?
Spre diferiti,
exemplu,încum
a putut
Biserica
cu teribilul
sau eufemism,
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mentalitatea fascista, deseori latenta în institutiile sociale?
În timpul vietii, Kafka fusese poate considerat un fantast,
poate chiar o persoana cu o imaginatie bolnava. Cine si~ar
fi imaginat ca cele trei surori si iubita lui, Milena Jasenka,
vor fi transportate doar câtiva ani mai târziu la Auschwitz,
unde vor fi ucise de catre stat, adica de catre institutia a carei
raison d'etre fundamentala este sa-si protejeze cetatenii?
Personajul principal al Metamorfozei este un barbat care
se trezeste transformat într-un gândac urias, o metafora a
depersonalizarii radicale. Ce imagine stranie! Dar, la scurta
vreme, coreligionarii lui Kafka au fost numiti "Ungeziefer",
adica paraziti, de catre autoritatile institutionale ale statului,
pentru ca depersonalizarea acestor fiinte transformate
în "simple insecte" sa permita celor educati în institutii
crestine sa-i ucida cu constiinta împacata. Câta anxietate si
nesiguranta sunt necesare, pentru ca un om sa încerce sa-i
elimine pe alti oameni?
Oriunde în lume, fundamentalismul se naste
din eroziunea vechilor "certitudini". Indiferent daca e vorba
de musulmani, de evrei sau crestini - fundamentalismul
se dezvolta în conditiile favorabile ale temerilor si
incertitudinilor.81 Taberele fundamentaliste au înteles
imensa forta de seductie a unor droguri precum abundenta
si distractiile seculare si sunt sincer convinse ca "aceasta
cale duce în abis". Golul creat prin erodarea mitologiilor lor
tribale este rapid umplut cu distractii si imagini deforma te.
Nesiguranta nu da însa nimanui dreptul de a-i impune
altuia propriile convingeri, mai ales atunci când aceste
convingeri sunt atât de des impulsionate de teama, devenind
chiar bigote. Anxietatea ascunde în miezul ei violenta, acel
continut al Umbrei care se poate manifesta fie prin terorism
fatis, fie prin nevoia compulsiva de a-i domina pe ceilalti si a

Interesant este ca religiile occidentale monoteiste dau nastere celor mai agresive
forme de fundamentalism. Religiile orientale, care au la baza relativitatea si
instabilitatea lucrurilor, par sa le permita adeptilor lor o mai mare flexibilitate
psihologica. Sunt mai putin dogmatice, mai putin înspaimântate de schimbari,
probabil tocmai pentru ca au acceptat instabilitatea inerenta a naturii.
81
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elimina disidenta. Aceasta violenta, care apartine domeniului
Umbrei, este cea care face cel mai mult rau celor din jur,
indiferent daca foloseste ca instrument "politia gândurilor"
sau politia dotata cu bastoane.82
Una dintre observatiile fundamentale ale
psihologiei poate fi formulata simplificat: "Ceea ce vezi
compenseaza ceea ce nu vezi." Cu alte cuvinte, certitudinile
afirmate militant, fervoarea misionara, animozitatea
precar mascata sunt toate dovezi certe ale îndoielilor si
nelinistilor ascunse. Ceea ce nu pot accepta în interiorul
meu - si ceea ce constituie prin definitie un continut al
Umbrei mele - pot nega militant în exteriorul meu. De
aceea devin fanatic si trebuie sa te conving si pe tine sa fii de
acord cu mine, chiar daca va trebui sa folosesc mijloace de
constrângere. Daca suntem amândoi de acord, înseamna ca
eu am dreptate si, prin urmare, ma simt în siguranta. Câti
oameni pot accepta ca credinta lor s-a nascut incidental, în
conditiile temporale si spatiale întâmplatoare ale vietilor lor,
sau câti pot accepta ca dorinta lor de unanimitate s-a nascut
din teama? "Adevaratul" credincios, care cauta aprobarea
unanima a celor din jur, cauta sa se protejeze împotriva
spaimelor ambiguitatii si sa gândeasca cât mai putin posibil,
nu devine decât rareori, poate niciodata, constient de Umbra
constrângerii.
Arthur Mizener scria ca "îndoiala este cea care
te educa". Dar atunci când ne simtim nesiguri, nu suportam
îndoiala si ignoram fara rezerve concluziile nuantate la
care au ajuns înteleptii si oamenii de stiinta de-a lungul
secolelor. Atât în Orientul Mijlociu cât si în Statele Unite
ale Americii, grupuri minori tare de credinciosi fanatici au
ajuns, prin zel organizational si o politica de dezbinare,
sa controleze guvernele nationale, pentru a impune

John Stuart Mill spunea ca singurul motiv pentru care majoritatea oamenilor nu-si
impune vointa în fata celorlalti este lipsa puterii necesare. Unii oameni dobândesc
aceasta putere si exercita nestânjeniti tirania celor putini asupra celor multi.
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majoritatii propriile lor valori minoritare. Nepotul meu a
venit într-o zi acasa, plângând si înspaimântat, pentru ca o
"somitate" din domeniul religiei îi spusese ca va ajunge în
iad, daca nu crede în Iisus Hristos. Nicholas are sapte ani.
O alta somitate auto declarata a batut la usa fiicei mele si
a înstiintat-o ca e de datoria ei, ca vecina si profesoara la
scoala publica din cartier, sa se ocupe de educatia religioasa
a copiilor. Câta aroganta, ce prezenta a Umbrei! De ce sa
fie un copil, sau oricine altcineva, guvernat de imaturitatea
afectiva a altcuiva, de inabilitatea altcuiva de a suporta
ambiguitatile vietii? Asa cum cei care comit acte de violenta
în familie sunt întotdeauna persoane nesigure si slabe, la
fel in firma "bataus ii" ecleziastici preceptele fundamentale
si vietile paradigmatice ale fondatorilor religiei lor, prin
propria psihopatologie agitata si nevoia de a-i domina pe
ceilalti.
Un alt exemplu actual pentru modul în care
actioneaza Umbra institutionala este amestecul în lectiile
de stiinta, pe care le predau profesori specializati în
domeniu, al unor grupuri de interese care promoveaza o
pseudo-stiinta. Aceste persoane, care ignora cunostintele
acumulate de-a lungul secolelor sau se tem de implicatiile
lor teologice, îsi impun propriile valori în fata profesorilor
specialisti, infiltrându-se în conducerile scolilor, exercitând
presiuni asupra administratiei locale si asupra comisiilor de
validare a manualelor scolare. Problema nu este daca alegem
asa-numita "creatie inteligenta" - un termen minunat,
caci cine ar putea fi împotriva "inteligentei" sau împotriva
"creatiei" - sau "evolutia". Prima varianta este îmbietoare,
dinamica, a doua plicticoasa, pentru ca se desfasoara de-a
lungul unor milenii. Problema de domeniul Umbrei este,
mai degraba, ignoranta determinata de complexe, care
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confunda metaforele teologiei cu metaforele stiintei. Nu
numai ca putem "crede" în ambele sau putem respinge una
dintre ele ori pe amândoua, dar avem obligatia, ca oameni
instruiti, sa întelegem metafora, sa întelegem diferenta
dintre speculatiile teologice si elaborarea rabdatoare a unei
teorii, cu verificarile ei riguroase si modificarile care survin
odata cu aparitia unor date contrare. E greu de crezut ca în
secolul al XXI-lea înca mai schiopatam în urma a ceea ce se
stia în secolul al XIX-lea, sau ca retraim disputa din Dayton,
Tennessee, din secolul XX.83 (Este atât de jenant, ca pâna
si presedintele SUA, cel care ar fi trebuit sa conduca lumea
libera în secolul XXI, se amesteca în necunostinta de cauza în
aceste dispute.) Toate acestea ne amintesc diferenta dintre
arogantul episcop Wilberforce, care sustinea în disputele
secolului al XIX-lea o interpretare literala a vechilor texte, si
modestul om de stiinta Thomas Huxley. Când episcopul cu
o gândire marginita si-a batut joc de ideea ca o maimuta ar
putea fi stramosul lui, Huxleya dat celebra replica:
... omului nu trebuie sa-i fie rusine ca are un bunic
maimuta. Daca mi-ar fi rusine de vreun stramos, acesta ar fi
mai degraba un om ... care, nemultumit de succesele îndoielnice
din propria sfera de activitate, se amesteca în chestiuni
stiintifice de care nu are habar, doar pentru a le acoperi cu o
retorica lipsita de sens si a distrage atentia publicului sau de la
adevaratul subiect, prin digresiuni elocvente si apeluri dibace la
prejudecati religioase.84

Filosofia si, de obicei, stiinta se bazeaza pe
ipoteza ca adevarul ultim nu a fost gasit înca, deoarece
oricare ar fi adevarul pe care-l descoperim la un moment
dat, acesta se dovedeste curând desuet, prin descoperirea
unei chestiuni mai complexe. Centrale atât pentru stiinta,

83 În 1925, tribunalul
din Dayton, Tennessee, l-a judecat pe profesorul de biologie
John Scopes pentru ca îndraznise sa le predea elevilor sai un curs despre evolutia
speciilor. Sentinta a fost ulterior anulata de Curtea Suprema (N.t.).
84 Citat dupa Roger Shattuck, Forbidden Knowledge: {rom Prometheus to Pomography,
p. 36. Sa nu uitam ca pentru omul obisnuit al acelor vremuri afirmatia episcopului
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cât si pentru credinta religioasa m~tura sunt capacitatea
de a tolera îndoiala, disponibilitatlea de a renunta la
ipotezele initiale, acceptarea pareplor opuse. Incapacitatea
fundamentalismului de a se autoclritica, de a analiza
discrepanta dintre intentii si rezu~tate, are la baza o doza
considerabila de trufie neanalizat~ si o protejare în mare
masura inconstienta împotriva în~oielii. Dar, asa cum
observa Jung:
I
i
I

Oamenii care cred si nu gâJildesc uita mereu ca sunt
permanent
Oriunde domneste
expusi celui
credinta,
rr:ai aprigjinamic
pân1este dinalumbra
lor: îndoiala.
îndoiala. Însa
cei care gândesc primesc cu brate~e deschise îndoiala, pentru
ca le ofera ocazia de a cunoaste m~i mult ... Credinciosul nu
trebuie sa-si proiecteze inamicu14bisnuit, îndoiala, asupra
gânditorului, banuindu-l de inten~ii distructive.85
i

Cu trei sute cincizeci he ani în urma, slefuitorul
de lentile din Amsterdam, evreul $aruch Spinoza: a fost
excomunicat pe viata. Cu ce gresi~e? Remarcase ca membrii
,

,

I

bigoteriei
comunitatiicrestine
sale religioase,
spaniole, care
eraus~~irefugiasera
însisi bigotidin
si intoleranti
calea
fata de orice alta versiune a adeva~ului decât cea proprie.
Concluzia trista, dar prin care a dtt dovada de spirit de
previziune, era ca "niciun grup si ~1.icioreligie nu au dreptul
sa afirme cu certitudine ca doar c~edinta si felul sau de a fi
sunt pe placul Creatorului. .. El a î1f1telesputernica înclinatie
a tuturor oamenilor de a dezvoltalo viziune a adevarului care
favorizeaza circumstantele întâmplatoare ale vietii noastre.
Megalomania poate fi esafodajul i~vizibil al religiei, politicii
sau ideologiilor."86 Rasplata lui Sp~noza, pentru ca a atras
atentia asupra Umbrei care conti~ua sa bântuie si astazi
societatea noastra, a fost exilul.
I

Ussher, ca lumea fusese creata în duminica de

t3 octombrie

4004 î. Hr., era o

realitate, în ciuda fosilelor si dovezilor geologige care indicau prezenta vietii pe
pamânt
cu milioane
de ani
~
Cari Jung,
Psychology
and înainte.
Religion: West and '1ast,
CW 11, p. 170
Goldstein, "Reasonable Doubt", The New Yorif Times, 29 iulie 2006.
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Majoritatea psihoterapeutilor îsi dedica mare
parte din activitate repararii daunelor pe care chiar si
cele mai bine intentionate dintre institutii le cauzeaza
indivizilor. Una dintre ele este, bineînteles, acea institutie
indispensabila pe care o numim "familie", necesara
pentru împlinirea nevoilor si siguranta copilului, dar
care deseori functioneaza ca un alambic iatrogen, în care
sufletul copilului este continuu ranit. Uneori este vorba
despre institutia numita "casnicie", în care doi oameni
care si-au jurat iubire se ranesc unul pe celalalt. (O gluma
veche spune: "Casnicia e o institutie minunata, dar, pâna
la urma, cui i-ar placea sa fie institutionalizat?") Da,
institutiile sunt alcatuite din oameni obisnuiti si pentru
a stimula vindecarea sunt necesare clementa, întelegere
si iertare. Dar cele mai nefericite daune aduse individului
sunt, dupa parerea mea, cele ale institutiilor religioase,
care pretind ca activeaza în slujba lui Dumnezeu si a
sufletului uman, dar îi infantilizeaza si intimideaza atât
de des pe cei fata de care sunt responsabili. Un barbat de
saptezeci si unu de ani mi-a povestit zilele trecute o serie
de vise pe care le avusese si în care, spre rusinea lui, era
obligat sa defecheze în public, dar sa-si ascunda fecalele
de ceilalti. Când am încercat sa aflam de ce lucruri vechi,
care nu-i mai erau necesare, simtea nevoia sa se elibereze,
dar în acelasi timp simtea ca îl expun criticii si batjocurii
publice, a asociat imediat visul cu îndoctrinarea religioasa,
care facuse ca viata lui sa fie guvernata de sentimentul
vinovatiei si de teama. Aceasta este o Umbra mare si
întunecata, care a produs suferinta cel putin tot atâtor
oameni câtora le-a adus mângâiere.
Pe de alta parte, este adevarat ca institutiile
sunt necesare pentru a pastra si introduce valorile, ca

••
oamenii ar forma grupuri izolate si neproductive, în lipsa
institutiilor. Au existat atâtea momente în istorie când
civilizatiei i-a luat locul Umbra. Sf. Augustin a fost nevoit
sa scrie un tratat împotriva sinuciderii, pentru ca foarte
multi credinciosi cautau refugiu din fata lipsei de armonie
a lumii acesteia în presupusa pace a lumii de dincolo. Mai
celebra lucrare augustiniana De Civitate Dei87 încearca sa
reformuleze perspectiva comunitatii în conditiile prabusirii
institutionale, anume Pax Romana. Când "lucrurile o
iau razna", iar "centrul coeziv dispare", se iveste Umbra.
Un exemplu notabil îl constituie anii urmatori Mortii
Negre din 1348-49, care a devastat Europa si Orientul
Mijlociu. Puterile institutionale ale sceptrului si mitrei,
care pretinde au ca se bucura de aprobarea divina, s-au
dovedit atât de ineficiente, încât fortele laice au capatat
un avânt ireversibil pâna în prezent. John Kellyciteaza
un martor al vremii, numit Matteo Villani: "Am crezut ca
oamenii pe care Dumnezeu în mila Lui îi crutase ... aveau
sa devina mai buni, umili, virtuosi, credinciosi, sa se
fereasca de nedreptati si pacate, sa fie inundati de iubire
si compasiune fata de semeni. Dar... s-a întâmplat exact
opusul. Oamenii ... s-au dedat la cele mai desfrânate si
josnice fapte .... S-au complacut în lenevie, iar decaderea
lor i-a facut sa pacatuiasca prin lacomie, petreceri, crâsme,
mâncaruri fine si jocuri de noroc. S-au aruncat fara sa stea
pe gânduri în placere." La care Agnolo di Tura din Sienna
adauga: "Nimeni nu se mai abtinea de la nimic."88Când
institutiile îsi pierd credibilitate a si puterea de a sanctiona
comportamentul uman, Umbra se revarsa la suprafata
pentru a umple vidul.
La fel de necesar cum este eul pentru psihicul
individual, sunt necesare institutiile pentru cultura noastra.

În aceasta lucrare, Sf. Augustin opune Cetatii Oamenilor, care este trecatoare,
Cetatea lui Dumnezeu, care este vesnica. Omul trebuie sa-si faca intâi datoria fata de
prima cetate efemera, pentru a mosteni ulterior cetatea du'rabila ..
R8 Kelly, The Great Mortality,
pp. 276-277.
87
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Dar, asa cum am vazut, eul poate fi usor uzurpat de
fragmentele splitate ale psihicului nostru, iar raul pe care ni-l
facem noua si celorlalti este considerabil. Atât promisiunile,
cât si pretul institutiilor trebuie, asadar, bine cântarite, iar
o anumita doza de vigilenta mentinuta. Thomas Jefferson,
primul autor al Declaratiei de Independenta, afirma ca
o data la douazeci de ani Copacul Libertatii trebuie udat
atât cu sângele patriotilor, cât si cu cel al tiranilor. Sunt,
desigur, niste cuvinte provocatoare, dar Jefferson era perfect
constient de oprimarea pe care institutiile si aderentii lor
o pot stimula. Daca ne asumam sarcini precum relatiile
externe, securitatea nationala, coordonarea economica,
asigurarea egalitatii în fata legii, întelegem ca avem nevoie
de institutii. Dar fiecare entitate corporativa îsi are propria
Umbra. Cei care demasca Umbra unei corporatii sunt atât de
periclitati, încât a trebuit sa cream legi pentru apararea lor.
Socrate a trebuit sa sufere pentru rolul sau de critic sâcâitor
al Atenei, al orasului-corporatie din care facea parte. Nici
indivizilor, nici institutiilor nu le place sa li se atraga atentia
asupra propriilor defecte.
Câta întelepciune poate avea, întrupa, regenera
si transmite o institutie? Întelepciunea unei institutii nu va
fi niciodata mai mare decât întelepciunea conducerii sale, sau
cel putin asta credem noi. Dar viziunea initiala a fondatorilor
unei institutii poate pune sub semnul îndoielii actiunile
si convingerile urmasilor. Felul în care institutiile - de
natura religioasa, politica sau caritabila - interpreteaza
intentiile fondatorilor lor este o chestiune care da legitim
nastere la dispute aprinse. Majoritatea natiunilor dispun de
Curti supreme, care se lupta cu astfel de întrebari, entitatile
religioase au curii, iar organizatiile nonprofit au comitete
directoare. Cine stabileste, si cum stabileste, ca o institutie va
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fi guvernata de o viziune si de întelepciune este o chestiune
problematica în cel mai bun caz, improbabila în cel mai rau
caz. Cum prevestise Yeats în 1917, când lucrurile o iau razna,
cei mai buni dintre noi nu mai au nicio convingere, dar cei
mai rai dintre noi sunt cuprinsi de zel.
Un lucru este cert: institutiile rareori tolereaza
sau vad cu ochi buni dialectica criticii, indiferent daca vine
din afara sau din interior, atunci când cei care le conduc
sunt nesiguri. Cei care lucreaza în domeniul dezvoltarii
organizationale constata deseori ca persoanele din conducere
nu doresc sa vada realitatea, ca adevarul nu este binevenit
printre cei care detin puterea. În privinta întelepciunii
colective, se pare ca suntem înca foarte departe de a-i gasi
pe Regii-Filosofi în care îsi pusese cu mult timp în urma
speranta Platon. Daca, asa cum spunea lordul Acton în
secolul XIX, puterea corupe, iar puterea absoluta corupe în
mod absolut, atunci nu e de mirare ca liderii nostri încearca
sa manipuleze stirile, sa-i atace pe disidenti si sa le conteste
motivele, sa se foloseasca de resursele guvernului pentru a
manipula politica publica în slujba unor interese deosebite.
Chiar si într-o democratie, vointa poporului poate fi si chiar
va fi manipulata, înselata si subminata de interese deosebite,
atât din cauza nevrozelor conducatorilor, cât si din cauza
imensei forte a inconstientului fiecaruia dintre noi.
Doar vigilenta, o constiinta treaza si un
constient trezit, împreuna cu angajarea civica si scepticismul
sanatos, se pot lua la Întrecere cu Umbra. Scepticismul
nu este sinonim cu cinismul sau lipsa de loialitate.
Scepticismul porneste de la premisa sanatoasa ca si cei mai
bine intentionati au o Umbra prezenta, activa si pregatita
de atac. Scepticismul este obligatoriu pentru sanatatea
oricarei institutii, în special a celor care pretind ca servesc
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unei guvernari democratice. Indiferent daca e vorba despre
un guvern, o întreprindere sau o institutie de binefacere,
'scopurile Umbrei sunt mereu prezente, mereu active.
Sanatatea oricarei entitati institutionale depinde, asa cum
depinde si conduita morala personala, de disponibilitatea
individului de a deveni constient. Însa institutiile nu au un
constient individual, nu gândesc, nu au constiinta si nu sunt
capabile de optiuni morale, pentru ca sunt niste abstractii.
Ele depind de noi. Capacitatea noastra de a identifica si
înfrunta Umbra în viata institutionala începe, bineînteles, si
depinde mereu de capacitatea noastra de a identifica Umbra
din viata personala.
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"Inimile noastre sunt prea pline de noi agonii, stralucire si tacere.
Misterul e mai teribil, Dumnezeu mai maret. Puterile întunecate
s-au înaltat trufase, caci si ele sunt mai marete, iar întreaga
insula a omenirii se cutremura. "
NIKOS KRZRNTZRKIS

Am putea afirma, fara discutie, ca ultima data
când lumea occidentala a fost perceputa la nivel colectiv
ca având "sens" a fost cândva în jurul secolului XIV, în
perioada Evului Mediu târziu, când lumea moderna începea
sa se contureze. Nu ca ar fi fost o lume lesne de înteles.
Dupa cum remarca filosoful englez Thomas Hobbes, viata
predecesorilor nostri era "neplacuta, dura si scurta". Scriam
mai devreme ca Moartea Neagra a nimicit în anii 1348-49
40% din populatia Europei. Sate întregi au fost sterse
de pe fata pamântului. Oamenii cei mai "buni", care i-au
îngrijit pe bolnavi, au murit primii; cei mai "rai", care au
fugit din calea epidemiei, au mai trait câtiva ani. Pretentiile
soteriologice ale bisericii si ordinea divina a regilor s-au
dovedit lipsite de putere în fata isteriei generale si, desigur,
a minusculilor purici de pe spatele sobolanilor, care purtau
bacilul ciumei. Toate institutiile, în special cele bisericesti
si de stat, au fost zguduite din temelii si, cel putin în

Occident, nu au mai revenit nicio( ata la puterea initiala.
Odata cu erodarea sacrului, care p oduce o stare generala de
tulburare spirituala si psihologica, locul acestuia este luat de
incertitudinea profanului. Harrie Rubin scrie referitor la un
astfel de moment de transformar : "Moartea lui Bonifaciu
în 11 octombrie 1303 marcheaza' nceputul victoriei
nationalismului asupra supranaturalismului. Sfera politica
începe sa exercite mai multa inflUi nta asupra oamenilor
si institutiilor sociale, decât sfera: pirituaIa". 89 Cu alte
cuvinte, lumea veche se sfârseste, epoca "de mijloc" dintre
perioada clasica si cea moderna îsi pierde temelia mitica, iar
ceea ce astazi numim "modernita e" se iveste într-o forma
rudimentara.
Dante publica însa la inceputul secolului
al XIV-lea Comedia (pe care admir" torii sai înfocati au
numit-o mai târziu divina datoritaI calitatilor ei estetice), care
I

'

îsi datoreaza titlul faptului ca se t~rmina cu bine, mai exact
superioara, o lege morala sanction ta de o institutie sacra,
un univers pe trei niveluri - este ltima imagine coerenta a
unei
lumi acceptabile
pentru
egi, -cât osiordine
pentru cosmica
oamenii
cu mântuirea.
Lumea atât
vazuta
de Dfte
de rând. În viziunea complex structurata a lui Dante exista
o retea vasta de cauze si efecte, de optiuni si consecinte, de
interactiuni între divin si uman, îr: cadrul unui model usor
de înteles. Atât regii, cât si oamen'i de rând puteau privi
într-o directie, pentru a vedea castelul medieval, ca expresie
materiala a ordinii profane si, deo otriva, sacre, câta vreme
dreptul divin al regilor le revendic pe amândoua. Si puteau
privi în directia opusa, pentru a ve, ea catedrala medievala, ca
expresie materiala a ordinii sacre s', deopotriva, profane, câta
vreme preotii exercitau un control mult mai mare asupra
vietii cotidiene si institutiilor soci le decât îsi imaginase

89

......

Rubin, Dante in Iove, p. 49.
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vreodata mântuitorullor ~in lumea cealalta.9oÎmpreuna, cele
doua institutii întrupau lo~gitudinile si latitudinile sufletului
medieval. Celcare are la d~spozitielongitudini si latitudini,
acele linii utile si fictive, "îp mod tangibil invizibile", stie
unde se afla, indiferent cât de tulburata este marea. Dar dupa
moartea lui Dante în 132~, sinteza precara si imperfecta a
sacrului si profanului, pretum si ordinea cosmica pe care o
implica, au început sa se d!estrame.Purtam înca în minte
imaginile lor, însa putere~ lor irezistibila s-a pierdut odata
pentru totdeauna. Cum sciriaShakespeare în Troilus si
Cressida: "Desfaceti, iata, ~antulierarhiei! Si scrâsnetul îl
ascultati".91
Experienta olmuluimodern are ca puncte
de plecare acele moment+- de dislocare spirituala si
psihologica, precum si delplasaiea subtila de la institutiile
întemeiate pe vointa diviinala cele întemeiate pe consensul
I

I

popular.
reprezintaPrima
chinurile
anticiparf
psihplogice
a lumiiale
noastre
acelui moderne
Om pe care
o
Shakespeare l-a numit "f~amlet". Nobilul danez este
pe
deplinsolicita
constient
de ce~alui,
ce doreste
si de ceea
ce
traditia
din parte!a
dar e straniu
subminat
din interior. "Si-avântul ~nstinctiv al hotarârii! tânjeste,
prins în mrejele gândirii.i.. si nu ajung[e] sa se-ntrupeze-n
profundului
fapta".92E primul
conflict
portret
lau*ric
cu adevarat
al unui om
psihologic,
prins între
portretul
mituri.
Hamlet e ceea ce noi totii
, aveam sa devenim mai târziu.
Deposedat de certitudin~a divina, subminat din interior, el
e fratele nostru nevroticj
Tendintele silatitudinile modeme sunt clar
'

schitate
secolul XVII,np
doar prin descrierea
nevrozei si
anxietatiiînexistentiale
la ~hakespeare,
ci si prin metodologia
si teoria stiintifica formu~ate de Bacon, care au triumfat
I

I~I

al lui Dumnezeu, fâcuse o distincti mai clarâ între revendicârile, deseori concurente,
ale profanului si sacrului, decât suc esorii lui.
91 Shakespeare,
Troilus si Cressida, .etul 1, Scena 3, p. 22.
92 Mântuitor
Shakespeare,care,
Hamlet,
Actul III, dei
Sc'na
versurile ce-i
84-88.
prin îndemnul
da 1,
Cezarului
al Cezarului si lui Dumnezeu ce-i
!
I
I
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asupra vechii autoritati. 93 Separare~ observatorului de lucrul
observat si examinarea impartiala ~ unor teorii ce trebuie
verificate au constituit o deplasare ~in tarâmul fanteziei
subiective spre cel al verificarii obi~ctive a ipotezelor. Cine
si-ar fi imaginat ca aceasta separare a sensibilitatii umane
de fenomenele externe va duce la ~iracolul becului sau la
lumina a o mie de sori deasupra Hitoshimei? Si cine ar fi
banuit ca o lumina atât de puternic~ va produce o Umbra
atât de adânca?
!
I

I

,

Noi, mostenitorii epoc* mod~erne occidentale, am
investit enorm în fantezia "progrestlui". In copilarie auzeam
mereu mantra repetata de General ~lectric: "Progresul este
produsul nostru cel mai important"~ Suntem convinsi ca am
progresat, pentru ca am ajuns sa detinem controlul asupra
naturii, într-o masura imposibil de ~maginat în trecut.
Locuim în recipiente cu aer conditicfnat, parcurgem distante
enorme
în cilindri
otel presurizati
si facem
parte dintr-o
comunitate
globaladesimultan
conec~ata
la evenimentele
care
au loc în lume. Cu toate acestea, desli am abolit în majoritatea
regiunilor sclavia, miliarde de oamepi continua sa fie sclavii
structurilor si constrângerilor econ~mice. Savârsim minuni în
domeniul medicinii, dar în acelasi tibp suferim de boli noi si
suportam diferitele efecte secundarf ale expansiunii noastre
culturale. Si am învatat sa distruge~ cel putin la fel de repede,
daca nu chiar mai repede, cum am îrilVatatsa cream. Cum
putem, asadar, masura progresul?
Cu câteva paragrafe în tlIrma afirmam ca vechea
imagine a lumii a început sa se destJame în secolul al XIV-lea,
dar ca pastram si astazi reminiscent!ele ei. Primele semne ale
alienarii si nemultumirii moderne siau aratat la începutul
secolului al XVII-lea pe scena teatru~ui elizabetan, dar o
anticipare mai complexa a sensibilit~tii moderne, cu prapastia
,

i

'

I

I

I
I

93 Majoritatea
a refuzat sa priveasca prin telescop~llui Galileo, deoarece "stia" de
la autoritatea clasica ca Jupiter nu are luni. Cei c~tiva care au îndraznit sa arunce
o privire au fost cuprinsi de tulburare. Dar dupa qe au privit si au înteles ca vechiul
sistem geocentric, cu corpurile sale cristaline care!, se rotesc în divina armonie, nu
I
I
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care desparte fantezia prqgresului si coborârea noastra în
abis, o ofera la începutul ~ecolului XIX asa-numitul Întelept
de la Weimar, care a prelufcrat legenda medievala a lui Faust.
Sa cercetam mai îndeapr~ape aceasta opera, care ne conduce
la sufletul divizat al "mod~rnitatii" si Umbra care ne bântuie
epoca.
i

!

I
~

I

[RNO FRU$T
R OEUENlll OMUL FRUSTIRN
i

!

Povestea lui ~aust este o poveste veche,
aparuta initial în Evul Me~iu, ulterior pe scena teatrului
elizabetan în piesa lui Ch~istopher Marlowe Tragica istorie
a Doctorului Faust si mai t~rziu în Europa continentala sub
forma teatrului de papusilmoralizator - toate variantele
povestii avertizeaza ca or~ce legatura cu Diavolul se va sfârsi
cu osânda vesnica, într-o forma sau alta. La finalul piesei lui
Marlowe, corul conchide:
I

I

i
I

Iar Faust s-a d~s.
~riviti-i prabu~irea în infern.
Inversunata-i ~oarta poate fi
Prilej pentru oricare întelept
Sa se întrebe, qântarind adânc,
Asupra multorl taine care sunt
Oprite
dezlegapi
omului;
Dar
cugetul
ce\ dârz
e-mpins
Mereu sa le cutrinda ascunsul înteles;
Prin asta înfrurtând cu orice pret
MaiCel-de-Sus
De
mult decâttnîngaduit
harul Lui
îi eceresc.94
I

j

mai era utilizabil, au început sa int~leaga ca teologia atasata de aceasta îmagine
ordonata si consolatoare a cosmosului era, la rândul ei, indoielnica.
94 www.ro~aniaeuropa.com/cartio~line/
carti_li teratura_ unîversala/ christopher_
marlowe_tragica_istorica_docton1Iui_faust.
php.
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Johann Wolfgang von Goethe a preluat aceasta
parabola moralizatoare, dar i-a dat un alt final. Desi povestea
se petrece tot în Evul Mediu, Faust este un învatat care
trece prin asa-numita "midlife crisis", criza de la mijlocul
vietii. Desi a realizat tot ce si-a propus în viata, el simte un
gol launtric - si prin asta seamana izbitor de bine cu multi
dintre noi. Nu are niciun orizont, nimic spre care sa mai
poata aspira. Depresia de care sufera este tipica pentru cei
care, ajunsi la jumatatea vietii, constata ca proiectiile lor {le
au esuat, {le s-au împlinit si nu le-a mai ramas nimic altceva
decât propriul sine. Dar desi Faust, precum Hamlet, este
prin profundul sau conflict interior tovarasul nostru întru
suferinta, reprezinta totusi personificarea unui impuls eroic,
formulat poate cel mai pregnant de Tennyson în Ulysses: "Sa
aspiri, sa cauti, sa gasesti si sa nu te dai batut". Faust este
stapânit de temerara dorinta de a sti tot, de a pasi în spatiul
parasit de zei si de a-si construi acolo propria lume. Desi
atât Dumnezeu, cât si Diavolul apar la Goethe ca imagini
stereotipe, cititorul este constient de irelevanta lor pentru
dorinta lui Faust de a trai în conditiile si dupa regulile
stabilite de el însusi. Daca mântuirea era speranta exprimata
de Dante, împlinirea de sine este speranta secreta a lui Faust.
Prin aceasta se dovedeste a fi din nou omul "modern", care
prefera o viata împlinita pe pamânt, în locul fanteziei unui
tarâm ceresc. 95
Faust cade prada acestui amestec de depresie si
dorinta atunci când îsi face aparitia Mefistofeles - nu sub
aspectul binecunoscut, în costum rosu, cu coada si coarne,
ci sub masca unui învatat pelerin. (Cu alte cuvinte, daca
Diavolul ar fi sa ne viziteze, ar aparea deghizat în persoana pe
care o putem accepta cel mai lesne - familiara, consolatoare,
încurajatoare, adormitoare, aprobatoare, exprimând ceea

95 Faust proclama
"Dasein ist Pflicht, und wars ein Augenblick", ceea ce s-ar traduce
prin: "Datoria noastra este de a trai, fie si numai pentru o clipa", Faust, versul 1552.
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ce dorim cel mai mult sa credem.) Mefistofeles îi comunica
într-un limbaj criptic ca este "o parte-a puterii care, vrând/ sa
faca Raul, face doar Binele oricând". Mai mult decât atât, el
este "o parte-a beznei, care lumina si-a nascut".96
Mefistofeles este evident purtatorul Umbrei,
necesarul Celalalt de care nu ne despartim niciodata.
Tendinta omului de a presupune mereu ca motivele sale
sunt curate, ca urmarile actiunilor sale sunt previzibile,
ca scopurile pe care le urmareste sunt nobile, este deseori
ulterior subminata de recunoasterea târzie a unor cauze
ascunse si urmari neasteptate. Goethe îl înfatiseaza, asadar,
pe Faust ca pe un suflet în esenta nobil, un barbat bine
intentionat, care sfârseste, cu toate acestea, prin a distruge
vietile altora si lumea creata de el. Cine si-ar putea imagina
ca niste intentii admirabile pot avea astfel de urmari? Cine
nu a fost impulsionat de intentii nobile - spre exemplu, de
a-si educa corect copilul, de a interveni în viata altcuiva, de a
contribui la o cauza nobila -, pentru a constata mai târziu,
cu uimire si smerenie, ca rezultatele sunt cu totul altfel
decât cele asteptate? Vorbele enigmatice ale lui Mefistofeles
sugereaza ca, ori de câte ori ignoram prezenta unui scop
ce tine de domeniul Umbrei, ignoram dinamica vitala a
întregului, iar energiile neluate în considerare sfârsesc prin a
se manifesta în moduri tulburatoare. De exemplu, prezumtia
mea ca actionez întotdeauna mânat de intentii virtuoase
este remodelata ulterior de faptul ca orice optiune a mea are
efecte secundare, din care o parte se va dovedi daunatoare
mie si celor dragi, iar pentru o parte nu îmi voi asuma
niciodata responsabilitatea. Sau, pentru a da un alt exemplu,
noi, cei care ne bucuram de confortul vietii occidentale,
suntem deseori beneficiarii exploatarii altor oameni, din alte
regiuni ale lumii.97

Goethe, Faust, versurile: 1336-7, 1350.
Unul dintre personajele din Candid de Voltaire afirma, dupa ce a vazut conditiile
oribile in care se lucreaza pe o plantatie de zahar din Caraibe, ca acum stie cât "costa"
un cub de zahar intr-o ceasca de ceai bauta la Paris.
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o expresie evidenta a deplasarii în directia
sensibilitatii moderne este, dupa parerea mea, vizita pe
care Faust o face, condus de Mefistofeles, în bucataria
vrajitoarei. Vrajitoarea, ramasa prizoniera unei sensibilitati
învechite, crede ca în fata ei se afla vechiul ei cunoscut în
costum rosu. Lui Mefistofeles i se adreseaza cu "junele
Satana", dar el o corecteaza, "Femeie, stii ca numele e
interzis!" De ce?
Demult e-n cartea cu povesti înscris;
Prin asta însa, omul nu-i mai bun.
Scapa din Rau, dar raii vor ramâne.98

Aceasta este expresia clara a sensibilitatii
modeme, recunoasterea Umbrei. Vechiul cunoscut în
costum rosu a disparut si, împreuna cu el, vechiul mecanism
metafizic de proiectare a raului asupra "Celuilalt" si disociere
comoda a raului de propria noastra persoana. Poate ca Cel
Rau a disparut pentru omul "modern", dar ne-au ramas cu
toate acestea numeroasele expresii ale raului. Cu alte cuvinte,
raul a fost detronat, dar în acelasi timp democratizat. Raul
nu se mai afla "acolo afara", pe plan metafizic; raul este în
noi, în actiunile noastre zilnice, în trecutul nostru.
Un exemplu notabil al democratizarii raului se
gaseste în cartea scrisa de Hannah Arendt, dupa ce a asistat,
la Ierusalim, la procesul locotenent-colonelului SS Adolf
Eichmann. În fata ei se afla barbatul care spusese în gluma ca
ar sari bucuros în mormânt, daca ar sti ca milioane de everei
au sarit înaintea lui. Arendt se asteptase sa vada la Ierusalim
un monstru - poate nu chiar pe cel cu coarne si costum
rosu, dar cel putin o întrupare a raului. Dar ceea ce a vazut
era un functionar public, cu chelie si ochelari, care trecuse
zeci de ani neobservat pe strazile din Buenos Aires. Cu alte
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Goethe, Faust, versurile 2504-9.
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cuvinte, pe Cineva atât de 4semanator noua, încât traise
anonim printre noi.
i
Eichmann a reicurs la binecunoscuta justificare
ca nu facuse altceva decât ~a execute ordinele primite, dar
a adaugat ca era un functi~lnar public constiincios, a carui
responsabilitate administr~tiva fusese de a rezolva probleme
de transport. Pentru sensibilitatea lui grosolana era total
irelevant ca vagoanele a cakor deplasare o organizase cu
atâta
maiestrie
transportafera
milioane
de suflete
spre
crematorii.
David
Cesaran~ scrie:
"Administrase
genocidul
asa cum administreaza un Imanager general o companie
multinationaIa".99 Socata 4e înfatisarea si atitudine a lui de
om obisnuit, Arendt a nas~ocit expresia "banalitatea raului".
Cei car~ au interpretat-o c~ pe o diminuare a atrocitatilor
comise de Eichmann, au fgst înfuriati de aceasta expresie,
dar sensul ei profund este ~ocmai recunoasterea banalitatii
unui om ca noi toti, care f4cuse excesiv de mult rau, si
refuzul de a-l considera în~ruparea Diavolului.
Formula lui kfendt, "banalitatea raului", este
obsedanta. Noi toti vrem, ~esigur, sa ne distantam de acest
ucigas. Ne consideram fiin~e umane rationale si sensibile,
care nu se pot, desigur, im~gina în rolul complicilor pasivi
ai unor sisteme, filosofii siiinstitutii care dauneaza altor
oameni. Dar Eichmann es~e si el, precum Hamlet si Faust,
un Om. Este o reminiscenta tulburatoare a bucatariei
vrajitoarei, care ne aminte~te ca Cel Rau a disparut, dar raul
a ramas în ceea ce facem, q~ea ce nu facem si în tot ceea ce
nu constientizam si nu ne lasumam ca parte integranta a
persoanei noastre.
i
E mult mai us!Jr sa ne demonizam vecinii, decât
sa recunoastem întuneric41 din interiorul nostru. Repetatele
atrocitati ale istoriei ne-a~ învatat ca un regim ucigas nu
I

99 Cesarani, Becoming E;chmann, p. ~2. Parerea lui Cesarani difera de cea a Hannei
Arendt, care descrie un personaj m<lisinistru, cu un lung trecut de ura rasiala si pe
deplin constient de suferinta la pro~ucerea careia contribuia.
i
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trebuie sa strânga în jurul sau o mCfltime de psihopati pentru
a se impune, e suficient sa-i mobili~eze pe cetatenii de rând,
sa-i înspaimânte, coopteze, seduca Isau adoarma. Nimic mai
mult! Noi toti, cetateni cumpatati, Idescoperim uluiti ca
intentiile
noastre declarate si
institlutiile
noastre venerabile
,
'1
'
nu ne protejeaza de noi însine si d~ compromiterea valorilor
noastre. Cât de dezamagitor este st descoperim ca marile
noastre religii nu ne scutesc de conlfruntarea cu propria
persoana. Realizarile noastre din d~meniile stiintei, artei
si umanismului nu ne absolva. "prqgresul" nu ne salveaza.
George Steiner ne reaminteste ca alm dat gres în laboratorul
de verificare a Modernitatii: "Stim ~a unii dintre cei care
au conceput si administrat Auschw~tz-ul fusesera educati
sa-i citeasca pe Shakespeare si Goethe, si au continuat sa o
f aca-".100
;
Sa nu uitam ca din nurpele lui Faust a fost
derivat adjectivul faustian. Epoca npastra este faustiana.
Ce înseamna asta? Goethe a prelualt vechea legenda
moralizatoare si a transformat-o îr~tr-o parabola moderna.
Faust nu este prins într-un contraqt fatal. Faust si
Mefistofeles fac un pariu! Mefistof~les pariaza ca îi va oferi
lui Faust atâtea distractii si placeri,1încât Faust nu va mai
aspira la nimic si îsi va darui de burr-avoie sufletul. Faust
pariaza ca sufletul lui este atât de ~ornic de a afla misterul
datator de viata, absolutul, încât n~ va fi niciodata satisfacut.
Dar Mefistofeles este ~n prea bun cunoscator
al firii umane. Precum moderatorut afabil al unui reality
show, el ne spune: "Cine n-ar vrea ~a lucreze pt d-l Trump;
cine n-ar vrea sa se culce cu printull sau printesa cutare; cine
n-ar vrea sa aiba un milion de dolaH în cont? Nu trebuie
decât sa va eliminati constiinta, sa Irenuntati la demnitate
sau sa va abandonati valorile, doarlpentru o vreme ..."
I

I
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Steiner, Language and Silence, p. 5.
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Milioane de oameni ar participa de bunavoie la spectacol,
si-ar ceda viata spirituala în schimbul unui rol în aceasta
pantomima seducatoare a moralitatii care se joaca la
televizor. Mefistofeles este un bun cunoscator al firii umane.
A iesit victorios în batalia pentru sufletul nostru, caci omul
modern nu face de obicei altceva decât sa se distreze, sa-si
omoare timpul, sa încerce sa faca bani sau sa aiba sex, sau
toate laolalta. T. S. Eliot se întreba deja în anii 1920 daca
monumentul cotidianului nostru nu vor fi oare soselele de
beton si o puzderie de mingi pierdute de golf?
Dar Faust este un suflet nobil prin nazuinta sa.
Faust vrea sa stie tot; se fereste de ispita vrajitoarelor si de
ispita puterii. E reprezentantul nostru cel mai de seama,
întruparea complexului eroului. E cercetatorul misterelor
cuantice: proiectul genomului, universul subatomic, peisajul
imaginar al artelor, dorinta de a-i hrani pe cei înfometati
si de a-i îmbraca pe cei dezbracati. Dar, în acelasi timp,
cucerind insectele, polueaza mediul; calatorind în jurul lumii
cu avioane cu reactie, raspândeste SIDA; scinzând atomul,
aduce oamenilor din Hiroshima, Nagasaki si Cernobîl
oroarea nucleara si împrastie strontiu în aer, care ne intra în
oase, care va ramâne vesnic în maduva oaselor noastre. Acolo
unde este lumina, este si Umbra.
Faust este sinele nostru cel mai bun, cel mai
reprezentativ. Este eroic, inconstient, bine intentionat si
periculos. Este lumina nazuintei, a realizarii, a depasirii
eroice a limitelor si totodata cel care produce omenirii atât de
multa suferinta. Ca fratele nostru Hamlet, paralizat si sfâsiat
în interior, chinuit de îndoiala, Faust, cel care nu cunoaste
îndoiala, ci este mânat de dorinta, este cel care ne-a daruit
lumea, buna sau rea, în care traim astazi. Nicicând nu am
avut atât de multe posibilitati si nicicând nu a existat atâta
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suferinta nevrotica. Nicicând nu a fost atât de puternica
lumina si nicicând atât de mare U~bra.
I
I

OHUL DIN SU8TE~RNA
SI NRSTERER RNFILlZEI PSIHOI_OGICE
i

Regina Victoria si print,ul-consort Albert au
deschis în 1851 la Londra prima e1pozitie internationala
de comert si tehnologie, într-o cladiire spatioasa, din sticla
si otel, numita popular "Palatul de ~ristal". Îndeplinind
dubla functie de celebrare a progre~ului tehnologic si a
ameliorarii sociale, Palatul de Cris*l a servit, de asemenea,
drept simbol al desavârsirii "moralt" a omenirii. Din
aceasta trufie s-au nascut doua fantezii: cultul progresului,
care îmbina crearea unor materialei mai sofisticate cu
progresul moral, si meliorismul, doqtrina conform careia se
pot eradica cu eforturi sociale conc~rtate vechile flageluri
ale omenirii - razboiul, saracia, bqlile, ignoranta. Si-ar
fi putut imagina notabilitatile prez~nte la festivitatea de
inaugurare ca nu aveau sa ~reaca d~cât câteva decenii pâna
când aceleasi natiuni care propova~uisera progresul aveau
sa se sfâsie unele pe altele, cu ajutoirul acelorasi tehnologii
pe care le celebrasera? Dintre numtroasele exemple ale
discrepantei dintre fantezia naiva ~i manifestarile Umbrei,
sa luam în considerare urmatoarel~: cine îsi imaginase ca
britanicii vor pierde 60 000 de oarrieni într-o singura zi,
germanii un milion în primele cinci luni ale anului 1914,
francezii peste 30 0000 în doua sa~tamâni, iar o singura
brigada 9 000 de oameni în optspr$zece zile?lOlCine îsi
imaginase ca ruina Palatului de Crihal avea sa serveasca trei
generatii mai târziu, în Batalia pentru Anglia, ca punct de
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Ecksteins, Rites ofSpring, pp. 100-1.
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reper în bombardarea Loni:lrei de catre Luftwaffe? Cine îsi
imaginase ca la mai putin ~e un secol de la deschiderea plina
de îngâmfar~ a portilor Palatului de Cristal se vor deschide
portile ororilor de la Dach~u, Bergen-Belsen, Mauthausen,
Auschwitz, Sobibor, Treblilnka, Maidanek, Sachsenhausen,
Theresienstadt si Ravensblriick? Cine si-ar fi putut imagina
toate acestea?
E adevarat, pr~gresul si meliorismul sunt doua
fantezii nobile. Mai dem~t am investit si eu o mare doza de
energie psihica dând crezare amândurora, iar pentru multi
dintre noi continua sa fie ~tragatoare, în ciuda recentelor
dovezi contrarii ale istorieLlo2 Mi-am dedicat viata, învatarii,
,
educarii, comunicarii si ps~hoterapiei - totul în slujba
nevoilor umane, în slujba ideii progresului. Astfel de fantezii
ignora însa Umbra umana~ capacitatea noastra de a umple
orice spatiu gol nou cu diffritele forme de întuneric din
interiorul nostru. Îmi adut aminte de o discutie purtata
mai demult, când inteme~ul începea sa devina larg accesibil
oamenilor obisnuiti. Cineta mi-a spus ca aceasta realizare
epocala va asigura pacea î* lume si raspândirea democratiei,
deoarece indivizii vor put~a coopera acum peste limitele
impuse de guverne si vor ~romova fratia si buna întelegere.
Eu am prezis însa ca accesjulla un nou instrument va fi urmat
de o noua forma de întun~ric. Sunt sigur ca, pe la spate, am
fost acuzat de cinism pervers, nu de realism cumpatat. Astazi
,

I

'

I

comunicare,
stim ca intemetul
ca eterul
estevirt~al
fol~sit este
de catre
plin de
teroristi
pornografie,
ca mijloc
de de
coruperea celor inocenti, ~e otrava politica si de acea flegma
a organismului capitalist ~umita "spam". Cam atât referitor
la progres!
Privind în urIjna, e usor sa fii întelept. Cine a
vazut însa cum se strâng î(nepoca victoriana, sub panoplia
I

102
În timp ce scriu aceste râ~duri, natiunile Orientului Mijlociu au reluat
bombardamentele
reciproce, in spjtale sunt adusi copii fara brate si picioare, iar

drumurile
sunt pline de refugiati. P~'ntru
a câta oara revedem în "Tara Sfânta" acelasi
!
trist
spectacol?
I
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progresului, diversele euri întunecate? Cel putin o persoana a
vazut. În 1863, marele scriitor rus Feodor Dostoievski a scris
un text ciudat, un fel de nuvela perversa intitulata Însemnari
din subterana, în care prezinta portretul cel mai putin
magulitor din istoria literaturii, nascocind astfel "antieroul"
care va deveni atât de prezent în proza modernista. Acest
"antierou" este în realitate un erou, daca definim eroul ca
pe o persoana care ne largeste imaginatia, care ne extinde
perceptia asupra ceea ce este omenesc. Suntem dispusi sa
ne aratam recunoscatori fata de artistul care ne înfatiseaza
sublimul, fata de compozitorul care ne încânta sufletul cu
sunete noi, fata de chimistul care descopera un vaccin nou
pentru vindecarea trupului devastat de boala, dar cine este
dispus sa îl slaveasca pe acest erou al perversitatii?
În Însemnari din subterana, Dostoievski ne
daruieste doua lucruri: "nasterea analizei psihologice", cu
mult înainte de Janet, Charcot, Freud, Breuer si Jung, si
un portret plin de forta al Umbrei care se întinde în spatele
imensului culoar deschis de epoca eroica a materialismului.
"Antieroul" lui este rau, dispeptic, cinic si, mai presus de
toate, narcisic ca noi toti - atunci când suntem în stare sa
ne privim în fata. Îsi exprima cu glas tare scopurile egoiste,
temerile, înfrângerile, sentimentul de a fi ridicoltot ceea
ce am fi si noi obligati sa marturisim, daca am fi suficient
de puternici pentru a fi sinceri. Viziunea lui Dostoievski
nu este tragica, pentru ca nici nu înnobileaza, nici nu
transfigureaza prin mesaje tamaduitoare si salvatoare, ci
îl prezinta, dimpotriva, pe omul modern ca pe un captiv
al eului sau. Viziunea lui, sfredelitoare si profunda, este o
viziune ironica, ce nu poate ca atare salva, ci reprezinta o
recunoastere caustica a constientului si sufletului nostru
divizat.
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Si astazi ne mai mândrim cu modernitatea
noastra, înca mai credem ca ne-am ridicat deasupra neroziei
din trecut si ca avansam stapâni pe noi pe calea progresului.
Dostoievski remarca referitor la aceasta fantezie draga
omenirii:
Dar omul se da în vânt cu atâta entuziasm dupa
orice sistem si dupa orice deductie abstracta, încât e gata sa
denatureze cu buna stiinta adevarul, e gata sa-si lege ochii, sa-si
astupe urechile numai ca sa-si justifice logica... Ce-o fi îmblânzit
în noi civilizatia? Civilizatia nu face decât sa ne dezvolte
varietatea senzatiilor; nimic mai mult. De pe urma dezvoltarii
acestei varietati s-ar putea ca omul sa evolueze atât de-al
dracului, încât sa-si afle desfatarea în sânge.103
Cuvintele aparent cinice ale lui Dostoievski
suge rau hiperbolic faptul ca autorul lor putea auzi din St.
Petersburg pacanitul armelor de foc si bubuiturile tunurilor
din mica localitate Gettysburg din Pennsylvania, acolo unde
au cazut 51 000 de soldati în trei zile. Daca ne îndreptam
atentia spre deceniile urmatoare, spre cererile ne legitime
care au provocat varsari de sânge si spre argumentele
dubioase ale imperiilor, de la Saraievo si pâna în Irak, ne
întrebam cine fusese cinic, cine fusese sincer? Care este
sursa de alimentare a culturii noastre populare, daca nu
rapaitul neîntrerupt al tobelor cu care se anunta senzatiile
tari, inclusiv inventia perversa a unor "reality shows"
compensatorii, în vreme ce noi ne traim viata în mijlocul
unor abstractii precum economia, tehnologia informatiei,
planul 401 (k)104si distractiile unei culturi care se adreseaza
simturilor?
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Dostoievski, Însemnari din subterana, p. 29.
Plan de pensie privata (N. tr.).
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Omul din subterana e~te, desigur, o metafora a
lumii noastre launtrice, atât de neglijate în epoca moderna,
dar o lume autogena care ne agita, ifisureaza si defineste viata
exterioara. Portretul acestei lumi i~terioare, cu pulsiunile,
scopurile si auto amagirile ei, pe carieni-l ofera Dostoievski,
este necrutator. "Si, fiindca tot am lajuns aici: despre ce poate
vorbi cu maxima satisfactie un om Icumsecade? Raspuns:
despre dânsul. Ei, atunci despre mi~e voi vorbi si eu".105
Omul din subterana este iremediaijil absorbit de sine, asa
cum suntem deseori noi toti. Cât dl~bine primita a fost la
sfârsitul secolului al XIX-lea si înce]putul secolului al XX-lea
descrierea de catre Freud a scopuritor narcisice si infantile
care ne definesc în atât de mare m~sura viata relationala si
institutionala? A fost ponegrit, perttru ca ne spusese ceea ce
nu doream sa stim despre noi însi~e. Freud a descris un fel de
telenovela zilnica, în care un Id agitat, condamnat si mustrat
de Supraeu, îl lasa pe Eul devastat ~a faca compromisuri
întâmplatoare, reprimari improviz~te, dislocari continue,
sa ofere explicatii rationale si sa pr<piecteze asupra altora,
pentru a trai linistit în casa subred. a vietii constiente.
Omul din subterana, p~rvers si tulburator, care
se confeseaza în textul lui Dostoiev[ski, ne provoaca: "... eu
însumi nu ma stimez. Parca omul ~ionstient se poate stima
cât de cât?"I06Cum putem noi, oamlenii epocii postmoderne,
continua sa ne mintim în legatura (fU amestecul de pulsiuni
si scopuri din interiorul nostru, câr~datât trecutul personal,
cât si cel cultural, ne ofera în fiecar~ zi dovezi contrarii? Cine
nu zâmbeste, recunoscându-se în r~marca lui Mark Twain,
ca omul este singurul animal care ploate rosi, si are si de ce.
Acest om din subterana fiecaruia d~ntre noi întruchipeaza, în
mod ciudat, un alt fel de eroism. Ca~pacitatea noastra de a-l
cunoaste pe acest "Celalalt" care reiida în interiorul nostru
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Dostoievski, Însemnari din subterana, p. 9
Ibid., p. 20
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ne va face, poate, sa ne încumetam la o noua întreprindere:
sarcina de a integra aceasta energie si aceasta cunoastere în
viata constienta, pentru a nu se mai manifesta inconstient,
daunându-ne noua si celorlalti.
Explorând acelasi teritoriu ca si Dostoievski,
Robert Louis Stevensonl07 ne-a aratat care este pretul
refuzului de a le integra, atunci când blândul Dr. Jekyll
se transforma fara voia lui în demonicul Mr. Hyde. Cât
de tulburati trebuie sa fi fost stramosii nostri victorieni,
prizonierii ideii unui comportament corect, când si-au
zarit alter egoul salbatic! Si cât de tulburator este si astazi
pentru noi sa descoperim ca înca ne mai falim în mod
inconstient cu Umbra noastra. Omul din subterana îsi
spune, la vederea unui ofiter de cavalerie care îsi zornaie cu
îngâmfare sabia:
... ma banuiti ca... tot dintr-o bravada de prost-gust îmi
zornai sabia ca ofiterul meu amintit mai înainte. Dar, domnilor,
unde-i individul capabil sa se umfle-n pene, s-o faca pe grozavul
cu bolile de care sufera? Adica, ce spun eu? O fac toti, care mai
de care: se fudulesc pe-ntrecute cu bolile lor - iar eu poate
chiar mai mult ca altii.los

Cu câta nerusinare si mândrie îsi prezinta
cultura noastra Umbra în emisiunile de jocuri, stirile locale si
ziarele cotidiene?
Cum se poate, asadar, ca aspectele mai
întunecate ale psihicului nostru sa iasa cu atâta usurinta la
suprafata? Omul din subterana raspunde ca "omul poate
sa-si doreasca înadins, constient, ceva daunator, stupid, chiar
foarte stupid: anume sa-si doreasca dreptul de a-si dori ceva
oricât de stupid, fara a fi legat de îndatorirea de a-si dori

Stevenson a scris o poezie intitulata Umbra mea, care începe cu urmatoarele versuri:
"Am o mica u~bra, care mereu lânga mine va fi,! Dar nu stiu a-intelege la ce mi-ar
putea folosi./ Imi este foarte, foarte asemanatoare, din cap pâna-n picioare;! Si o vad
sarind în pat, câ!1d merg seara la culcare".
108 Dostoievski,
Insemnari din subterana, p. 10
107
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neaparat ceva rezonabil. "109 Acum începem sa întelegem ce
este în realitate eroic la acest antierau. Daca definim eroul
ca pe o persoana care ne largeste si îmbogateste capacitatea
de a ne imagina posibilitatile omenesti, atunci ne dam
seama ca aceasta stranie fiinta perversa nu ne este chiar atât
de straina. Ea reprezinta pretentia noastra la o identitate
individuala. În perversitatea noastra suntem în mai mare
masura umani; nu ne mai ratam potentialul omenesc, ci
acoperim în mai mare masura scala posibilitatilor existente.
Pâna la urma, noi, arhitectii modernitatii, suntem mai putin
constructori în otel si sticla, cât mai degraba eurile perverse,
obisnuite, care am fost si vom fi mereu. Prin viata noastra
din domeniul Umbrei suntem mai umani - adica, întrupam
în mai mare masura ceea ce zeii au intentionat când ne-au
oferit diferitele noastre posibilitati. Doar eul conventional îsi
imagineaza ca trebuie sa fie rational, previzibil, docil.

EURI ÎNTUNECRTE,
CU INIMI ÎNTUNECRTE
Joseph Conrad a publicat în anul 1898 Inima
întunericului. Daca se îndoise vreodata careva, în secolul
glorios ce a urmat Palatului de Cristal, de marginea
întunecata a progresului, îndoielii sale i s-a pus capat cel
târziu în 1916, în batalia de pe Somme din marele "razboi
ce-avea sa puna capat tuturor razboaielor". Prevestirea
mortii meliorismului va fi fost însa auzita de orice cititor cu
simt de prevedere al povestirii acestui imigrant polonez, care
scria în limba engleza despre asedierea si uzurparea Africii,
a asa-numitului "continent întunecat", de catre Europa.
Regele Leopold al Belgiei a convocat în 1876 o conferinta

109

Ibid, p.
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a natiunilor europene, pentru a gasi o explicatie rationala
si nobila de a-si împarti o tara straina, o religie straina, o
identitate straina, bogatii straine. Dar pentru ca un plan atât
de infam si inuman nu putea fi aprobat de niste persoane
atât de luminate, au declarat ca scop al întreprinderii
lor "deschiderea spre civilizatie a singurei regiuni de
pe globul pamântesc în care crestinismul nu a patruns
înca si strapungerea întunericului care învaluie întreaga
ei populatie"Yo Asa suna mult mai bine, era mult mai
acceptabil. Aceste notabilitati cu pieptul acoperit de ordine,
acesti proiectanti de pogromuri, maestri ai auto-da-fe-urilor
si, la scurt timp, creatorii lagarelor de concentrare,111 pareau
nespus de dornici de a-i procopsi cu civilizatia lor pe fratii lor
mai neînsemnati, în special pe cei care traiau în apropierea
unor bogate resurse naturale, precum metalele pretioase.
Protagonistul lui Conrad, pe nume Marlow,
caIatoreste prin aceleasi colonii unde lucrase Conrad însusi
si se apropie de centrul continentului pentru a se întâlni
~u Kurtz, care si-a abandonat misterios statia de emisie. În
cautarea acestuia, Marlow ajunge la urmatoarea concluzie
referitoare la noua ordine:
Cucerirea pamântului, care înseamna, în general, rapirea
lui de la cei cu pielea diferit colorata si cu nasul ceva mai turtit
decât al nostru, nu e un lucru prea frumos când îl privesti
mai de aproape. Ceea ce îl rascumpara este doar ideea. O idee
îndaratul faptului ... ceva ce poti aseza sus de tot, asa, ca sa te
înclini în fata-i si sa-i aduci jertfe ...l12
Remarcabil este faptul ca o idee, un argument
rational precum progresul, o justificare precum raspândirea
crestinismului în alte regiuni, care ar îmbunatati soarta altor
oameni în asemenea masura încât ei ar ajunge sa traiasca

Conrad, Inima întunericului, p. 87.
Teribilul eufemism lagar de concentrare a fost nascocit
razboiului burilor din Africa de Sud.
112 Conrad, Inima întunericului, p. 21.
110
111
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la fel ca noi, îi ajuta pe oameni sa-~i accepte Umbra. La fel
au început japonezii razboiul din ~acific, având ca nobil
scop crearea unei "sfere de copros:peritate în Marea Asie
Orientala", sfârsind prin a maceIa]~i,printre altele, orasele
Nanking si Manila; la fel au invad~t americanii Orientul
Mijlociu, pentru a aduce democra~ia unor oameni care nu-si
doreau acest lucru. (Se spune ca CtA a introdus în Irak mici
steaguri americane, care urmau saIfie distribuite populatiei
din Bagdad, pentru ca atunci cândl armata americana va intra
în oras, locuitorii acestuia sa-i înt4mpine bucurosi de noua
ordine democratica.) Nimic nu es~e mai puternic decât o idee
seducatoare. Nimic nu este mai p~ternic decât o idee care
ne permite justificarea complexelqr, a scopurilor ascunse,
intereselor noastre personale. Pritilegierea intereselor
noastre deosebite, împachetarea lor într-un steag sau o
justificare, ne face sa ne suportaml fara crâcnire Umbra.
Când îl gaseste pe KUlrtz,Marlow constata ca
s-a "salbaticit". Pare sa fi înnebun~t si repeta necontenit
mantra
întunecata
... oroa~e
..." Kurtz
a fostînmartorul
atrocitatilor
comise "oroare
împotriva
pOt~ulatiei
indigene
numele celei mai apreciate dintre religii - religia profitului
comercial. A lucrat si el în slujba afelor argumente rationale,
acelor lozinci, dar dedesubt a descpperit melodia seducatoare
a fzldesului: "Cuvântul «fildes» plut!ea în aer ca o soapta, ca un
suspin. Ai fi crezut ca i se închinatef lui".113
Kurtz a fost si el, ca al!tioameni moderni
înaintea lui si ca multi ce-i vor urnh.a, sedus si corupt de
aceste idei si de scop~rile întunec4te carora 're servesc. Ca
toti cei care nu mai au o relatie strjânsa cu propriul suflet, a
confundat glasul colectiv, rasunatlpr, al culturii sale cu glasul
sufletului - si i s-a supus. Dar fid~litatea in constienta fata
de idee a cufundat sufletul lui Kurtz într-o bezna adânca.

113

Ibid., p. 51-2.
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Cum spunea Nietzsche, trebuie sa privim cu luare-aminte
în abis, pentru ca abisul sa nu priveasca si el în noi. Kurtz a
patruns în abis si nu a mai revenit.
Dar salbaticia i-o descoperise din vreme si s-a razbunat
crunt pentru nemaipomenita-i cotropire ... i-a soptit în ureche
lucruri despre propria-i faptura de care el nu avea habar, lucruri
pe care nici nu le banuise pâna când n-a tinut sfat cu acea mare
singuratate ... Au avut un ecou rasunator înlauntrul fiintei sale,
pentru ca în miezul lui era un mare gol...114
Imposibil sa nu ne amintim fapturile de paie,
goale în interior, împotriva carora îsi îndreapta T. S. Eliot
acuzatiile.1l5 Pentru a-i seduce si transforma în complici pe
oamenii buni este suficienta forta unei idei colective, puse în
slujba indiferent caror scopuri. Daca ne gândim la exemplele
repetate pe care ni le ofera istoria, e imposibil sa nu ne oprim
o clipa si sa reflectam la ceea ce ne stimuleaza pe noi, cultura
noastra, vremurile noastre. Marlow, persona lui Conrad,
se confrunta cu aceasta problema, dispretuieste flecareala
prosteasca despre "povara omului alb" si ajunge la concluzia:
"Lucrul cel mai de seama pe care-l poti spera de la viata este o
oarecare cunoastere a propriei tale fiinte".116
Dupa dificilul drum parcurs de Marlow pâna
în inima întunericului, acceptarea cu smerenie a acestui
lucru nu pare un câstig foarte mare, dar este cu siguranta
mai valoros decât optiunea acelor nationalisti entuziasti
care si-au trimis doar saisprezece ani mai târziu copiii "pe
câmpiile Flandrei, [unde] macii înfloresc,! Unde crucile,
rânduri dupa rânduri, cresc."117Daca ar fi aruncat macar o
privire Umbrei din interiorul lor, si-ar fi tinut poate copiii
acasa si ar fi adus mai putine suferinte omenirii.

Ibid., p. 121.
The Hollow Men, 1925 (N. tr.).
116 Conrad, Inima intunericului, p. 144.
117 În original: "in Flander's fields, [where] poppies blow,/ Between the crosses, row on
row". Poezie scrisa în 1915 de medicul militar John McCrae (N.t.).
114
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o lectura

mai receptiva a textelor scrise de
profetii culturii moderne, cum sunt Goethe, Dostoievski,
Conrad si multi altii pe care nu-i voi aminti aici, ne invita sau mai exact, ne obliga - sa ne analizam mai atent psihicul.
Nu este suficient sa analizam vremurile în care traim
dintr-o perspectiva exclusiv economica sau politica. Avem
datoria de a privi în adâncul sufletului nostru, de a întelege
mecanismele aspectelor mai întunecate ale psihicului nostru.
Artistii, care traiesc în întunericul psihicului nostru, si
psihanalistii, care se aventureaza într-acolo, sunt ghizii care
ne îndruma spre locurile în care trebuie sa mergem si noi,
daca vrem sa ne vindecam pe noi si epoca noastra. Libertatea
nu a fost nicicând atât de mare ca astazi, iar Umbra nu a
dispus nicicând de instrumente atât de numeroase pentru a
vindeca sau a distruge. Schimbatoare sunt istoria, structurile
sociale, atitudinile populare si capriciile vointei populare.
Constanta este, însa, firea umana, cu înclinatia ei spre
autoamagire, îngâmfare si graba de a actiona inconstient.
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Filosoful anti~ Xenofan spunea ca, daca caii ar
avea mâini, zeii pe care i-4r desena ar fi tot cai. De-a lungul
istoriei, teologiile si psihologiile, care pretind în general a fi
interpretari obiective ale trairilor colective transcendente
si metafizice, sau ale trairtlor personale, s-au dovedit a fi în
realitate confesiuni subie~tive. Zeii nostri
' ne sunt izbitor de
asemanatori, nu-i asa? N~ este imaginea cea mai obisnuita
a unui zeu atât de asemariatoare celei a unui parinte:
,

întelept, sever, iubitor, pltn de compasiune, drept; pe scurt,
cineva asemanator noua?INu asteptam de la zeii nostri sa
aiba aceleasi valori ca noi,i eventual sa ne împartaseasca
prejudecatile, eventual salne accepte gusturile? Ce spun toate
acestea despre "zei", care ~partin prin definitie unui tarâm
transcendent si, prin ur~are, sunt mai presus de constientul
nostru fractal si de apara~ul nostru cognitiv limitat? Si ce
spun despre noi?
I

'

,
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Din punctul de vedere al unei divinitati, sau din
perspectiva naturii, nu exista nici bine, nici rau. Cancerul
care ne devoreaza trupul, rechinul care ne urmareste,
spectrul neîndurator al exterminarii noastre nu sunt "raul",
ci sunt pur si simplu. Pâna si raul social este dependent de
context. Ceea ce este acceptat de o cultura este odios în alta
cultura. Pentru o cultura, raul este materia, alta venereaza
lucrurile pamântesti. O cultura îngradeste sexualitatea, alta
vede în ea o cale catre Dumnezeu. Într-o cultura se stabilesc
cenzuri morale, în alta se gasesc justificari religioase pentru
încalcarea lor. Însa eul uman, atât de fragil încât se spliteaza
frecvent, disociind ceea ce-i sustine supravietuirea de ceea ce
o ameninta, creeaza problema binelui si a raului. E adevarat
ca porunca transcendenta a marilor religii occidentale este
de a depasi aceasta atitudine divizata a eului - sa ai frica
de Dumnezeu, sa te lasi în voia lui Dumnezeu, cum spun
Alcoolicii Anonimi -, iar marile religii orientale considera
ca adevarata problema o constituie eul amagit, dar eul uman,
nu zeii, este cu toate acestea cel care a creat "teologiile".
Teologiile sunt, asadar, reactii secundare sau epifenomenale
la fenomene primare si spun mai multe despre modul limitat
de functionare a eului nostru si despre complexele care ne
filtreaza trairile, decât despre misterul pe care-l numim zei.
Virtutea religiilor politeiste care s-au impus
de-a lungul vremii consta în mai marea lor toleranta fata de
ambiguitate. O zeitate anume, dintre numeroasele zeitati
ale religiei politeiste, poate întrupa numeroase contradictii,
asa cum le percepe eul uman cu capacitatea lui limitata
de întelegere, iar o multitudine de zei poate exprima
mai adecvat complexitatea universului si opozitiile care
constituie o parte substantiala a experientei noastre. Însa
Occidentuliudaismul, crestinismul, islamismul-,
aflat în
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concurenta cu dualismul Sf politeismul, a mizat pe ideea unui
singur Dumnezeu preemi~lent. De bine de rau, majoritatea
occidentalilor subscriu la i~eea "teismului", a existentei unui
singur Dumnezeu, atotputernic, atotstiutor, omniprezent si
profund moral.
Mizând însa î~ pariul teo-psihologic pe teism,
supunem atât imago Dei, c~t si psihologia personala unei
tensiuni considerabile. Sa Ispunem lucrurilor pe nume: cum
poate un Dumnezeu bun, ~ubitor, drept si atent - atributele
tipice ale întelegerii teistej- sa îngaduie existenta atât a
raului natural, cât si a rautui moral? Daca Dumnezeu este
I

>

>

I

atotputernic,
puterea ~ecunoaste
a actiona,raul.
puterea
raul.
Daca esteare
atotstiuto~,
Daca de
estea împiedica
omniprezent, vede - dac~ nu chiar participa la - povestea
fara de sfârsit a raului. ACf-asta este dilema chinuitoare a
unui teist adevarat ..
Aceasta cont~adictie aparenta a produs o
nedumerire atât de durer~asa, încât telogia teista a dezvoltat
o sub-ramura numita teo~icee, un cuvânt a carui etimologie
include întrebarea cum si ~n ce fel poate fi Dumnezeu numit
drept, iubitor, atent si mdral, având în vedere lumea în care
traim.
:
Unele culturijau rezolvat aceasta dilema,
>

I

îmbratisând contradictiil~ care tulbura un eu mai timorat.
Religiile politeiste reunest nepotrivirile complexe ale
precum
energiilorzoroastrianismulj
naturii în mult~tudinea
postuleaza
de zei..Religiile
ideea unui zeu
dualiste,
bun
al spiritului care se lupta ~:uun zeu rau al materiei, având
credinta ca ZAeul
va modern
triumfa nu
la sfârsitul
lumii.
Insa spirituluil
eul omutui
este în general
multumit de aceste zeita~i polivalente, proteice. În masura
în care eul s-a dezvoltat de-a lungul secolelor, printr-un

I
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proces de crestere prin acumular~ a constientului, a
crescut si teama noastra existent~ala, precum si nevoia de
omogenitate, consecventa si ordi~e previzibila. Încercam
sa ne convingem ca religiile mon~teiste sunt superioare
celor politeiste, ca dualismele su~t simple contradictii.
Dar contradictiile majoritatii pozhiilor teiste sunt astfel
împinse în inconstient, pentru a iiesiulterior la suprafata
sub forma unui paradox tulburat4r, sau a unei ambiguitati
inacceptabile.118
I

BALRTLdLBUNI
SE INTRLNESTE ~U DUMNEZEU
Semmte
. l e d'lsonantel!sunt
.1
a d"anc mgropate
în psihicul omului occidental si înl,imago Dei a lui. Un locus
classicus al acestei tensiuni din initnile noastre poate fi
gasit în marturia unui poet evreu ~are a împrumutat, cu
2.600 de ani în urma, o poveste s~meriana mai veche,
despre un om virtuos care, desi re~pecta legile neamului
si Dumnezeului sau, intra într-uni conflict teribil cu viata
si este obligat la o reconsiderare r~dicala a adevarurilor în
care crezuse pâna atunci. Crezuse 'lcael si neamul lui aveau o
întelegere cu Dumnezeu, si anumf ca divinitate a va rasplati
o credinta corecta, însotita de un ~omportament corect, prin
reciprocitate. Povestea acestei nekp1a, a coborârii sufletului
în întuneric, dezvaluie marea prol~lema a Umbrei, inerenta
teologiei occidentale, si continua da ne obsedeze si astazi. Iov
este numele acestui om, iar poves1~ealui loveste povestea
noa~r~
I
Cine dintre noi nu s-alîncumetat sa creada
ca exista astfel de contracte invizibile cu universul? Când
I

I

I

pentru
118 Huxley
a adenumi
creat in osecolul
pozitieal XIX-lea
intermediara,
termenul4gnostic,
prin care insemnând
persoana respectiva
"fara cunoastere",
accepta
problema existentei lui Dumnezeu si pe cea adiatenta a binelui si raului, insa considera
ca nu dispune de suficiente informatii convingatoare pentru a ajunge la o concluzie
definitiva în aceasta chestiune.
1
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ma îmbolnaveam în copil~rie, credeam ca trec printr-o
experienta neplacuta pen~ru ca jignisem cumva pe cineva,
ca gripa era o pedeapsa, t~sea purgatoriul si ca trebuia sa-mi
îndrept comportamentul./Acest gen de gândire magica ne
face sa proiectam un quid pro quo asupra universului: "Daca
eu fac asta, Tu faci cealaltt daca eu nu reusesc sa fac asta,
Tu ai dreptul sa faci cealalta!" Astfel de "contracte sacre"
sunt expresia arogantei, a!trufiei, a amagirii de sine, dar noi
toti am crezut ca le-am selnnat la un moment dat în viata.
I

EI~reprezinta imagourile jnoastre parentale arhaice, sau'
complexele noastre de sigrranta, pe care le proiectam pe
ecranul negru al enigmatitului univers. Povestea lui loveste,
asadar, povestea constien~ului nostru prototipic asediat, cea
mai importanta lectie ilusltrativa, care ne va darui o întâlnire
cu misterul radical al zeildr.
Iov îsi pierde laverea, familia lui e distrusa,
iar certitudinile lui, tulbutate. În afara de faptul ca e
traumatizat, loveste, de <1i-semenea,revoltat. In fond, fusese
I

~

un "baiat bun", respectas~ legile si se asteptase la o rasplata.
Trei asa-numiti consolat~ri îl viziteaza, iar fiecare dintre
sau. Îl mustra, prin urma 'e, pentru greselile lui, ceea ce Iov
neaga,
ei este profund
pentru nerespecta
înradacini' ea
t înlegilor,
gândirea
ceeamagica
ce Iov aneaga,
neamului
pentru
complicitate a lui inconsti~nta cu raul, ceea ce Iov neaga.
În final, pentru ca acest ttxt se foloseste de numeroase
metafore juridice, Iov îl4eama pe Iahweh ca sa-i fie martor
principal al apararii, care Isaconfirme ca nu a încalcat codul
moral si, prin urmare, prtsupusul contract. Dar, cum am
învatat din istorie, directprii-generali rar dau chemare
citatiilor trimise de prod.rori.
Când Iahweli se manifesta în cele din urma în
prezenta lui Iov, ca un gl4s metaforic ce poate fi distins în
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vijelie, îl confrunta cu aroganta lui inconstienta - anume,
fantezia lui înfumurata ca cineva ar putea controla universul,
ar putea manipula zeii si astfel si-ar putea asigura linistea
eului. Iov, rusinat, observa ca pâna atunci auzise de acest
Dumnezeu cu urechile, dar acum îl vede cu ochii.l19 Asta
înseamna ca pâna atunci traise mângâiat de traditiile
venerabile si de prezumtiile transmise din generatie în
generatie, fara sa faca experienta radicalelor contradictii
ale vietii, fara sa se cufunde în adâncurile insondabile ale
divinitatii. Povestea lui Iov este povestea nu a Umbrei lui
Dumnezeu, ci a problemei de domeniul Umbrei pe care o avem cu
misterul a ceea ce numim Dumnezeu.

Dupa aceasta întâlnire, Dumnezeu îi pedepseste
pe cei trei consolatori cu credinta lor conventionala si îl
binecuvânteaza pe Iov. Dar ce se întâmpla, de fapt? Când am
citit povestea lui Iov în liceu si, ulterior, în timpul studiului
universitar, m-am simtit profund jignit de ceea ce am
considerat a fi gestul unui tiran ceresc, cu manusa de box,
care nu merita respectul meu. Reflectând însa cu mai multa
maturitate, am înteles ca mesajul pe care Iahweh îl aduce,
de fapt, lui Iov este ca universul este infinit mai complex
si mai nuantat decât va fi vreodata în stare sa înteleaga eul
omului. Trufia noastra nu este teama sau sfiala respectuoasa
în fata maiestuozitatii teribile a universului, ambele
fiind afecte sincere în fata divinului Celalalt; nesabuinta
noastra este prezumtia, eforturile arogante de a controla
acest maret mister, de a cadea la învoiala, de a asigura
supravietuirea eului nostru înaintea fortelor inexplicabile
ale cosmosului. Cea mai veche crima a omenirii este crima
unei arogante autoamagiri. Iov, baiatul bun si pios, cautând
sa câstige favorurile divinitatii prin docilitate, ajunge sa se
întâlneasca cu adevarata zeitate. Cei care spun ca se afla în

119 Cuvintele lui trebuie întelese în sensul lor metaforic,
pentru ca traditia Orientului
Apropiat sustine ca este o blasfemie sa rostesti numele lui Dumnezeu, Sa-ti imaginezi
sau sa-i înfatisezi chipul. Ca atare, în tapiseriile sau covoarele culturii islamice se lasa,
de obicei, intentionat un defect, pentru ca perfectiunea nu-i apartine decât lui Allah.
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cautarea experientei religioase ar trebui sa-si reconsidere
aceasta atitudine trufasa - s-ar putea sa se întâlneasca cu
experienta religioasa, sau s-ar putea ca aceasta sa-i ia prin
surprindere, asa cum i s-a întâmplat lui Iov.
Sa remarcam, asadar, ca problema raului este
o problema

a eului uman si a acelei imago Dei pe care si-o

Zeitatile supreme nu par a se preocupa de
bine sau de rau. Ele exista pur si simplu, cu tot misterul lor
incomprehensibil. Asa-numitul "rau natural" este pur si
simplu natura care îsi urmeaza cursul. Iar asa-numitul "rau
moral" este foarte relativ, variind în functie de contextul
cultural. Problema raului este mai degraba o problema
a acelei parti din noi care scindeaza viata în perechi
opuse - binele si raul, viata si moartea, eu si tu -, când
este evident ca natura, sau divinitate a, nu face astfel de
sciziuni. Natura nu considera faptul ca suntem muritori
ca pe ceva rau, sau ca pe un inamic care trebuie combatut.
Natura nu "considera" nimic; este o energie care se exprima
pe sine. Dar noi, prin faptul ca gândim, ne îndepartam de
natura. Spre exemplu, instrumentarul nostru medical este
îndreptat împotriva mortii, care este inamicul nostru, mai
degraba decât rezultatul natural al unui proces natural.
Stratagemele noastre, sunt numite, în mod corespunzator,
"masuri eroice". Fragilitatea eului nostru îl face sa se agate
cu si mai multa încapatânare de lucrurile pe care nu le poate
controla, desi mesajul central al tuturor marilor religii
este tocmai încrederea în voia zeilor si acceptarea vointei
lor. Cum scria Dante, "In la Sua voluntade e nostra pace":
"În vointa Lui e pacea noastra". Usor de spus, dar greu de
înfaptuit.
Mesajul lui Iahweh catre Iov nu este ceea ce
pare a fi: un îndemn brutal de a se pleca în fata unei forte
construieste.

••
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superioare. Constientului trezit al ~uiIov i se cere ca eul sa
fie mai receptiv la o imago Dei mai ~iferentiata. Imago Dei
a lui Iov si a neamului sau spune miultedespre ei, asa cum
imaginile noastre spun mai multe ~espre noi decât despre
misterul absolut. În mod constient! sau nu, eul nostru îsi
doreste o imago Dei concordanta c~ scopurile sale, dar
zeii refuza sa împlineasca asteptari~e limitate ale eului.
Imaginea noastra despre zei este i*aginea noastra si are
putin de-a face cu complexitatea si !realitatea transcendenta
pe care o numim divinitate. Probletna Umbrei se iveste din
nou, pretentiile eului sunt respinse!,iar Iov dobândeste o
perspectiva mai larga despre sine s~univers. Se transforma
dintr-un copil docil într-un adult r~spectuos, cu o psihologie
si o teologie îmbogatite. Deseori cohstatam uluiti ca triumful
a ceea ce este mai mare asupra cee~ce este mai mic duce de
obicei la maturizarea teologica si în'!totdeaunala maturizarea
psihologica..
,

i

'

I

UINOECRRER

LUI dUMNEZEU

De-a lungul istoriei s-4u întreprins mereu
încercari de vindecare - sau, mai!bine spus, de largire - a
imago Dei occidentale. Tragedia gr~aca nu are ca tel
distrugerea protagonistului, ci restabilirea unei relatii
adecvate cu zeii. Hubris si hamart~a, aroganta si o viziune
limitata, îl determina pe protagon~st sa faca alegeri
gresite, cu anumite consecinte, dat prin suferinta ajunge
la o atitudine smerita în fata pute~ilor transcendente.
Oedip este exemplul unei astfel d~1transformari: regele
întelept - care nu se cunoaste pe !sine,nu-si cunoaste
nici adevaratii parinti, nici consed,ntele optiunilor sale -

JRMES
HqLUS BUNi SRVÂRSESC FRPTE RELE? ••
DE CE OR~ENII

~

devine Oedip cel orb, caz~t în dizgratie, exilat si acoperit
de rusine, pentru ca, în fi*al, Oedip sa ajunga dupa ani de
peregrinari penitente la ~olonos, unde este binecuvântat
cu o apoteoza tamaduito~re, cu o vindecare a imago Dei
si cu restabilirea unei rel~tii corecte cu misterul pe care îl
numim Dumnezeu.
Sf.Augustin, qonfruntat cu aceesi dilema, se
inspira din metafizica lui maton si formuleaza o teorie a
raului ca privatio boni. Cre~inta lui, întâlnita de obicei în
teismul iudeo-crestin, est~ ac~ea ca Dumnezeu fiind bun,
iubitor, întelept, drept, at~)tstiutor si omniprezent, raului nu
i se poate permite sa cont4mineze divinitatea. În timp ce raul
este tacit recunoscut ca o ~nergie autonoma, ce se manifesta
!

în istoria
Diavolului

omenirii
sub forma Satanei
("cel care- divize~za")raul nu("adversarul")
se poate aflasiîna
raport de egalitate cu binek ca în dualismele mai vechi.
Astfel, teodiceea privatio b~ni afirma ca raul este lipsa binelui
si nu este produs de catre ~ine. Raul înseamna distantarea de
bine. (Aceasta teorie poat4 seduce pentru o clipa mintea, dar
rareori sufletul. Cu toate ~cestea, a continuat sa existe si este
principala sperietoare de ~ioriîmpotriva careia protesteaza
Jung în Raspuns lui Iov.)
i

în care afirma ca adevarur le filosofieirationaliste si ale
teologiei nu se contrazic. stfel, raul exi~ta pentru' ca orice
publica
în perfecta
1710 Teodiceea,
structura areGottfried
un defectLeitniZ
si ._stemai
putin
decât
Creatorul
ei. Prezenta
face atunci
posibilacând
prezenta
binelui
si
atrage atentia
asuprara~lui
adestuia,
se manifesta.
Oricât de hidoasa ar fi untori, aceasta lume este "cea mai
buna dintre lumile posib~e", afirma Leibniz, deoarece
pastreaza libertatea lui D~mnezeu si nu îl limiteaza pe
Creator; si noi avem libertatea noastra si astfel purtam
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raspunderea pentru deciziile noattre si pentru acele
consecinte pe care le consideram ~ele.Crearea unei lumi
lipsite de libertatea omului ar îns~mna lipsirea omului de
capacitatea sa morala, astfel încâ~lumea aceasta, asa cum
este ea, este, prin apelul la cunoastere si decizii corecte,
cea mai buna pentru noi. Aceastal,esteteodiceea filosofilor
si a primilor oameni de stiinta, pdntru care esentiale
sunt educatia si auto-examinarealrationaIa, pentru o mai
buna întelegere a complexitatii dfciziilor si consecintelor,
precum si cunoasterea stiintifica, Ipentru o interactiune mai
armonioasa cu legile ineluctabile ~lenaturii.
Franc;:ois-MarieAro~et, mai bine cunoscut
ca Voltaire, contesta viziune a bl<l1jina
a lui Leibniz. La
1 noiembrie 1755, de Ziua MorttIor, în timp ce credinciosii
asista la slujba, un cutremur dar~ma bisericile din Lisabona
si ucide 30 000 de suflete. Sub irppresia acestei catastrofe,
Voltaire scrie Candide, în care prptagonistul inocent este
suficient de sincer pentru ~aspu1e adevarul si a recunoaste
prefacatoria si batjocura. Insotitprul sau în calatoria
prin lumea suferintei umane est~ doctorul Pangloss, care
reprezinta optimismul lui Leibnijzsi care comenteaza
sofistic fiecare dezastru întâlnit,jspunând ca "aceasta este
cea mai buna dintre lumile posi9ile". Candide revine la
sfârsitul cartii la o viata simpla, ~arespectul candid fata de
misterul raului moral si al rauluil natural si la hotarârea de
a-si cultiva propria gradina si a ~u-i deranja pe vecini.
I

divinitatea întunecata,
Alte trei texte
merita
moder~'le,care
ateptia noastra:
au ca piesa
tema lui
Archibald MacLeish J.B., Raspuns ~uiIov de Jung si Gradatia
Raului (Degrees of EviT) de Ron Ro~enbaum.
La întrebarea daca m4i joaca astazi cineva rolul
lui Iov, un personaj din piesa în vdrsuri a lui MacLeish, J.B.,
raspunde:
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Milioane peste milioane de oameni,
Arsi, zdrobiti, frânti, mutilati,
Macelariti - p~ntru ce? Pentru ca gândesc,
Pentru ca umb* pe pamânt în pielea gresita,
Cu nasuri si plebape de forma gresita:
Pentru ca îi pri~de noaptea gresita în orasul gresit Lon dra, Dres d'1' H'Irosh'Ima....120
1

i

J.B. este un ot1 de afaceri din vremurile noastre,
cu care viata a fost genero~sa - are o sotie, copii, o masina,
o casa în suburbie, dar. .. p~erde tot. Intra si el în rândul
lung al cârcotasilor, care î*cepe deja înainte de Iov: "Daca
Dumnezeu este Dumnezejl, El nu este bun, /Daca Dumnezeu
este bun, El nu
Sotia
estelui,Dum1ezeu".121
Sara~, confirma contractul prezumtiv:
Dumnezeu nu-p1. d-a toate acestea pentru nImIC
..

O casa frumoa~a, mâncare buna,
Tata, mama, frfti, surori.
Trebuie sa ne îfdeplinim si noi rolul.
Daca noi ni-l î1deplinim, Si-lva îndeplini si El.122
i

Il

e! Am setnnat
pro si
quo,
si-L avem peAsta
Dumnezeu
mâna!"contractul",
J.B., care a quid
semnat
el
contractul, nu are încotrol trebuie sa se recunoasca vinovat,
atunci când lucrurile încd sa mearga prost. "Nu avem alta
neimaginat, daca noi sunem inocenti".123
optiune, decât
sa ne simtEilr
vinovati.
Dumnezeu este
de
MacLeish
îi t imite
si el personajului
sau trei
"consolatori" contemporabi: un fundamentalist, un freudian
si un marxist. Perspectival primului asupra problemei lui
J.B. este veche: un pacato~ se afla în fata unui zeu tiranic,
de nepatruns, iar mântui*a e posibila doar prin cainta lasa.

120

MacLeish, l.B., p. 12.
p. 14.
Ibid., p. 30.
Ibid., p. 111.

121 Ibid.,
122
123
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Al doilea considera raul o nevroz1- - cu vindecare garantata
dupa numeroase ore petrecute p~ canapea. Pentru al treilea,
vina îi apartine unei societati nedlrepte, iar singura speranta
escatologica este revolutia.:
Dar umanistul MacLtish nu este multumit
cu niciuna dintre aceste perspective partiale. Pentru a
înfrunta latura teribila, întuneca~a, a lui Dumnezeu, sunt
necesare compasiune a si iubirea. :Cum spune Sarah, "Ai vrut
dreptate si n-ai gasit/decât iubirel".124Când J.B. spune, "El

:!

nu
iubeste. "125
El exista",
Sarah
rasp$nde
"Dar noi
iubim.
Asta
e minunea.
MacLeish
scria,
relumându-si
poate
propria
teodicee, "poetul, cum spune Yea.ts, nu are altceva decât
inima lui oarba, stupefiata."
acestei
teodic~enoastra
umaniste
este sa
foarte
convingator, Miezul
deoarece
contributi*
trebuie
fie
într-adevar compasiunea, spiritualitatea si iubirea - calitati
poate lipsite de putere în fata un~i divinitati întunecate, dar
altfel mântuitoare si generatoareide noblete.
Dupa ce a fost multi lni preocupat de aceasta
problema, Jung, fiul profund reli,ios al unui preot, a emis
propriul eri de eoeur în 1952 în calrtea Raspuns lui Iov. Iahweh
este adus în fata justitiei, ca sa sp}.mem asa, si gasit vinovat
de nedreptate, egoism si lipsa de ~utorefiectie. Pe scurt, El
e mai putin moral decât Iov! Cân4 apeleaza la Dumnezeu sa
fie martor al pietatii sale, Iov apelieaza la ambele laturi ale lui
Dumnezeu - cea de aparator si cleade acuzator. Dogma lui
Iisus Hristos ca agnus Dei, Mielul pomnului, ofera consolare,
dar în acelasi timp întareste, de f1pt, vechiul contract. Jung
se aventureaza apoi pe un teren p1ericulos. El afirma ca
umanitate a, profund constienta 4e existenta antinomiei, a
interactiunii
Iahweh,
asa cum
opuselor,
este înfatisat
este maiînetoluata
~iblie. Misiunea
decât constientullui
umanitatii,

124
125

Ibid., p. 151.
Ibid., p. 152.
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care este constienta de existenta opuselor - nu doar binele,
ci si Umbra lui Dumnezeu - are ca misiune fundamentala
sa devina martora, constiinta si factorul de extindere a
sensibilitatii lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie, asadar,
umanizat si luminat!
Cuvintele lui Jung sunt, ca si textul lui MacLeish,
expresia unei anume mânii personale, dar dau dovada de o
întelegere profunda a textului biblic. Dar trufia lui aparenta
este îndrazneata, poate chiar ridicola, daca îi interpretam
cuvintele ad litteram. Mesajul, pe care-l transmite însa Jung
prin aceasta critica a îndelungatei istorii a teodiceei, este
irezistibil. Nu Iahweh, care este în fond doar o metafora a unei
experiente tribale transcendente, are nevoie de vindecare, ci
imago Dei occidentala. Sa aiba o imagine despre Dumnezeu

este un lucru inerent speciei umane, ceea ce difera însa
este modul unic în care aceasta imagine este modificata
de un neam, de o sensibilitate individuala, de o nevroza
individuala. De vindecare are nevoie modul în care eul
întelege Umbra, afirmatie care îl plaseaza pe Jung în traditia
necunoscutului autor al Cartii lui Iov de acum doua mii sase
sute de ani. De vindecare are nevoie teologia noastra. De
vindecare au nevoie gândirea noastra magica si afectivitate a
noastra. Natura eului, scopurile pe care le urmareste, de a se
simti în siguranta si satisfacut, sunt rasturnate de pretentiile
realitatii transcendente si de apelul la un constient mai
cuprinzator.
Nu lui Dumnezeu, ci constientului uman i se
adreseaza apelul la extindere. Suntem chemati sa îmbratisam
ideea ca energiile transcendente ale universului, pe care noi
le percepem ca fiind contradictorii, alcatuiesc cumva un tot,
au cumva un scop, pot fi cumva explicate, chiar daca nu de
catre noi. Imago Dei a noastra personala nu este un produs al
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fortelor transcendente, al zeilor enigmatici, ci este formulata
de catre eul nostru limitat. Vindecarea, prin urmare, nu se
refera la zei, ci la extinderea relatiei noastre cu cosmosul
inexplicabil, cu sufletul insondabil, cu zeii enigmatici. Nu
exista contradictie în natura - natura exista doar, nu exista
contradictie în zei - zeii exista doar, dar pentru ca eul uman
este asaltat de atâtea contradictii, omul a încercat de-a lungul
timpului sa rezolve problema, preferând mai curând sa
spliteze eul în perechi opuse, decât sa accepte misterul.
Un exemplu mai recent al acestei splitari a eului
este oferit de Ron Rosenbaum în articolul Gradatia raului
(Degrees of EviT), în care remarca faptul ca imens de mult
rau a fost facut repetat de oameni convinsi de îndreptatirea
motivelor lor, convinsi ca zeii lor le aproba actiunile. Toate
natiunile care si-au invadat vecinii au pretins ca sunt
caIauzite de divinitate. Însa Rosenbaum afirma ca exista o
categorie deosebita a raului, careia îi apartin cei ce fac rau
cu o anumita "maiestrie". Cu alte cuvinte, nu conteaza doar
dimensiunea suferintei pe care o produc. Napoleon, care a
produs atâta suferinta atâtor oameni, se odihneste într-un
mormânt respectat din centrul Parisului. Generalul Grant
a devenit presedintele Statelor Unite si este înmormântat
pe Riverside Drive în New York. Amândoi au fost niste
"macelari", care au servit însa interesele natiunii si continua
din acest motiv sa fie respectati pâna în ziua de azi. Categoria
deosebita a raului, la care se refera Rosenbaum, este definita
de o forma deosebita a constiintei de sine - o clipire
sireata din ochi, con stiinta ca fac rau gratuit, cum scrie
Rosenbaum -, care îi ridica pe unii oameni la acest rang
exclusivist al rautatii.
Rosenbaum aminteste, ca exemplu, gluma cu
care se delectau Hitler si acolitii lui, spunând ca deporteaza
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oameni în "regiunile mlas~inoase ale Rusiei", nu ca îi omoara.
O dovada a "maiestriei" lot erau, de asemenea, lozincile
cu care îsi decorau lagarel~ mortii, dintre care se distinge
"Munca elibereaza". Când psama bin Laden a chicotit fericit
ca mii de oameni erau arsilde vii de kerosenul explodat în
rezervoarele avioanelor, a hansformat un macel sordid într-o
comedie privata. "Hitler sijbin Laden se iau de mâna prin
acest râs comun. "126
I

Prin aceasta gratuitate a raului, Hitler si alti
criminali din alte vremuri ~i locuri nu îsi spliteaza doar
eul, ci sarbatoresc chiar ac~asta splitare. Cu toate acestea,
stim ca atâtia oameni bunt crescuti cu principiile credintei
lor milostive, au supraviet4it datorita splitarii. "De partea
asta am familia si sistem~ meu de valori, ambele intacte;
de partea cealalta e munc~ brutala pe care trebuie s-o fac,
pentru ca asta îmi cere na~iunea mea." Unii au înnebunit
din cauza acestei rupturi; ~ulti s-au anesteziat cu diverse
droguri; dar majoritatea a ~unctionat perfect normal într-un
univers anormal al crimei i:alibrate estetic.
Atâtia oamen~ obisnuiti s-au lasat posedati în
totalitate de Umbra. Cândloameni educati si cumsecade
erau în stare, cum scrie G~orge Steiner, sa citeasca seara din
Goethe si Rilke si sa îsi rei~ a doua zi dimineata serviciile
din
lagarelepe de
ne calibrat
întrebam:
ce Umbra
stapânire
ei?concentrart,
Care este raul
estetic,
care îipunea
face
pe politicienii si comentatprii radio din zilele noastre sa
exploateze temerile oametilor, sa-i dezbine prin subiectele
abordate, adâncindu-Ie astfel splitarea eului, totul cu scopul
de a sustine interesele par~idului lor sau de a oferi argumente
rationale pentru erodareallibertatilor noastre?
Nu se poate s~ nu ne înfioare gândul ca, în pofida
în pofida educatiei noastre

1

religiei noastre instituti01alizate,
j

Rosenbaum, Degrees of Evi/, Atlanhc Monthly, p. 681

126
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stiintifice si umaniste, în pofida *rincipiilor noastre morale
colective, oameni perfect civilizati, cu o educatie superioara,
s-au lasat posedati de Umbra, cu ~onsecinte ucigatoare. Nu
trece zi în care sa nu fiu tulburat ~e acest paradox, în care sa
,nu ma dedic cu atât mai mult v09atiei mele educationale si sa
nu înnoiesc îndemnul antic grec ~e "a ma cunoaste pe mine
însumi", desi, în acelasi timp, îm~ dau seama cu tristete ca
întreaga noastra cultura este atâ1~de fragila în fata barbariei.
Goethe avea dreptate, când afimia cu doua secole în urma ca
Cel Rau a disparut, dar cei rai au tamas.
Un ultim gând se cer~ exprimat aici. Sa ne
amintim ca problema raului este 10problema a eului. Însusi
titlul Divinitatea întunecata este ~ problema a eului. Oare zeii
se considera problematici, o contradictie inadmisibila? E o
întrebare absurda. Problema te04iceei apartine Occidentului,
unde eul colectiva dobândit un rtivel de dezvoltare atât
I

de ridicat, si astazi, desigur, apartine, de asemenea,
acelor culturi precum Japonia, C~ina si India, care au fost
cuprinse de febra materialismuh~i egocentric si încearca sa
ne imite. Religiile occidentale - ~udaismul, crestinismul,
islamulau postulat caderea în!pacat a omul~i, separarea
lui arhetipala de gratia divina, attibuita unui defect al eului,
unei optiuni gresite, unui mar m~ncat nechibzuit. Speranta
lor de împacare este întemeiata ~e ideea supunerii (care este
semnificatia cuvântului islam) în ~ata vointei lui Dumnezeu.
În cultura orientala, problema separarii, a alienarii, este, la
fel, o problema a eului, o problenta de atitudine. Orientul a
înteles ca splitarea eului nu poat~ duce decât la alienare. De
aceea, marile religii orientale, bu4ismul si hinduismul, cauta
sa depaseasca starea de separare ~ omului prin transcenderea
eului (în budism) sau prin reamp~asarea eului în marea roata
a vietii Samsara (destinul care se repeta), unde de-a lungul
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generatiilor urmatoare, prin metempsihoza sau renastere,
devine posibila eliberarea de legea karmei, a consecintelor.
Mântuirea, sau vindecarea, presupune asadar în religiile
orientale, ca omul "sa-si schimbe atitudinea", sa-si elibereze
eul de teama si dorinta. Cuvântul german pentru seninatate
este Gelassenheit, însemnând literal "starea în care lasi
lucrurile în voia lor". Doar astfel se poate atinge armonia,
împacarea, seninatatea. Rugaciunea pentru seninatate a
grupurilor de terapie în doisprezece pasi cere din partea eului
cel mai dificil lucru, anume sa-si accepte puterile limitate si
sa accepte ceea ce este; cu alte cuvinte, sa puna capat splitarii
fortate, compulsive, determinate de teama.
Pe mormântul marelui explorator al sufletului
uman, romancierul Nikos Kazantzakis, se afla inscriptia:
"Nu îmi doresc nimic; nu ma tem de nimic; sunt liber".
Acesta este ultimul gest de revolta existentiala
împotriva lipsei de putere în fata unei naturi implacabile,
unei naturi în care fiecare îl sfâsie pe celalalt si este, la rândul
lui, sfâsiat de ceIalalt.127 Aceeasi libertate de alegere o are
si medicul din romanul lui Albert Camus Ciuma, care stie
ca este lipsit de putere, ca ciuma va iesi învingatoare, dar
care da totusi un sens vietii sale reafirmându-si vocatia,
îngrijindu-i pe suferinzi. Nu putem pune capat suferintei; le
putem însa arata compasiune celor care sufera si le putem
alina astfel starea, comuna tuturor oamenilor. La fel este
munca unui avocat, pe care l-am cunoscut de curând, care
îi apara pe cei condamnati la moarte, spunându-Ie însa din
capul locului ca nu îi poate salva, ca legile sunt împotriva
lor, ca niciun om bogat nu se va afla vreodata pe lista celor
condamnati la moarte, dar ca el îi va apara pâna în ultima

Pentru ca cititorul sa îsi reaminteasca drama cotidiana a vietii si a mortii, a vietii
care devoreaza alta viata; drama care se desfasoara în curtîle 'no~stre, în' trupurîle
noastre, îî recomand romanulluî Annîe Dîllard, Pilgrim at Tinker's Creek.
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clipa. În toate aceste exemple, inamicul este disperarea,
nihilismul, nu zeii întunecati. Camus spunea cândva ca
suntem liberi tocmai pentru ca lumea este absurda. Daca ar
fi "plina de sens", nu ar fi lumea noastra. Tocmai pentru ca
lumea este prin natura ei de neînteles, oamenii au libertatea
de a opta, libertatea de a alege valorile pe care doresc sa le
apere.
Chestiunea divinitatii întunecate este, în
final, problema noastra, nu a zeilor. Problema Umbrei este
problema noastra, nu a divinitatii. Constientul, în centrul
caruia troneaza eul, este obligat, în final, sa înfrunte ceea
ce se teme cel mai mult, faptul ca este atât de limitat; dar
omul este, în acelasi timp, chemat sa recunoasca si sa accepte
cea mai mare libertate paradoxala care îi este data - si cea
mai mare înfrângere - anume ca, în fond, nu el se afla la
comanda lumii.
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"Umbra este alcatuita din se/dimentele sinelui. Dar, În acelasi
timp, este un fel de camera ~'e tezaur din interiorul nostru, in care
se ascunde un important po~ential nerealizat. "
I

)

JOSEPH CRMP8ELL,

I

i

Cum poate fi ~Jmbra pozitiva, când o definim
si percepem deseori ca sur!~aa necazurilor, ca aher respins,
piedica în viata etica, inarr~ic, uzurpator, Diavol, demon,
antagonist, potrivnic al inltereselor noastre, magician
al trucurilor subversive îrr1-potrivaintentiilor noastre
constiente si, mai presus qleorice, ca forta subtila si ubicua,
care ne deruteaza perceptia de sine? Dar cum am dori sa ne
percepem pe sine? Ca fiinte drepte? Morale? Consecvente?
Nobile? Iubitoare? Cum pp.tem accepta prezenta Umbrei în
aceasta companie excelenta?
Sa ni-l amintim pe Tânarul Goodman Brown,
eroul povestirii cu acelasi ~itlu scrise de Nathaniel
Hawthorne, tânarul purit~n care patrunde într-o buna zi
în padurea întunecata si 4i vede vecinii evlaviosi, pâna
si pe sotia lui capricioasa, inumita Faith,128închinându-se
Celui
Întunecat.
Sa ne
ca este
de zdruncinat
de aceasta
întâlnire
cu am~ntim
în~unericul,
atât atât
de aproape
de
!
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casa, încât îsi pierde Credinta, se îndeparteaza de oameni
si moare în singuratate, neplâns de nimeni, coplesit de
amaraciune si cinism. Si atunci ne întrebam, care este binele
care poate veni din aceasta lume a Umbrei? Cine îsi doreste
sa traverseze aceasta padure întunecata? Dar exista oare
alternativa? Nu se afla aceasta padure întunecata oricum
mereu în preajma noastra?
Sa începem prin a ne întreba de ce a dedicat
un autor precum Hawthorne atâta energie explorarii
întunericului pe care îl purtam mereu cu noi. Multe dintre
povestirile si romanele lui ilustreaza izbucniri ale Umbrei,
poate pentru ca el si familia lui erau obsedati de amintirea
unuia dintre stramosii lor, care fusese judecator de instructie
în procesele împotriva vrajitoarelor din Salem. Citindu-l pe
Hawthorne, fie Litera stacojie, fie Ethan Brand, Rappaccini's
Daughter sau My Kinsman, Major Molineaux, ne dam seama ca
ceea ce-l captivase fusese forta uriasa a Umbrei.
Criticul literar Harry Levin a scris un studiu
despre Hawthorne, Melville si Poe, intitulat The Power of
Blackness129, în care analizeaza strania fascinatie exercitata
de fortele întunecate asupra scriitorilor americani din
secolul XIX. Daca-I adaugam acestei liste pe Mark Twain,
întelegem ca toti acesti autori au sesizat intuitiv o dezvoltare
unilaterala a constientului colectiv, faptul ca fortele
inflationare ale culturii americane din secolul XIX, un
secol al expansiunii imperialiste, sclaviei, triumfalismului
si distrugerii civilizatiilor indigene, au avut consecinte
întunecate.
Ce potential pozitiv poate avea, prin urmare,
Umbra si cum putem avea acces la el? Sa ne amintim,
înainte de toate, modul în care functioneaza eul. Eul uman
este un complex, adica un sistem de energie, determinat

129
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de trecut, un punct centrali din care pornesc constientul,
intentionalitatea, consecv~nta si continuitate a instrumente importante dt învatare, functionare sociala,
chiar supravietuire. Dar eu~poate fi foarte usor coplesit de
alte aglomerari de energie, adica de alte complexe, care îl
uzurpa si ne determina sa facem lucruri pe care ulterior,
gândindu-ne mai bine, le rtgretam uneori. ("Scrie scrisoarea,
dar n-o trimite ..." Energia j?ierde din intensitate, iar noi
ne simtim altfel, dupa ce a!redevenit dominant complexul
central al constientului nupit eu.)
Fiind un com~lex între alte complexe, eul poate
fi usor înspaimântat si dec~ntrat si învata înca de timpuriu
ca nu poate supravietui detât prin adaptare. Ne adaptam,
asadar, la cererile lumii în~onjuratoare, indiferent daca sunt
reale sau doar percepute c~ atare. Cu timpul, ajungem chiar
sa ne identificam cu adaptfrile si sa ne îndepartam de natura
I

noastra intrinseca.
Povestea prigei jumatati de viata este implicit
I

povestea identificarii
adaptarii tot noas,tre
mail·sofisticate
la mesajele
mediului,
povestea
inconstiente
cu aceste
mesaje interiorizate si cu rfodul în care ele ne obliga sa ne
prezentam lumii. Astfel n~ înstrainam, desigur, de natura
noastra,
simptomederebele,
Sine. Dar
la nivel~l
Sine~eorganismului
continua sa seprin
exprime
dureriprin
cronice
sau tulburari gastrice, pri:r}tr-un comportament interzis,
care se infiltreaza în viata ~oastra exterioara, prin imagini
onirice compensatorii, prip tulburari afective, precum
depresia, care apar în urmla refularii realitatii noastre psihice.
Aceasta experienta a conttadictiei dintre programarea eului
si scopurile urmarite de p~ihic produce un conflict între
interiorul si exteriorul nottru, care cauzeaza atâta suferinta,
încât deseori începem sa t~eîndoim de premisele vietii pe
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care o ducem. Datorita acestui ccjnflict, începem sa întelegem
cum poate avea recrudescenta U~brei un efect compensator,
chiar tamaduitor, asupra noastr~. Daca ne amintim ca cea
mai simpla, cea mai utila definitir a Umbrei este ceea ce ne
face sa nu ne simtim în largul nostrr cu noi însine, vom pricepe
ca unele parti autentice, mai pUt~n adaptate, ale noastre, pot
pune în dificultate sau chiar amepinta eul, dar continua sa fie
ceea ce suntem cu adevarat si ins~sta sa se exprime în viata
noastra exterioara. Umbra poate lavea, astfel, un rol benefic
în procesul individuatiei noastre.1 E mai putin adaptata si
astfel mai naturala; e mai putin alclimatizata si astfel mai
autentica; e mai putin conventio~ala si dornica de armonie si
astfel exprima cu mai multa exactitate persoana întreaga, pe
care suntem meniti a o împartasil celorlalti.
În Capitolul trei am ~nalizat doua loci classici
ale sensibilitatii
tine cum
de domeriiul
Umbrei:
sexualitatea.
Amce
vazut
pot a~ecta
aceste mânia
emotii si
viata
controlata, pe care credem ca ne-p dorim. Dar sa revenim la
carora
ele, pentru
poatea vedea
servi izbucnirea
cu mai multa
lor ~in
tlaritate
domeniul
scopurile
Umbrei.
pozitive
Mânia poate, desigu~, submina deseori
orânduirea familiala, contractul spcial care uneste o societate
si previne dezbinarea ei. Pe de alt~ parte, avem numeroase
dovezi clinice ca refularea mâniei!poate cauza hipertensiune
arteriala, cu pericolul unui atac d~ cord sau infarct, precum
si depresii. Cum se poate, asadar, lea exprimarea mâniei sa
aiba un efect de vindecare asupra!noastra si cum putem sa o
canalizam creator?
Sa ne amintim ca rad~cina indogermaniea
angh sta la originea cuvintelor anger (în engleza: mânie),
anxietate, Angst (în germana: tea~a) si anghina. Iar angh
înseamna "a (se) contracta", "a cohstrânge". Prin urmare,
I
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când organismul trece prirtr-o experienta de constrângere,
prima reactie automata, itJ.stinctiva este anxietatea, careia
îi urmeaza mânia îndrept~ta împotriva a ceea ce-i ameninta
starea de bine, care se po1te exprima si somatie prin
contractii ale inimii. Cu a~te cuvinte, mânia este una dintre
resursele vietii noastre in$tinctive, menite sa ne protejeze,
sa ne apere. Cum poate fi Imânia, asadar, un lucru gresit? Da,
mânia poate avea un efect de subminare, cum am constatat,
dar mânia în sine este o et,.ergieinstinctiva, protectoare.
Din respect fata de semerti trebuie sa o canalizam pe alte cai
constructive, pentru a nulproduce suferinta, dar mânia nu
este un lucru gresit, cum ~i s-a spus de atâtea ori.
Mi-au trebuit câteva zeci de ani pentru a învata
aceasta lectie fundamentiU-a, ca mânia este o parte a energiei
noastre naturale, aflata î* slujba vietii însesi. De-a lungul
anilor am învatat pas cu ~as cum sa canalizez energia
produsa de mânie si sa o pun în slujba fermitatii, a hotarârii
si a mobilizarii vointei dela rezolva anumite probleme.
Împingem aceasta energit benefica, necesara si vitala atât
de des, din cauza comple~elor familiei si ale culturii, în
inconstient, unde nu poate naste decât monstri, în loc sa
o folosim pentru a înfru9ta cauzele mâniei. Ulterior, când
lucram deja ca psihoteraIieut, am avut un pacient care era
atât de dominat de proprfa versiune a educatiei religioase,
încât era profund deprim~t. Desi sotia lui era o scorpie,
iar viata lor de familie uni dezastru, omul era de parere ca
reactiile lui afective erau ~n lucru interzis si ca prezenta lor
tumultuoasa era o dovad~ a gravitatii pacatelor lui. Mi-ar
placea sa pot povesti curri am reusit sa comunie cu el, în
baza experientei mele petsonale, si cum am redefinit rolul
natural pe care îl avea m~nia în viata lui. Dar nu am reusit.
A renuntat la terapie si, 1* scurt timp, la propria viata.

•
Sinuciderea a fost expresia finala a unui sentiment autentic
si intens, un act de violenta împotriva singurei persoane pe
care-i era permis sa o agreseze.130
Sexualitatea este, desigur, unul dintre
principalele domenii în care se manifesta continutul Umbrei.
Sexualitatea poate fi si ea anarhica. Când sunt stapâniti
de hormoni sau de Zeul Eros, oamenii pot înnebuni.
Lasându-se dominati de aceasta energie, încalca juramintele
depuse, comit acte de violenta si iau decizii pripite, ale
caror consecinte pe termen lung ajung sa le regrete. Dar
sexualitatea face si ea parte din natura noastra si este o
forma transcendenta de manifestare a vietii. Celebrele
Rapoarte Kinsey de la sfârsitul anilor 1950 au atras atentia
Americii asupra minciunii în care se complacea, anume ca
suntem un popor pasiv, blajin, la care activitatea sexuala,
varietatea si entuziasmul erau slab dezvoltate. Când glasul
Americii s-a putut exprima sub semnul confidentialitatii,
adevarul a iesit la lumina. Persoane carora le era rusine de
energia lor sexuala si de formele multiple de exprimare ale
acesteia au aflat ca nu erau singuri, ca nu erau anormali,
ca apartineau naturii care se manifesta natural. În acea
perioada eram student, iar manualul Casnicie si familie, care
continea un capitol timid despre sex, era învelit în hârtie
maro si nu se vindea decât acelor studenti care puteau dovedi
ca asista la cursul respectiv. Faptul ca o institutie de educatie
superioara nu era condusa de idealul cautarii dezinteresate a
adevarului, nici macar de un spirit autentic de cercetare, este
semnificativ pentru puterea Umbrei. Aceasta parte atât de
puternica a noastra, numita Eros si considerata de greci pe
buna dreptate un zeu, trebuie strict controlata, daca nu chiar
interzisa. Repet, ce monstri naste acest refuz de a accepta
natura?

Tatal meu, cel mai bun om din viata mea, a suferit multa vreme de dureri de cap
chinuitoare. Uneori l-am vazut lovindu-se in cap, cand durerea era insuportabila. Ma
întreb daca, încercând sa alunge durerea din capul lui, nu o lovea, si el, pe singura
persoana pe care~i era permis sa o loveasca.
130
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Raspândirea iiîformatiilor si descoperirea pilulei
contraceptive au încurajatl asa-numita revolutie sexuala a
anilor 1960. Abundenta i~formatiei si permisiunea de a fi
ceea ce suntem, adica fiintle sexuale, au dus, pe de-o parte,
la o mai mare libertate, dar au provocat, pe de alta parte, o
teama imensa fata de put~rile naturii. Cresterea libertatii si
tolerantei, referitoare nu *umai la sexualitate, ci si la alte
sisteme de valori, a cataliz~t atacul fundamentalistilor asupra
unei educatii sexuale adecyate, care se manifesta pâna în ziua
de azi. Asemenea suflete a~ioase pot sa respinga, fara nicio
problema, realitate a si infhmatiile stiintifice despre aceasta,
din teama fata de puterea re care realitatea ar putea-o avea
asupra propriilor lor vieti ~in domeniul Umbrei. Ca urmare,
au reusit sa influenteze pdlitica guvernamentala nationala,
prin reducerea fondurilor i:Jocate educatiei sexuale, cercetarii
SIDA si discutarii libere a ~ptiunilor privitoare la stilul de
viata. Inoculând sentimen~e de vinovatie, rusine si anxietate,
acesti pudibonzi bisericos~ nu fac altceva decât sa încurajeze
ignoranta si nevroza. Fort~ cu care reprima realitatea este,
bineînteles, o dovada subi~ctiva a fortei erosului în vietile
lor. Cu'cât este mai mare ~orta cu car~ reprima, cu atât 'mai
puternic devine ceea ce re~rima, iar adevarul iese mereu la
suprafata - pe cai natura~e, spontane sau patologice.
I

DIRLOGUL tU UH8RR POZITIUA
I

Am avut o pa1ienta, care devenise medic
ginecolog, pentru ca aceasjta era singura cale de a face pe
placul parintilor ei, care e1au tot m.edici. Ca medic era
devotata muncii, dadea dqvada de competenta si grija fata
I

'

,

de pacienti. O adusese, în~a, la mine anxietatea de care

,
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era cuprinsa de fiecare data când s~ afla fata în fata cu
pacientii sau când trebuia sa le sp~na lucruri neplacute.
Acest dialog deschis nu este foart~ placut, dar e necesar
atât în terapie, cât si în casnicie. Eta atât de absorbita
de problema ei, încât la început n~ si-a dat seama ca, de
fapt, relatia cu pacientii era marca~a de un contratransfer
negativ, si anume inconstientul ei ioobliga sa-i perceapa pe
pacienti - uneori neajutorati, un~ori narcisici si alteori
pretentiosi - ca reproducând put~rea staruitoare, invaziva
a complexelor ei parentale. Parint~le este întotdeauna o
persoana cu o autoritate colosala îp fata copilului. Parintii
ei nu i-au oferit nicio clipa libertat~a de a fi ea însasi. Când
pacientii ei pretindeau, asadar, ca ~a Sa-si exprime parerea, se
simtea paralizata de frica. Comple~ul ei central, al parintelui
negativ, era mereu reprodus de PaFienti, desi diploma de pe
peretele cabinetului spunea ca ea ~ste persoana care detine
autoritatea în acea încapere.
Oricât de dificil ar fi f~st acest conflict launtric,
el nu era totusi cel mai grav. Ea av~a talentul si vocatia de a
deveni cântareata de opera si compozitoare. Însa apropierea
de adevarata ei dragoste, muzica, ? înspaimânta. Îsi spunea:
"Si daca as compune o piesa, iar cr~ticii m-ar sfâsia?" Este,
desigur, o experienta neplacuta Sa!citesti recenzii negative
ale propriilor tale lucrari, dar este pare un impediment
suficient pentru a nu-ti urma vocaltia creatoare? Douazeci
de ani a suferit de depresii, în vrerhe ce pianul din camera
se umplea de praf. Vocea mistuito~re a mamei îi rasuna în
minte. În studentie interpretase 14 un moment dat în fata
parintilor o compozitie proprie, iar mama îi spusese: "Nu
esti Mozart". Dar cine e Mozart?13~ Dar nu asta e problema.
Vocea critica si invaziva a mamei ~u facea altceva decât sa-i
accentueze negarea propriei perso~ne, negare ce începuse
!

Se zice
ca actorul
Grant astraine
spus lacare
un moment
dat despre
imaginea
lui macar
de pe
ecran
si despre
toate Cary
persoanele
erau proiectate
asupra
lui: "Nici
eu nu sunt Cary Grant".
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înca din copilarie. Oricât ~e problematica ar fi fost relatia
parentala de contratransf~r, suferinta, ei cea mai mare era
cauzata de faptul ca întorgea spatele dragostei sale adevarate.
Vindecarea relatiei ei cu UJmbrapresupunea ca ea sa reclame
talentul considerabil cu cake fusese înzestrata.
Sunt bucuros ~apot adauga ca psihoterapia
a fost încununata de succ~s, ca ea si-a continuat cariera
de medic, ca si-a înfrunta~ în cele din urma parintii si
complexele parentale, ca ~ început sa compuna, iar astazi
este pe punctul de a încheia o comedie muzicala, pe care
intentioneaza sa o înregisj:reze. Teama ei, care tinea de
domeniul Umbrei, îsi ave~ originea în critica necontenita
a parintilor, dar misiune a leiera de a se maturiza, de a-si
parasi din punct de veder~ psihologic caminul si de a
valorifica talentul cu care ~ înzestrasera zeii. Niciun parinte
nu ar trebui sa stea în calelaîmplinirii vointei zeilor. Dar
problema aceasta generic~ este împartasita de noi toti.
Noi toti trebuie sa recupe~am, în a doua jumatate a vietii,
autoritatea personala. Acejstlucru este esential pentru o
analiza a vietii noastre, pertru revenirea pe adevaratul
nostru drum si nu este pO$ibildecât prin asumarea
continutului Umbrei.
j
Un alt exempljupentru asumarea Umbrei
Pozitive este un pacient d~-al meu, un barbat de saptezeci
,

I

,

I

I

I
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de ani, care se bucurase d~ succes în viata profesionala, dar
avusese mereu sentiment+l ca traieste viata altcuiva, ca
urmeaza indicatiile altcui~a. Era evident ca prezenta care îi
dominase formarea psihollogicafusese mama lui autoritara,
ale carei dorinte învatase 4a le ghiceasca, asa cum face
majoritatea copiilor, dupajtonul vocii sau o sprânceana
ridicata, atunci când nu er~u explicit formulate. Niciodata
nu e prea târziu pentru a ~e asuma misiune a de a gasi

•
adevarul propriu, autoritatea proprie. Mi-a povestit unul
dintre numeroasele sale vise, care au punctat dezvoltarea
unei noi relatii cu identitate a masculina pe care o refulase
de-a lungul vietii:
Pamântul din jurul cabanei mele [de pe dealurile
Texasului, unde se retragea uneori] era inundat. Întreaga
regiune era inundata. Apa ajunsese pâna la zidurile cabanei, dar
nu patrunsese înauntru. Atunci am zarit ceva sub apa, în curtea
inundata. La început am crezut ca era un peste mare, care înota
aproape de suprafata apei. Dar apoi am vazut o lumina care
provenea de la obiectul respectiv si mi-am dat seama ca nu era
un peste, ci un scafandru. A iesit la suprafata, s-a asezat pe
prispa cabanei si am început sa stam de vorba.

Pacientul meu nu citise povestirea lui Joseph
Conrad, The Secret Sharer, însa visul lui reproducea un
fenomen psihodinamic pe care Conrad îl descrisese în
cartea publicata cu un secol în urma. Protagonistul acestei
povestiri, un tânar capitan de vas, proaspat absolvent al
institutului de marina, porneste într-o calatorie pe Marea
Chinei de Sud. Echipajul vasului arata un dispret fatis fata
de lipsa lui de experienta si este enervat de comenzile lui.
Într-o noapte, pe când sta adâncit în gânduri pe punte,
vede o forma umana ridicându-se din marea fosforescenta.
Îl trage pe barbatul respectiv pe punte si se simte imediat
apropiat sufleteste de el. Îl ascunde în cabina lui si afla ca,
pentru a-si salva vasul în timpul unei furtuni, barbatul
ucisese un marinar care fusese paralizat de frica într-un
moment critic. Stiind ca va fi spânzurat pentru fapta lui,
se aruncase în apa si înotase spre vasul tânarului capitan.
A doua zi, se apropie de un alt vas, iar capitanul acestuia
întreaba daca nu au vazut un marinar fugar. Tânarul capitan
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îsi protejeaza "încarcatur4", desi functia îl obliga sa asigure
respectarea legilor marin~.
Dupa ce poar~a câteva discutii cu marinarul
salvat, în cursul carora înt~lege profundul secret al
autoritatii, faptul ca aceasta nu se deriva dintr-o bucata de
hârtie lipita pe perete, tân~rul capitanul îl ajuta pe marinar
sa fuga. Ultimul paragraf ~l acestei povestiri este aproape
identic cu primul, cu diferf-nta majora ca echipajul priveste
acum, dupa ce a facut dov.da priceperii, cunostintelor si,
mai presus de toate, a aut~ritatii sale, cu admiratie spre
capitanul care sta singur p!epunte. De la vizitatorul sau ivit
din domeniul Umbrei, cap!itanul a învatat
' ca secretul unui
comandant este câstigare~ autoritatii, cu orice mijloace,
indiferent daca se bucura ~leaprobarea celorlalti sau nu.
Artistul Joseph Conrad a intuit dinamica
unei conversatii profunde !cuUmbra, într-o vreme în care
Freud abia începea sa-si p1jlblicelucrarile, iar Jung era înca
elevul lui. Cum se poate c~ povestirea lui Conrad de la
începutul secolului XX si v~sul pacientului meu din secolul
XXI, între care nu a existat. niciodata o legatura directa, sa
produca aceleasi imagini? jAceste imagini se nasc, însa, în
adâncimea inconstientuluR nostru, care ne-ar putea calauzi,
daca am începe sa-i acordqm atentie. Este o dovada a lipsei
de curaj, a unui deficit de ipaginatie si a unei preocupari
excesive cu lucrurile banal~, faptul ca ezitam sa dam
atentie inconstientului, c~ numeroase scoli contemporane
,

I

,

,

,

I

'

de psihologie si psihiatrie refuZa sa recunoasca puterea
inconstientului si renuntai la dialogul cu ceea ce se afla adânc
îngropat în psihicul nostrl
Conrad a intu~t, iar analizandul meu a
visat,
ca Umbra
se afla în
~.dâncul cu
psihicului
nost::u
încearca
sa stabileasca
o l~gatura
constientul.
In si
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ambele
scafandrul/înotaforul
suprafata
dintr-un exemple,
cerc luminos
- numino~itate iese
care la
inspira
o
teama respectuoasa - si cauta sail implice pe protagonist
într-un dialog evolutiv. Va puteti ~magina ca ceva din
interiorul dumneavoastra dorestel sa "stea de vorba" cu
dumneavoastra? Acest dialog are fa urmari un constient
mai puternic, noi energii disponil~ile si o viata mai plina,
mai autentica. Dialogul pe care l-aiînceput pacientul meu la
vârsta de saptezeci de ani l-a ajut~t sa-si înteleaga într-un
mod mai constient drumul prin viata si i-a deschis calea spre
o mai mare varietate de optiuni. Afcest dialog are loc în vietile
tuturor oamenilor si ne solicita atrntia si respectul.
Aceste povesti ale pre!zentei Umbrei în viata
noastra nu sunt neobisnuite,
ci ex\ista în mii de variatiuni.
'1
'
faca fericit,
Fiica
devine când
purtatoarea
propria anim
lui viata
ei t~ta1ui
~ dep rima
ei. Are
în datoria
mod evident.
sa-I
Fiul are datoria de a fi instrumentrl vietii netraite a mamei,
Nuviata.
i se ofera
nici macar
ocazia
de ~ sesaîntreba
doreste
la
Ordinele
sunt dare:
treb~ie
faca pe ce-si
placul
mameide
în domenii pe care ea le consideraI sigure si convenabile, în
care gloria fiului ei se va rasfrângd asupra ei. Afirmatia lui
Jung, ca cea mai mare povara pe ~are trebuie sa o suporte un
copil este viata netraita a parintelfi

sau, este un avertisment

pentru
toti. Umbra
Umbra copiilor,
pe care pafintii
aurepeta
înfruntat-o
tinde sanoi
devina
p~ntru nu
ca ei
inconstient
netraita, ori aceleasi
sufera otipare,
nevrozaorinas4uta
su~racompenseaza
din conflictulviata
dintre
Recuperarea autorita ii personale, de care ne-am
modelele de viata care îsi disputa1'
uprematia în launtrul lor.
îndepartat în copilarie, prin expe I'enta lipsei de putere si din
necesitatea de a ne adapta la mes~jele si cererile mediului
în care ne-a aruncat soarta, necesita un proces continuu de
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recunoastere a adevaruriloir personale si apoi mobilizarea
curajului de a trai în confo~·mitate cu aceste adevaruri.
Descoperirea ~i exprimarea autoritatii personale
reprezinta o sarcina colosaJla, ce tine de domeniul Umbrei
si pe care trebuie sa ne-o ajlUmam în a doua jumatate
a vietii, pentru ca, în timp,!am ajuns sa ne împotrivim
sinelui minunat pe care ni :l-adat natura. Pentru pacienta
mea, câstigarea autoritatii !personale presupune asumarea
riscurilor de a spune adevarul, asa cum îl vede ea, si de a
raspunde chemarii pe care li-o adreseaza muza, asa cum o
'J

'

percepe
ea. Chemarea
eSl'tedubla, asa personala
cum este deseori
cazul nostru,
al tuturor:ei eS,techemarea
la
individuatie si chemarea s~ciala de a darui celorlalti sinele
I

nostru unic. Ignorarea acej;tei chemari nu este doar o
problema a Umbrei perso~ale, ci si o infirmare a obligatiei pe
care o avem fata de ceilaltij
Pentru barbatjul de saptezeci de ani, câstigarea
autoritatii personale pres~lpune o corectare radicala a
relatiei cu Sinele, pentru qi legatura cu acesta a fost în
mod repetat interzisa de pretentiile mamei lui autoritare.
Urmatorul vis al pacientului meu are un efect tamaduitor
si ne arata cum, dupa atâtla ani, sufletul încearca sa
restabileasca legatura si î1deamna constientul
adevarurile personale:

sa recunoasca

I

Joe S. (un prietenlpe care îl respectasem înca din
copilarie) si alti prieteni Ivechi,din liceu, sed în cerc. Joe
arata spre un cos de fum, de pe acoperisul unei cabane si
spune ca acolo se afla o ~ufnita. Îmi ridic privirea, dar nu
vad bufnita, în schimb z~resc în jurul cosului o fasie metalica
îngusta, care ne reflecta ~maginile...! Joe spune ca mesajul
bufnitei este inteligibil ~entru ca sunetele pe care le scoate

imprima niste semne în urechile inoastre, pe care le putem
scoate si citi.
Desi viata lui a stat m~reu sub semnul
"

I

pretentiilor mamei, care nu l-au înp.piedicat sa aduca servicii
remarcabile comunitatii sale, autoFitatea personala ramasa
energiilor masculine. Ceea ce paci, ntul trebuie sa afle de la
bufnita întelepciunii arhetipale poate întelege implicându-se
necunoscuta pâna atunci este suglrata de acest cerc al
într-un
dialogîntelepciunea
cu Sinele, cu imprirrlata
imagi~ea din
oglinda, silui.
învatând
sa "citeasca"
în interiorul
Cine
ar putea nascoci astfel de imagini?1 Cine poate fi atât de
inventiv? Aceste vise provin din Si!ne,din cel mai profund
strat al fiintei, al carui scop nu estlb de a ne face buni, idealul
mamei, ci întregi, idealul slifletulJ Dupa atâtia ani de zile,
barbatul este chemat sa îsi înfrunte în sfârsit Umbra pozitiva
si sa-si recupereze autoritatea penponala, pe care i-a rapit-o în
trecut parintele inconstient, care ~Ii-atransferat anxietatea si
propria viata netraita asupra copilflui atât de maleabil.
Adevarurile personale~ pe care le-am avut în
copilarie, ne însotesc toata viata. (~ât de trist, chiar tragic,
este
ca ajungem
ne împotrivim
Dar cei
mai multisaoameni
traiesc fropriei
astfel denoastre
sciziune.firi!
Prin
urmare, ceea ce ~untem cu adevar,k ceea ce suntem chemati
a întrupa în aceasta lume, pentru ~ împlini vointa zeilor,
,
devine continutul Umbrei. Muncalanalitica cu Umbra
presupune, asadar, sa recunoastenr ceea ce se doreste
OI

exprimat prin intermediul nostru f,i sa mobilizam energia,
curaJ'ul si
hotarâre a de a sustine
ar1estlucru,
chiar în conditii'
,
,
'1
fel ca Umbra exprimarii
nefavorabile
întunecata, sale.
ceeaUmhra
ce surtem
noastra
cu adevarat.
pozitivaUmbra
este, la
este întotdeauna expresia vointei :~eilor, oricât de neplacut
ar fi acest lucru constientului nostru temator. Asa cum am

_iANE';
He: _Li:::,
DE CE :JRM1!'ENlI
,
BUNI

';i'iUi'iRSESC

FRPTE

RELE"

••

,.

constatat referitor la teodi~ee, divizarea Umbrei în aspecte
pozitive si negative este o troblema a eului nostru, nu a
naturii noastre.

sA NE RCCSPTAH RSR CUH SUNTEH,
SA NE RCC~PTAH UMBRR
I
I

O alta proble~la a Umbrei, care preocupa pe
oricine aflat în a doua jum~tate a vietii - pe oricine, desigur,
care are un minimum de c~nstienta, nu este narcisic ori
psihopat - este problemal acceptarii de sine, a iertarii de
sine. Dostoievski se întrea1Ja în Însemnari din subterana,
cum poate o persoana con~itienta sa se suporte pe sine - si
are dreptate, într-un sens.jAtunci când devenim constienti
ca valorile si optiunile noa$tre sunt deseori contrazise
de consecintele lor imprev~zibile, suntem confruntati cu
o ipocrizie neintentionataj Când ne dam seama ca, prin
comportamentul nostru, ~roducem suferinta altor persoane,
în special celor dragi, sunt10m distrusi. Când ne dam seama
ca optiunile noastre incon~tiente dauneaza pe termen
lung lumii din jur, sau ca ~oi, cei care traim în societati
privilegiate, ne permitem ~3.cestlucru doar pentru ca-i
exploatam pe cei dezavan~ajati de soarta si lipsiti de putere,
cum mai putem afirma cu iconstiinta împacata ca avem
anumite valori religioase slimorale? Aceasta este o dilema de
un
domeniul
minimum
Umbrei,
de sensibilithte
cu sigurantamorala.
comuna tuturor celor care au
Povara constilontului divizat ne impune
dificila sarcina a acceptaril si iertarii de sine. Capacitatea
de a accepta raspunderea, !chiar de a-si asuma vina pentru
consecintele propriilor opj~iuni, este masura unei fiinte

••
morale, dar sa fii coplesit de sentilmentul de vinovatie este
o forma de trufie, de inflatie mor,~Ia. Nimeni nu se trezeste
dimineata spunându-si, "Astazi am sa-mi fac rau mie si celor
din jurul meu", dar deseori asta s~ârsim prin a face, într-un
fel sau altul.
!

Simpla existenta a OTI~ului,cu eul lui splitat,
în aceasta lume a compromisurilclr, cazuta în pacat si
scindata, presupune o anumita cdmplicitate. Neacceptarea
complicitatii morale la nenorociri~e lumii este o problema
de domeniul Umbrei. Desi agnostfc, Albert Camus a ales
ca titlu al celui mai fascinant text!pe care l-a scris motivul
teologic al "caderii în pacat". Persl~najul principal al Caderii,
Jean-Baptiste Clemence, un glas 4are striga în pustiu si, în
acelasi timp, un suflet care cauta (tlementa, recunoaste ca va
trebui sa-si petreaca tot restul vie~ii constient de indiferenta
lui fata de suferinta altora si de la~itatea lui. Povestea lui e
povestea noastra a tuturor. Cum ~feîntreaba T. S. Eliot plin
de remuscare în Gerontion, "stiin4 acestea, mai e posibila
iertarea?"
!
Dar nu este sarcina n~astra de domeniul Umbrei
tocmai iertarea de sine, nu neganla, ci acceptarea de sine?
Cum te pot accepta pe tine, daca r~uma pot accepta pe mine?
Cum te pot iubi pe tine, când ma (~ispretuiesc pe mine?
Daca ma dispretuiesc, nu este ast,~ o dovada a inflatiei eului?
Unde scrie ca trebuie sa fiu perfec~, ca mi se cere mai mult
decât îmi permit limitele mele omlenesti? Iluzia perfectiunii
se aseamana paradoxului ca, în dira în care cred ca sunt
virtuos, ma rac vinovat de aroganp. Invers, când ma simt
teribil de nenorocit, ma fac vinov,~t de inflatie morala, pentru
ca astept mai mult din partea mecf decât este capabila o
fiinta umana. Nu ni se potriveste I~aretuturor expresia lui
Nietzsche "omenesc, prea omene~c"?
I
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Acceptarea de sine poate fi, asadar, una dintre
cele mai grele probleme de domeniul Umbrei. A spune
da acestui biet suflet care sunt înseamna sa ma eliberez
din lumea înstrainarii de sine. Din aceasta înstrainare de
sine apar irascibilitatea fata de ceilalti, comportamentele
auto-punitive, depresiile si adâncirea splitarii eului. Asa
cum recuperarea autoritatii personale este o misiune dificila
în a doua jumatate a vietii, dialogul cu Umbra pozitiva
presupune în primul rând sa ne acceptam asa cum suntem.
Suntem creaturi mai degraba inconstiente, decât constiente.
Trebuie sa ne asumam raspunderea pentru toate optiunile
noastre, dar suntem coplesiti de complexe si scopuri ascunse,
motive narcisice si temeri, suntem fragili, casabili si finiti.
Cine ar putea sa nu simta compasiune fata de un suflet atât
de tragic? Tout comprendre, tout pardoner, cum se spune
în franceza. Dar cine dintre noi poate arata compasiune
fata de cel mai nenorocit suflet pe care-l cunoastem - cel
propriu? Cine se poate încumeta, în lumea Umbrei pozitive,
la aceasta munca de eliberare? (Programele de psihoterapie
în doisprezece pasi cer ca participantii sa-si relateze cu
sinceritate trecutul, inclusiv sa-si repare greselile fata de altii,
în masura în care acest lucru nu este daunator.)
Accesul la Umbra pozitiva presupune
patrunderea pe un teritoriu interzis, sau cel putin pâna atunci
interzis. Va trebui sa primim un feedback neplacut din partea
celorlalti, nu doar pareri critice, ci, mai rau, complimente.
Complimentele pot sugera faptul ca ceilalti vad în noi ceva
ce noi am fost obligati sa negam, din cauza adaptarilor eului.
Trebuie sa ne analizam proiectiile, în special stima si pretuirea
pe care le aratam altora, si sa ne întrebam care este originea
lor launtrica, ce negam în interiorul nostru. Trebuie, de
asemenea, sa ne cercetam visele si fanteziile, pentru a întelege
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ce scopuri exprima prin ele incon~ltientul nostru, si, mai mult
de-atât, trebuie sa le interpretam~imbolic, pentru ca altfel am
ramâne blocati în întelesul lor literal, care ne-ar distrage de
la posibila noastra crestere psihol(pgica. O pacienta a fost nu
demult uluita, când i-am spus ca r:Iarerea ei negativa despre
sine însemn~ refuzul ei repetat dela le împartasi celorlalti
talentele ei. Ii venea atât de greu siaaccepte aceasta idee,
deoarece nu se putea elibera de faJ~tezia adânc înradacinata
cum ca era complet lipsita de valo~re.
Analistul meu din Zu~ich mi-a spus cândva,
referitor la o specializare în strain!atate: "Pentru a ajunge
acolo, va trebui sa îti înfrunti Umpra". Cuvintele lui
aveau mai multe sensuri, nu în ul"timul rând se refereau
la dificultatile financiare, deoareCi~nu eram nici copil de
bani gata, ~ici nu divortasem de ci miliardara. Am învatat,
prin urmare, sa patrund în "subtelrana", am lucrat ca om
de serviciu, am dat lectii particulalre de engleza si am facut
Schwarzarbeit, "munca la negru". {\ccesulla economia
subterana a fost necesar pentru aicâstiga francii elvetieni cu
I

'

,

care sa-mi
platesc
a si,perioa(~a,
mai itnportant,
analiza.
Amfost
aflat
multe
despre
mine pâine
în acea
lucruri care
mi-au
utile mult mai târziu. Nu stim cin~ suntem cu adevarat pâna
nu ne încumetam în adâncul fiintl~i noastre, pentru a re curge
la resursele cu care ne-a înzestrat Inatura. Rilke scria unui
tânar poet tulburat:
I
i

Suntem pusi în viata ca în klementul caruia îi
corespundem cel mai mult si am (~evenit,în afara de asta, prin
adaptare milenara, asa de asema~atori acestei vieti. .. N-avem
motiv sa fim neîncrezatori fata dd lumea noastra, caci nu
ne e împotriva ... Si daca ne facemlviata dupa principiul care
ne sfatuieste sa ne tot tinem de c~eace e greu, atunci acest
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lucru, care înca ne apare ca cel mai strain, ne va deveni cel mai
familiar si credincios.132

În aceste momente de recunoastere si acceptare
de sine, ne asumam un aspect valoros al Umbrei si mai
înaintam cu un pas pe teritoriul imens al sufletului.

UMBRR ESTE CEER CE UREI SA FII
Pentru a valorifica potentialul pozitiv al
"sedimentelor" pe care le numim Umbra, trebuie sa acceptam
ideea lui Jung, conform careia, pentru a ne maturiza, trebuie
sa stim ce vrem si sa facem acest lucru. Pentru a afla ce vrem,
este necesar un proces de selectare atenta. Iar pentru a trai
în conformitate cu ceea ce dorim, trebuie sa dam dovada de
curaj si rezistenta, Jung scria, reflectând asupra misiunii
psihoterapiei, ca rezultatul ei nu poate fi decât întelegerea.
Importante sunt calitatile morale ale caracterului nostrucurajul de a înfrunta ceea ce trebuie înfruntat si de a actiona
corespunzator, si puterea de a rezista, pâna ajungem în
locul destinat noua de la bun început. Adaptarile reflexe au
modelat o buna parte a vietii noastre, astfel încât este întâi
dificil, apoi înfricosator a afla ce vrem cu adevarat, dar atunci
când traim în conformitate cu acest lucru, care ne-a fost
menit de la bun început, avem sentimentul ca facem lucrul
potrivit.
,,America are singura credinta adevarata credinte. "
MRRKTWRIN

132

Rilke, Scrisori catre un tânar poet, p. 60.
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În încheierea acestui capitol dedicat Umbrei
pozitive ma simt obligat sa adaug câteva cuvinte despre
teologiile si psihologiile fericirii care ne napadesc în prezent.
Preotul celei mai mari biserici din America a spus nu o
data enoriasilor sai, ca voia lui Dumnezeu este ca ei sa se
simta bine, sa fie fericiti, sa se bucure de succes. Sotia lui
povesteste cum îsi dorise sa locuiasca într-o casa anume, iar
astazi, prin mila lui Dumnezeu, a ajuns sa locuiasca acolo. La
fel trebuie si enoriasii sa fie virtuosi, pentru a se bucura si
ei de mila lui Dumnezeu. Nu putem sa nu ne întrebam daca
au citit cu atentia Cartea lui Iov, care critica deja cu doua
mii sase sute de ani în urma aceeasi conceptie, conform
careia un comportament just si intentii virtuoase asigura
gratia divina. Ce se va întâmpla cu aceste suflete bune când
vor fi coplesite de necazuri? Îl vor blestema pe Dumnezeu,
pentru ca a încalcat "contractul"? Sau se vor sfâsia pe sine
pentru nevrednicia lor? Prima reactie este o expresie a
gândirii magice, a doua este complexul parental al unui elev
de clasa a patra. Ce se întâmpla cu crucea suferintelor? Dar
cine poate argumenta împotriva "succesului" - când asa se
umplu stranele si cutia milei. (Mark Twain vorbea despre
încrederea în sine a crestinului care are toti asii în mâna.
Fenomenul inflatiei ideologice pare, asadar, sa nu apartina
doar vremurilor noastre superficiale.)
Aceasta teologie a fericirii are o Umbra imensa:
este Umbra infantilitatii, a dorintelor desarte, a ne garii,
a simplismului si, înainte de toate, a lipsei sobrietatii,
de care suntem cuprinsi în prezenta misterului. Cea
mai mare ispita a acestor teologii si psihologii populare
este promisiunea transformarii fara suferinta, a magiei
imature si nu îi infantilizeaza doar pe credinciosi, ci, pâna
la urma, îi si amageste, pentru ca, asa cum stie majoritatea
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persoanelor adulte, nu exista magie, exista doar viata reala
cu complexitate a si tenebrele ei.
Am intrat de curând într-o librarie mare si am
constatat ca rafturile dedicate cartilor de psihologie fusesera
înlocuite cu rafturi pline de carti de self-help. Nu e, desigur,
nimic rau în asta, dar toate acele titluri promit solutii
rapide la problemele vietii, sunt un gen de literatura pentru
suflet în varianta "light". Înconjurat de carti de genul Cinci
centimetri în treizeci de zile, Cum sa gasesti fericirea în dragoste
sau Impozite mai mici, kilograme mai putine, m-am gândit

ca în final îsi vor trada cititorii, le vor lasa un gust precum
cel al vatei de zahar -la început e dulce, dar nu are nimic
hranitor - sau, mai rau, nu contin niciun apel la arhetipul
eroului care exista în noi toti. Mai mult de-atât, cititorul va fi
si mai nefericit, pentru ca în ciuda asigurarilor ca va fi foarte
usor, el se va afla tot acolo unde se aflase la început.
Despre evitarea Umbrei, Karen Armstrong scrie
în excelenta ei biografie a lui Buddha:

o noua ortodoxie, numita uneori "gândire pozitiva",
s-a insinuat în societatea moderna. În forma ei cea mai grava,
aceasta deprindere optimista ne permite sa ne ascundem capul
în nisip, sa negam ca durerea este mereu prezenta în noi si
ceilalti, sa ne împietrim deliberat sufletul, pentru a ne asigura
supravietuirea afectiva. Buddha n-ar fi avut timp pentru asa
ceva. În conceptia lui, viata spirituala începe abia atunci când
oamenii se lasa invadati de suferinta realitatii, când înteleg ca
întreaga noastra experienta este îmbibata de suferinta si simt
durerea tuturor celorlalte fiinte, chiar si a celor cu care nu au
nicio afinitate ... O buna parte din ceea ce trece drept religie
este deseori menita sa sprijine si sa aprobe eul, la care parintii
religiei ne-au îndemnat sa renuntam.133

133

Armstrong, Buddha, p. xxvii.
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Aceste teologii si psihologii populare
contemporane nu consolideaza doar eul, ci sanctioneaza si
legitimeaza în egala masura complexele noastre.134 Teologia
populara si psihologia ajustata la gusturile consumatorilor
este în mare parte determinata de teama, caci cea mai
mare atractie a lor este promisiunea implicita de a alunga
temerile. Cred ca maturitate a psihologica si spirituala a
unui individ, a unui grup, chiar a unei natiuni, se recunoaste
dupa capacitatea de a suporta ambiguitate a si ambivalenta,
precum si anxietatea generata de ambele. Doar cei infantili
din punct de vedere spiritual, cei imaturi din punct de vedere
psihologic tânjesc dupa certitudine, chiar cu pretul abdicarii
de la adevar, de la o analiza riguroasa si o examinare a
alternativelor.
Nimic din ce e cu adevarat important nu poate
fi facil. Negarea si superficialitatea nu sunt demne de ceea
ce Socrate numea "viata examinata". Viata examinata ne
obliga sa luam în considerare faptul ca toate problemele,
toate problemele, au mai multe fete, ca dispunem de o
capacitate considerabila de a ne autoamagi, ca noi vom fi
mereu cel putin o parte a problemei si ca, mai devreme sau
mai târziu, ne vom lovi exact de ceea de ce ne-am ferit. De
ce ar fi rau sa-ti spui: "Nu stiu; nu sunt sigur; cred ca în fata
mea se deschide un drum fascinant si sunt dispus sa fac
o descoperire"? De ce este nevoie de atâta curaj pentru a
marturisi ceva atât de simplu?

134 Daca vointa,
sau pretentia eului, ar fi ceva atât de facil si eficient, de ce ne-am
mai chinui atât sa obtinem viata pe care ne-o dorim? Chiar si Freud cerea: "Unde era
Sinele, trebuie sa fie Eul" - nimic altceva decât o fantezie imperialista. Toti aflam la
un moment dat cu uimire ca puterea inconstientului,
dominatia Umbrei, este mult
mai rezistenta si plina de resurse decat constientul eului.
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I. " Viata poate fz comparata cu o bucata de pânza brodata,
pe care În prima jumatate a vietii o vedem de sus, iar În a doua
jumatate, de jos. Partea de dedesubt e mai putin frumoasa,
dar mai educativa, deoarece putem vedea cum sunt tesute fzrele. "
RRTHUR ';CHOPENHRUER

II. "Fiind acea parte a organismului care s-a dezvoltat ultima
si cel mai recent, constientul este si cea mai slaba si neterminata
dintre toate. "
FRIEORICH NIETZSCHE

III. "În vremuri întunecate, ochiul Începe sa vada,
in bezna îmi Întâlnesc umbra ... "
IN R ORRK TiHE,

Ne apropiem de finalul acestei discutii despre
Umbra, iar cititorul ar avea tot dreptul sa se întrebe: "Ei
bine, totul suna foarte interesant ..., acum înteleg ceva mai
bine lumea din jurul meu. Dar care e folosul practic al acestei
interpretari analitice a Umbrei? Ce legatura are cu mine?
Care e Umbra mea si cum as putea sa o gasesc?

Primul pas, pentru a afla mai multe despre
Umbra noastra personala, este analiza feedback-ului pe
care îl primim sub diverse forme. Auzim observatiile critice
ale presupusilor nostri dusmani, pe care le respingem,
considerând ca nu e problema noastra, ci a lor. CEgreu sa
traim conform întelepciunii budismului tibetan, care afirma
ca trebuie sa-i binecuvântam pe cei care ne ocarasc si ne
insulta, pentru ca de la ei vom avea cel mai mult de învatat.)

I

Cei dragi ne spun ca le producem suferinta si ne doare sa-i
auzim vorbind asa. Începem sa recunoastem, cu cainta sau
nu, ca reactiile noastre exagerate la întâmplari minore indica
nu doar prezenta unui complex, ci deseori, în egala masura,
pe cea a unei probleme de domeniul Umbrei.
Pe masura ce ne maturizam, dobândim o
capacitate tot mai mare de a distinge tiparele trecutului
nostru - repetitiile, reactivarile unor rani vechi, blocaje
familiare - si a recunoaste ca optiunile respective ne
apartin, ca urmarile lor binecunoscute noi le-am provocat.
Visele noastre ne nelinistesc, deoarece prezinta aspecte
ale persoanei noastre care se afla în contradictie cu ceea
ce ne place sa credem despre noi însine. Stim ca nu am
creat în mod constient scenariile viselor noastre, iar asta
ne reaminteste ca în interiorul nostru vegheaza un fel de
"agentie", care observa si raporteaza. Daca suntem curajosi,
sau ne obliga evenimentele sa ne facem bilantul, începem
încet sa ne împacam cu existenta Umbrei. Oricine a ajuns
în a doua jumatate a vietii la un anumit nivel de constienta
va avea, în acelasi timp, un trecut contaminat de probleme
ale Umbrei si se va simti, poate, chiar zdrobit de povara lor
cumulativa.
Este de înteles de ce putini oameni se încumeta
sa-si analizeze Umbra. E mult mai usor sa dai vina pe altii,
sa gasesti tapi ispasitori si sa te simti superior lor. Munca de
interpretare analitica a Umbrei necesita maturitate, si cine
este dispus la asta? Analistul italian Aldo Carotenuto spune
lucrurilor pe nume:
Scopul fundamental al psihoterapiei nu consta atât
în explorarea arheologica a sentimentelor infantile, cât a
învata treptat si cu mari eforturi sa ne acceptam limitele
si sa purtam pe umerii nostri povara suferintei, pentru tot
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restul vietii noastre. Murtcapsihologica nu elimina cauza
unei grave nelinisti, ci o i1:1tensifica,învatându-l pe pacient
sa se maturizeze si, pent~u prima data în viata, sa înfrunte
activ sentimentul de a fi ~ingur cu durerea lui si abandonat de
lume.13s
'
I
I

Lumea noast~a, interioara si exterioara, devine
tot mai complexa, pe masyra ce ne maturizam - dar cine
e dispus sa accepte acest llcru inevitabil? Sarcina noastra
morala consta,
tocm~i încolectivul
a ne maturiza,
a nu ne mai
împovara
copiii însa,
si partenehi,
si comunitatea
în
care traim. Societatea Car] Jung din Jacksonville, Florida,
a"Atât
tiparitde niste
multa autocolant,
munca cu fmbra
pentru ...,automobil,
atât de putin
pe care
timp".
scrie:
stiu ce e bine,
impresia
..., nu,
sunt sigur ... Desi
ca ~ucredeamica
am facu,t îdtotdeauna
ce am
e bine.
Iar uneori
I

ma
adoptat-o
vad obligat
deliberat,
sa admit
a avu1
c1 pâna
consecinte
si pozitia
daunatoare
morala pe
atâtcare
pentru
am
mine, cât si pentru cei dinljur. Psihanalista Liliane Frey-Rohn
remarca, referitor la acest ~aradox: ,,«Prea multa moralitate»
"136 moralitate»
Prin urmare,
încurajeaza
consolideaza disocierea
raul din inte~'ior,
dinj:re bine
«prea
si rau.
putina
idealistul fundamentalist lii agitat din interiorul meu a produs
tot atâta suferinta cât par .ea mai putin nobila a persoanei
mele. Daunele cauzate de 'undamentalismul nostru personal,
care urmareste cu încapat 'nare consecventa morala, în
detrimentul altor valori p care le solicita viata, sunt cu atât
mai grave, cu cât sunt rar ori recunoscute.
Pentru analiz(olUmbrei personale, este important
I

sa ne amintim ca elementlele ei constitutive sunt numeroase
energii care provin din f04lrte multe zone diferite ale
personalitatii
personalitatii

noastre. N~ am reprimat doar acele parti ale
noastre car~ sunt incompatibile cu idealul
!

135
136

Carotenuto, Evi!
The from
Difficult
Art, p. ~4. Point ofView,
Frey-Rohn,
a Psychologij:al
I

!

i
i
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eului nostru, dar am fost de multEI ori obligati sa reprimam
aspecte vitale ale psihicului nost~, ca reactie necesara la
cererile lumii din jur. Daca am, delexemplu, un anumit
I

talent sau o anumita vocatie, pe cfre familia sau cultura
mea nu le accepta, iar starea mea ~fectiva de bine depinde
de mediul
respectiv,si acceptaJre
atunci ~stesafoarte
probabil
ca sa
nevoia
measocial
de aprobare
prevaleze,
iar eu
sa "citim" lumea din jur pentru a "fla ce este acceptabil, ce
este
periculos.
Multi înstrainarii
învata în cop·
sauînvatam
religia
accept
compromisul
d~barie
sine.caÎnfamilia
copilarie
lor nu permite discutarea chestiunilor sexuale si ajung,
astfel,
sa asocieze
si dorinte
ceva rau,
sau, în celpropriile
mai bunimpulJuri
caz, c6 ceva
murdar naturale
si tainic. cu
La fel, devin îndoielnice si aspiradile noastre spirituale
autentice, lucrurile care ne preoc~pa cu adevarat, care
ne trezesc curiozitatea sau la care Ineîndeamna sufletul.
Efectele secundare ale compromis1ului necesar cu aceasta
Realpolitik a vulnerabilitatii infan~ile sunt sentimentul de
vinovatie, rusinea, inhibitia si, îna!inte de toate, înstrainarea
"

"

I

de sine. Noi toti repetam astazi, 11 maturitate, aceleasi
compromisuri,
,
aceeasi
-)
rus~ne
'1
' ne îndepartam
de
totalitatea
fiinteisimtim
noastre.
' si
Pr~tul compromisuril~r obligatorii este, în final,
nevroza, suferinta provocata de ruptura între natura noastra
si imperativele noastre culturale. ~ceste compromisuri,
constiente sau nu, urmaresc sa nel controleze natura, dar
sfârsesc prin a ne îndeparta de ea.iApa supusa unei forte de
presare nu dispare; cauta o cale d~ iesire si ataca punctul
slab al vasului. Toate încalcarile niturii noastre sunt împinse
în subterana psihicului si se mani~esta sub forma unor
simptome comportamentale,
som~tice,
intrapsihice
relationale,
pentru ca ceea ce neg~m
constient
ramânesaudoar
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ascuns pentru o vreme si r~bufneste în cele din urma în
lumea noastra exterioara. i
Proiectam desbori Umbra vietii noastre psihice
asupra altor persoane, pe ~are le învinovatim, denigram,
atacam sau acuzam de ace~elucruri pe care le-am negat în
noi. Este o revelatie coples~toare sa constat ca defectele pe
care le vad la Celalalt exist~ si la mine, ca poate l-am ales
chiar în mod deliberat pe "iCeIalalt", pentru a trai cu el un
pas de deux de domeniul Ukbrei. De câte ori ne adresam
întrebarea provocatoare: "pe ce anume sunt inconstient,
în situatia asta?" Dupa cum stim, problema inconstientului
consta în faptul ca e inconstient. Mai mult de-atât, am
constatat mai devreme ca &ulare o tendinta de inflationare
care ne face sa disociem cdntinuturile Umbrei si din 'cauza
I

I

,

I

'

'

,

mai usor este sa-i acuzam. e altii. Jung observa în 1937, în
careia
este foarte
dificil
Sat~ingem
de sine. Mult
Prelegerile
Terry de
la Uni
ersitatea cunoastere~
Yale:
!

Înca mai suntem s~gurica stim ce gândesc altii sau care
este adevarata lor fire. Su~tem convinsi ca anumiti oameni au
toate trasaturile negativelpe care nu le vedem la noi. Trebuie sa
fim deosebit de atenti, pertru a nu ne proiecta cu nerusinare
umbra asupra altora. Dac~va puteti imagina o persoana
suficient de curajoasa pe~tru a retrage aceste proiectii, veti avea
imaginea unui individ co$stient de o umbra considerabila ...
Acest
individ
o troblema serioasa
sine, ei
asta, ei gresesc,
deoarece
acuma devenit
nu mai poratespune
ca ei fac pentru
lume exista în ea însasi, i. r daca învata sa faca fata propriei
umbre, a realizat ceva cu devarat valoros pentru omenire.
trebuie
asffel
de persoana
stie ca orice
rau din
A
reusit combatuti
sa elimine...o O
part
minuscula
din uriasele
probleme
nerezolvate ale vremuril4r noastre.137
I
I

i
137

Jung, "Psychology and Religion", <tw 11, par. 140.
I
I
I
I
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În vederea atingerii acestui tel posibil, de a
nu mai da vina pe altii si a ne asuma în sfârsit contributia
la harababura generala pe care o numim viata, va propun
urmatoarele întrebari menite sa tulbure continuturile
arhaice pe care le poarta fiecare cu sine,138sa-i invite la
reflectie pe cei suficient de curajosi pentru a-si retrage
proiectiile si sa duca la acea largire a constientului care face
posibila o mai mare libertate, adevarata libertate de alegere.
Dar înainte de a formula aceste întrebari, sa ne
amintim vechea anecdota din Orientul Apropiat, a barbatului
care cauta ceva pe strada, în conul de lumina al unui felinar.
Întrebat de un trecator ce cauta, barbatul raspunde, "Îmi
caut cheile de la casa". "Aici le-ati pierdut?" "Nu, le-am
pierdut în întuneric, dar asta-i singurul loc luminat". Nu vom
gasi cheile de la casa psihicului nostru cautând în lumina,
adica în teritoriul familiar eului nostru. Nu vom gasi cheile
noastre personale decât în cele mai întunecate locuri, acolo
unde le-am pierdut cu multa vreme în urma.

ÎNTREBARI

CRRE INIJITA

LR REFLECTIE RSUPRR UMBREI

1. Daca pretindem ca aspiram la virtute, sau cel putin
dorim sa ne consideram virtuosi, care credeti ca sunt virtutile
dumneavoastra? Va puteti imagina opusul acestor virtuti? Vi-l
puteti imagina ascuns în inconstientul dumneavoastra? Puteti
recunoaste momente din prezent sau din trecut, în care acest opus
devine manifest în viata dumneavoastra?

Sa ne imaginam ca cineva aspira la sinceritate.
Aceasta este o virtute, neîndoielnic. Exista momente în care

Etimologia cuvântului analiza sugereazâ descompunerea prin tulburare a unui
continut, de sus în jos, asa cum tulburam albia unui râu pentru a vedea ce se afla pe
fundul ei.
138
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sinceritate a noastra poate dauna altor persoane? Exista
vreun loc în psihicul nostru în care se ascunde nesinceritatea,
poate chiar minciuna? Exista vreun moment în viata noastra
în care a învins nesinceritatea? Sigur ca exista, daca e sa fim
sinceri macar pentru o clipa.
Sa ne imaginam ca cineva este mereu atent la
nevoile altora. Nu ramân ascunse în subterana psihicului
nostru propriile noastre nevoi, carora nu le-am acordat
atentie? Nu se manifesta aceste nevoi, ignorate deseori
reflex, prin izbucniri de mânie, depresie sau manipularea
narcisica, inconstienta, a altora? Daca cineva este mereu
atent si amabil, cum poate recunoaste ca atare aceste
simptoame de mânie reprimata? Daca cineva se identifica cu
aceasta trasatura a sa, de a fi mereu atent cu altii, nu ajunge
sa plateasca în final pretul neglijarii propriilor nevoi? Daca
cei a caror meserie este sa-i îngrijeasca pe altii sunt atât de
devotati muncii lor, luând mereu asupra lor durerea altora,
cum se face ca sufera atât de des de depresii, iau droguri, au
dureri cronice de spate sau umar? Cum se face ca propria lor
Umbra se regaseste în pretentiile tiranului launtric, care îi
obliga mereu sa aiba grija de altii?
J oanna era al treilea copil al unei familii
coplesite de probleme. De mica învatase ca fiica cea mare
era copilul de aur, asupra caruia parintii îsi proiectasera
sperantele de confirmare a propriei valori, ca al doilea copil
era rebelul, derbedeul care trebuia sa-si gaseasca locul în
afara teritoriului ocupat de sora mai mare si ca rolul ei, al
Joannei, era cel de servitoare, care trebuia sa repare, sa
intermedieze, sa echilibreze relatia conflictuala a parintilor.
Joanna a "ales" la maturitate profesia de terapeut conjugal
si familial. Zi de zi se punea în slujba altora, se arunca în
arena conflictelor, revenea la rana ei veche si se îndeparta

••

I
I

DE CE ORMENiI BUNI SAUÂRSESC FRP~E RELE'
JRME';

HOLLIS

.

de propriile ei nevoi. Dar ce se înttmpla cu surplusul afectiv
al nevoilor ei neluate în considerate? Joanna suferea de
i

depresie cronica, de mânie cronic4 si de o serie de tulburari
somatice. Un lucru nu-i era permi~ - sa se îndoiasca de
"virtutea" virtutii care o consuma -{, iar acesta o împiedica
prea
atentie
altora,
neglijându-se pecasine,
faptele
sa-si multa
gaseasca
linistea
sUfleteasca.lpentru
acorda
ei incontestabil "luminoase" contipeau o mare Umbra
personala.
i.
O virtute nu este întotdeauna

o virtute. Virtutile

noastre pot deveni demonice daca nuisunt echilibrate de opusul
lor. Virtutile se transforma în paca~e atunci când masura lor

nu este eul nostru, nu sunt compl~xele noastre, ci sufletul
nostru, care contine o gama mult tai larga de posibilitati
decât cele care convin unui constieint nelinistit. Un barbat
visa ca fura de la corporatia pent~ care lucra. În viata de zi
cu zi dadea dovada de o corectitudlne scrupuloasa, dar când
am discutat cu el subiectul "furtul~i", a marturisit ca întreaga
lui viata fusese marcata de o serie ~e "furturi". Avusese un
În
drum
sinea
neted
lui se
prin
dispretuia,
viata, un caci
drum
constdera
n~tezit ca
de nimic
sacrificiile
din ceea
altora.
ce
realizase nu se datorase calitatilor proprii. Când l-am întrebat
ce avea de gând sa faca pentru a refolva aceasta problema,
mi-a spus ca ar trebui sa-si daruiasta întreaga avere altora si
sa traiasca de-acum înainte ca cershor. Aceasta fantezie nu
ar fi însemnat, însa, decât o cader~lîn cealalta extrema, nu
o echilibrare a opuselor. Cu timpulf si-a dat seama ca prin
aceasta fixatie pe dispretul de sine :nu facuse altceva decât
sa "fure" mereu câte ceva de la~rotria sa persoana. Si-a dat
seama ca nu era o persoana rea, GJrnaiâegraba neîmplinita.
În anii urmatorlaaJul1ssa le daruitsca celorlalti ceea ce avea
mai de pret: sinele lui natural si sp<!mtan,întreaga bogatie
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psihica de care dispunem 10i toti. Când descoperim aceasta
bogatie interioara, trebuie!sa ne amintim ca natura sau
divinitatea ne-a daruit viata pentru a fi ceea ce suntem, cu
adevarat si atunci nu vom mai privi cu admiratie la altii si cu
dispret la noi însine. Este ~uficient sa fim ceea ce suntem iar
acest barbat a aflat ca, dân~ la o parte bogatia si privilegiile de
care se bucurase, era o per$oana pe care merita sa o cunoasca
mai bine. E un lucru bun c~ a reusit sa descopere si aprecieze
persoana care era, înainte ~e a muri.
Se spune ca drumul spre iad e pavat cu intentii

nu
recunoasterea
virtutile
noastre
au deseori
consecinte
pe carefaptului
eul con, ca
tient
nu le-a
prevazut?
Noi, cei
bune. Ce altceva se afla la ~'riginea acestui cliseu, daca
'
daca traim
care
puloverele
în asa-numita
si pantofi~~ume
nostri,Întâi,
dacacâttoate
de virtuosi
zorzoanele
suntem
care
ne bine dispun sunt prodtise de copiii-sclavi din Lumea a
Treia? Cum putem fi atât ~e multumiti de virtutile pe care
le
confortul
afisam, în
când
carealtii
traim?
suferaI
Ttaim
si as uda
într-opentru
culturaa face
careposibil
se lauda
ca promoveaza "valorile f4miliei", dar câte familii nu sufera
din cauza ca accesul la me~icamentele care le-ar putea salva
viata le este interzis de dorinta de profit a actionarilor? Câti
nu au învatat sa respinga f-stfel de gânduri neplacute? Câti
nu întorc capul când copii~ strazii vor sa le spele parbrizul
masinii,
despre conditiile
în timp ce
înfiorat~are
asteapta laînsemafor?
care traiesc
Câti concetatenii
nu stiu nimic
lor, despre exploatarea lo~ fizica si afectiva, despre lipsa de
speranta în care traiesc, î~ vreme ce pentru ei confortul e
un lucru de la sine întelesr39 Câti suporta sa priveasca în
fata aceste probleme, fara! teama ca le vor tulbura somnul?
Noi, cei virtuosi, învatam !sane abatem gândurile de la
,

,

i

aceste probleme, sa ne injensibilizam

în fata lor si sa gasim

!

t

New Orleans, pentru a ne arata c se ascunde dedesubt: mijloacele de subzistenta
ale
saracilor
cronici,
care traiesc
în ara îmbelsugatei
noastre
societatifatada
moderne.
Un
139 Una
dintre
consecintele
uragtui
Katrina a fost
ca a smuls
orasului

politician
ordinelor de
ignorant
evacuare.
a spus
S-a gândit
ca, în ovi/tor,
flipa...
vor
si afi adaugat:
pedepsiti_cei
"In cazul
careînnucare
se au
conformeaza
masini".
!
I

DE CE OAMENii
JRMES HOLLIS

BUNI

SRUÂRSESC
.

FAPTE

RELE?

explicatii rationale. O intentie virtuoasa, careia nu-i urmeaza
faptele corespunzatoare, nu este, asadar, virtuoasa.
Poate ca nu ar trebui sa excludem posibilitatea
ca prin însusi conceptul de virtute sa se creeze în paralel un
domeniu al Umbrei. Cum spunea Nietzsche, daca insistam
ca virtutea - virtutile noastre, desigur - sa fie mentinuta,
avem nevoie de o politie a gândurilor care sa impuna altora
conceptul nostru de virtute, pentru ca noi sa ne simtim în
siguranta din punct de vedere psihologic. De câta virtute
da dovada asta? Mai mult decât atât, cei care se declara de
partea virtutii, ajung curând sa cerseasca, apoi sa pretinda si
în cele din urma sa considere de la sine înteles ca Dumnezeu
sa le rasplateasca eforturile - asta sa fie dragostea
dezinteresata, intrinseca, pentru bine?! De câta virtute da
dovada asta? De câte ori nu se ascunde sub pretentia de
virtute, de fapt, vointa de putere? Si iar, de câta virtute da
dovada asta? Din acest motiv, contemporanul danez al lui
Nietzsche, S0ren Kierkegaard, afirma ca evolutia spirituala
a individului presupune depasirea, cu "teama si tremur", a
eticului, asa cum atingerea unei sensibilitati etice a presupus
cândva depasirea narcisism ului. Ce facem din dragoste nu
este întotdeauna virtuos, dar facem acel lucru în slujba unei
valori spirituale. Ce facem în slujba unei valori superioare
poate transcende "binele". Cum spune o veche zicala, "Binele
poate fi dusmanul mai binelui". Din copacul virtutii putem
culege binele, dar din copacii negarii, resentimentelor,
sentimentului de vinovatie si urii de sine nu vom culege
niciodata fructele binelui, fructele adevaratei virtuti. Acesti
copaci, cu fructele lor amare, se nasc întotdeauna din
virtutea care este inconstienta de opusul ei. Opusul virtutii
este, asadar, inconstienta, care va avea, mai devreme sau mai
târziu, cele mai imprevizibile consecinte.
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2. Care sunt tiparele dumneavoastra relationale
centrale? Sau când putem recunoaste în tiparele repetitive,
de evitare sau agresivitate, ale relatiilor dumneavoastra,
manifestari ale Umbrei?

Nimeni nu intentioneaza sa-si repete trecutul,
însa temele sale redundante sunt reproduse zilnic, în varii
tipare subtile. Aceste repetitii sunt, cum am vazut deja,
expresia "ideilor centrale" sau a complexelor. Jordan, un
barbat de patruzeci de ani, îsi saboteaza compulsiv relatiile.
Se apropie de o partenera, apoi începe sa se simta amenintat
si pune capat relatiei respective. De ce? Îi ameninta oare
într-adevar fiecare partenera starea afectiva de bine, sau
reproduce Jordan mereu acelasi scenariu al unei drame mai
vechi? Parintele lui, invaziv din punct de vedere psihologic,
i-a programat o imago primara despre "Sine si Celalalt".
Ori de câte ori câstiga încredere si se implica într-o relatie,
complexul îi spune metaforic: "Ce stim despre relatiile
intime? A, da, ia-o la fuga, înainte de a pune complet
stapânire pe tine!" Jordan nu este, desigur, constient de
acest mesaj, care are, totusi, suficienta putere pentru a-l
determina sa gaseasca defecte la celalalt, sa saboteze si în
final sa rupa relatia. Misiunea de domeniul Umbrei nu este
aflarea a ceea ce s-a întâmplat în trecut, ci analiza colaborarii
lui servile cu aceste avertismente arhaice. Relatiile lui,
stabilite la maturitate, stau înca sub semnul a ceea ce a fost
perceput de catre copil ca înspaimântator si distructiv desi, ca adult, are o mai mare capacitate de a stabili limite
personale, de a se apara în cazul unei amenintari, de a alege
liber, în baza unei constiente si rezistente care îi fusesera
inaccesibile copilului. În acest caz, munca analitica cu Umbra
înseamna ca Jordan sa învete sa separe persoana cu care este
posibila o relatie intima de mesajul insistent al acelei imago a

i
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lui arhaice. Dusmanul lui nu este fartenera lui, ci puterea pe
care trecutul o exercita asupra lui.1
Nu purtam cu noi do4r ranile suferite în trecut,
ci si scopuri narcisice, a caror prdenta este de înteles.
Orice copil spune, "Vreau asta, vrtau asta, o vreau acum".
Învatam, într-adevar, sa facem fa~a acestei cereri insistente,
învatam chiar sa ne asumam rasp~nderea pentru ea, dar
nl,l vom reusi niciodata sa o elimi1am. Este posibila iubirea
pura, necontaminata de scopuri nflrcisice? Noi toti ne
dorim
o
alta persoana,
acest lucru.darDorim
ne putem
sa credefn
elibl:racacuiubim
adevarat
"dezinteresat"
de
trecutul nostru narcisic? "Iubirea tlezinteresata" este poate
o contradictie,
altcineva
fara ca
cuinteresele
siguranta perso~ale
un oxtmoron.
sa prevaleze
Putem iubi
sau,pecel
putin, sa ne infiltreze motivele? Probabil ca nu, dar putem
cu siguranta face efortul de a ne slcriflca, sau cel putin
,

I

'

limita, nevoile noastre egoiste de ~ragul celuilalt. Ne putem
înalta
Celuilalt
deasupra
si a-i oferi
propriilor
sprijinulnevoi,
nostrtI?
~entru
Putem
a recunoaste
cu siguranta
ranile
încerca, iar acesta este cel mai burllucru pe care-l putem face
din iubire. Filon din Alexandria în~emna cu secole în urma:
"Fii bun. Orice persoana pe care o lîntâlnesti are o problema
considerabila." Când ne amintim ~cest lucru, complexele
noastre sunt atenuate prin forta i~imii, iar vindecarea unei
relatii devine posibila.
Uneori depasim narcitismul, dar nu ne eliberam
I

I

niciodata de el si atunci iese la ive~a în certuri marunte,
replici taioase, momente în care n~ retragem din fata
celuilalt. Când cerem prea mult della celalalt, când încercam
sa-I manipulam sau devenimagre4ivi, când îl respingem
pentru ca ne-a dezamagit astepta~ile, suntem dominati de
aceasta Umbra. Problema nu este hevoia narcisica, caci ea
I
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apartine tuturor oamenilor; problema este incapacitatea
noastra de a ne asuma rastunderea pentru ea, astfel încât sa
nu ne mai împovaram partenerii cu ea.
Situatiile din ~recut, în care i-am perceput cel mai
intens pe ceilalti ca având tip suri si fiind nepasatori fata de
nevoile noastre, se vor rep~ta în prezent, în situatiile în care,
fata de cei pe care pretind~m ca-i iubim, vom afisa nevoile
noastre personale, vom av~a cele mai mari pretentii de la ei
si îi vom manipula.
Nevoilf
noastre
narcisice
nu dispar
la
maturitate,
doar pentru
c4 acum
traim
în trupuri
mai mari
si avem roluri
domina
iubirea,mai
nuimport4nte.
exista yointaCum
de putere,
scria Jung:
si unde
"Acolo
domneste
unde
puterea, lipseste iubirea''.1fo Cuvântul-cheie este domneste,
pentru ca puterea va fi întptdeauna prezenta în substratul
iubirii.indivizi.
PutereaDar
în sine
neutra,
este este
un schimb
de energie
între
atunciesttqând
puterea
directionata
de un
complex, nu de simpla în~eplinire a unei sarcini, complexul
puterii devine predomina~t. Ceea ce am aflat pâna acum
despre Umbra ne arata Ca,Iîn momentele în care prevaleaza
motivul puterii, ne simtint cel mai putin puternici si, ca atare,
cautam cai compensatoriilde a ne afirma.
Tema iubirii fi lunga lista de probleme ale
iubirii au inundat literatujra si cultura de masa. Pentru ca o
relatie sa supravietuiascalsau, mai mult decât atât, sa ofere
psihologic,
fiecarui partener
este nevoie
POSibilil~tea
d4 noroc,
de de
a creste
o dozadin
considerabila
punct de vedere
de
mereu norocos, binevoit r si matur? Nu este deci de mirare
bunavointa
si de capacit1ea
Dar cineprea
poate
fi
ca suntem obsedati
de re~atii,de
darmaturizare.
asteptam deseori
mult
de la ele si sfârsim
Dragostea
prin roFantica
a ~ dezamagiti
este principala
de ele.
iluzie,
potiunea magica si elixin.jtlculturii noastre de masa.
i
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Dragostea romantica este o fantezie din domeniul Umbrei,
care ne promite fericirea deplina, în care toate ranile noastre
sunt vindecate, toate nevoile noastre împlinite. Dar, pentru
ca puterea de seductie a acestei fantezii este atât de mare,
ea ne distrage de la sarcina unei responsabilitati constiente.
Cine doreste cu adevarat sa-si examineze critic dinamica
relationala? Cine doreste sa priveasca în interiorul sau,
când este mult mai usor sa cautam salvarea în exterior?
Dar daca nu ne cunoastem trecutulprogramarea unei
imago intrapsihice despre Sine si Celalalt si dinamica
relationala care o însoteste -, cum putem atunci spera
ca o relatie din prezent sa fie mai buna decât paradigma
ei arhaica? Chiar daca învatam din experientele noastre
tulburatoare si suntem suficient de maturi pentru a dori sa
privim în launtrul nostru, oare putem spera sa ne eliberam
în totalitate de acest trafic de energii arhaice? Suntem
împinsi spre repetarea unor momente din trecut sau spre
supracompensarea prin opusul lor si, în ambele cazuri,
ramânem prizonierii vietii noastre neexaminate.
Doar reflectând cu smerenie asupra tiparelor
cauzate de mesajele pe care le-am asimilat, precum si asupra
zonelor noastre de imaturitate, ni se ofera posibilitatea
de a deveni constienti. Doar daca suntem constienti si
avem curajul de a ne înfrunta trecutul nostru dominat
de Umbra, putem afirma ca aducem iubire într-o relatie.
Dragostea romantica promite alinare, dar iubirea cere
eforturi - efortul de a ne asuma problemele cauzate de
Umbra personala si de a-l elibera pe Celalalt de ele. Viata
este suficient de dificila, iar relatiile sunt fragile, astfel încât
munca analitica cu Umbra poate fi, în fond, cea mai buna
cale de a ne dovedi iubirea pentru Celalalt. Relatiile noastre
nu sunt niciodata mai evoluate decât relatia pe care o avem
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cu noi însine, iar aceasta ~onstatare ne obliga la munca de
interpretare analitica, pe1tru ca ceea ce nu stim, sau nu vrem
sa înfruntam, va iesi la uI1moment dat la suprafata si ne va
afecta relatia noastra cu qelalalt.
Munca analit~ca cu Umbra în contextul relational
este deosebit de dificila, plentru ca ne poate cere sa renuntam
la dorinta noastra cea mat mare, poate in constienta dorinta ca Celalalt sa aibaIgrija de noi. Tinem la Celalalt si
simtim ca Celalalt nu est~ nepasator fata de noi, dar daca nu
suntem constienti de ace~sta dorinta imperioasa, de acest
relatia
complexnoastra
încarcatva de
fi, mai
eneriie,
~evreme
ca altcineva
sau maisatârziu,
aiba grija
sfarâmata
de noi,
de povara asteptarilor, p~ntru ca nimeni nu poate, nu trebuie
sa aiba grija de noi si nu q va face. Sa privim lucrurile altfel...
am
întâlnit
deja persoanala
careineobligatie
a avea grija
de noi,
e singura
persoan~ care
însotesteeste
de de
la nastere
pâna la moarte pe drumuf vietii.

dumneavoastra
3. Ceva enerveata
sau, în ~eneral,
cel mai
la altii?
mult la partenerul
Sotia mea înJeleapta defineste o relatie serioasa
vreme îndelungata". Mi- r placea sa cred ca glumeste, dar nu
ca
faptul
a fiai "gasit
pe înseamna
care poti sa
enervezi
sunt
sigur.deSa
contactpejsoana
u cineva
ca,omai
devreme
sau mai târziu, persoana ~espectiva va începe sa te enerveze,
sau tu sa o enervezi pe e~, indiferentde bunele intentii sau
de constienta care stau l~ baza relatiei respective. Poate ca ar
trebui sa privim mai ate~t aceasta chestiune a "enervarii".
Nu e cumva jJosibil, ba chiar general valabil,
ca noi, sau ceva din noi, ~a aleaga deliberat acea persoana,
tocmai pentru ca ne enerjveaza? Pentru eul nostru care, sa ne
amintim, crede ca stie delstul pentru a sti destul, e un gând
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absurd. Am asistat de curând la o tununie, la care cuplul,
devotat unul altuia, si-a jurat iubite si fidelitate vesnica.
Juramintele lor nu ignorau doar i*certitudinile viitorului, ci
si faptul,
ca
sentimentele
bine cunoscut
sunt autonome
tuturor o~menilor
silschimbatoare.
înca din
Nucopilarie,
noi le
alegem, ci ele ne aleg pe noi. Sen~itnentele au propria lor
vointa. Cine dintre noi, om cu sca~n la cap, poate prezice ce
va
simti cu
peste
aniladecap,
zile?
Dar, de~igur,
nu sa-si
sunt
oameni
scaun
pentru
ca ~tfel îndragostitii
nu ar fi dispusi
fagaduiasca ceva atât de însemnatl
Dar cum ne-am puteJ imagina ca alegem o
persoana anume,tocmai pentru ~apacitatea ei de a ne
enerva, în cazul în care nu suntenh.masochisti? Exista
mai multe raspunsuri speculativella aceasta întrebare.
Freud a remarcat ciudatul fenom~n pe care l-a numit
I

'

repetitie",
con~ta
imperioasa
a"compulsia
noastra, a la
tuturor,
de acare
repeta
doeaîncenevoia
cunoastem.
Repetam, asadar, aceleasi tipare, chiar si pe cele daunatoare
propriei persoane, conditionati fiind de puterea trecutului.
Durerea familiara poate aduce un~ra, în mod ciudat,
mângâiere
stim
4ne
e Celalalt,
cunoastem
acest
pas de- deux
si cine
stim suntem,
ca va ave~
mereu
aceleasi
urmari
bine cunoscute. Freud observa ca 'laceasta"suferinta
familiara" este deseori preferata s!uferintei necunoscute,
care poate veni din abisul pericul1s, nefamiliar al optiunilor
alternative.
Dintre numeroasele e*emple la îndemâna, îmi
I

'

II

din urma expresia
amintesc
ca "scenariul
de peluifata
interior'1:derivat
barba~ului caredin
a înteles
interpretarea
în cele
mesajelor primite de la familia lui ~e provenienta, îl obligase
sa-si "aleaga"o sotie care avea mer~u accese de furie si se
simtea tradata de toata lumea din ~urulei. El si-a sacrificat
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întotdeauna propriile dorinte, pentru a-i purta ei de grija,
pentru a o "îmblânzi", pentru a-i înfrâna mânia fata de
ceilalti si susceptibilitatea paranoica fata de motivele altora.
Îl observase în copilarie pe tata11ui si învatase ca rolul si
identitate a tatalui erau definite de încercarile de a face fata
nivelului de stres al mamei. Ne putem imagina, oare, ca
ceva din interiorul lui pornise în cautarea unei persoane cu
accese de furie, pentru ca el sa adopte rolul bine cunoscut,
sa-si înfrâneze propriile izbucniri afective si sa reproduca
viata tatalui? Când a înteles ca tiparul copilariei lui coincidea
cu tiparul casniciei lui, a înteles ca alesese aceleasi suparari
tocmai pentru ca-i erau familiare.
O alta parere afirma ca alegem un Celalalt care
ne enerveaza, ba chiar care ne provoaca durere, din dorinta
de a rezolva problema respectiva din a doua încercare.
Aceasta alegere ar fi calea de vindecare a psihicului, printr-o
abordare mai matura, cu mai multa putere, a vechii rani.
Poate ca e adevarat, dar eu am vazut destule suflete chinuite
în astfel de relatii, pentru a mai crede ca majoritatea
oamenilor reuseste sa-si vindece vechea rana. Poate ca
ramân mai departe în casnicia respectiva, dar undeva, în
adâncul sufletului, stiu ca sunt încatusati în trecutul lor
constrângator.
Istoria psihologica a relatiilor noastre, derivata
dintr-o imago intrapsihica, este programata spre repetitie.
Unii intuiesc care este calea familiara si aleg deliberat o cale
opusa, doar pentru a ramâne în continuare, desi într-un alt
mod, prizonierii trecutului. Altii aleg inconstient o a treia
cale, prin care încearca sa rezolve problema, fara sa stie în
ce consta ea de fapt. Acestia sunt cei care îsi anesteziaza
durerea prin munca, droguri sau distractii. Sau, daca sufera
deosebit de mult, pot deveni terapeuti conjugali si încerca
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astfel sa-si rezolve propriile probleme rezolvând problemele
altora.
Având în vedere ca, mai devreme sau mai târziu,
noi toti ne vedem confruntati cu ceea ce ne enerveaza
si având în vedere ca orice fiinta umana are scopurile ei
narcisice, care pot leza alte persoane, ne putem astepta ca
problema puterii si tentatia de a-i controla pe altii sa se
manifeste la un moment dat.
Cine dintre noi are capacitatea de a prevedea
sau este suficient de puternic pentru a vedea energiile
invizibile care circula într-un cuplu, de la un partener la
altul? Cine poate vedea care energie porneste din suflet,
care porneste din fabrica intrapsihica a trecutului si care
porneste din complexele ce cauta sa se reproduca cu orice
pret? Deoarece nu putem vedea aceste energii, sau le putem
vedea foarte rar, majoritatea relatiilor nu functioneaza bine.
Dar cine îndrazneste sa spuna acest lucru cuplului aflat
în fata altarului? Cine doreste sa-I vada la masa de nunta
pe batrânul marinar, purtând cu sine povara întelepciunii
psihologice?
În contextul relational, primul pas în munca de
interpretare analitica cu Umbra este evident o examinare
mai atenta a propriei persoane. Dar cine e dispus sa faca asta,
când e mult mai simplu si placut sa dam vina pe partenerul
sau prietenul nostru? Psihicul celor care au perceput primele
lor relatii ca invazive sufera o ruptura schizoida. Acestia se
tern de intimitate si încearca sa o evite printr-o atitudine
emotionala rezervata si cautarea de distractii superficiale. Cei
care au perceput persoana menita sa le acorde atentie si grija
în copilarie ca nesatisfacatoare, au tendinta de a cere prea
mult de la celalalt, de a se agata de el, de a-l controla si a fi
obsedati de el. Ambele categorii vor primi ceea ce asteapta -
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si ceea ce-si doresc în tain~. Munca analitica cu Umbra
este necesara pentru a ad9ce aceste lucruri la suprafata si
a descoperi, în cele din urnh.a, ca antagonistul enervant se
ascunde în noi însine.
i

Câte dintre cahile populare despre relatii gasesti
Cum sa-ti
partenerul
gasesti sufletul
ideal- P4reche,
~pun lucruri
Iubireainteresante
vesnica, Cum
despre
sa-ti
Umbrele noastre? Câti diI1tre noi sunt dispusi sa-si sondeze
trecutul, în cautarea pretifsului dar al întelegerii? Nu e
mai simplu sa ne imaginam un "Celalalt magic", care ne va
scuti de toate aceste efort~ri neplacute? Ajustarea prismei
prin care vedem relatiile ~oastre este un proces de-o viata.
Vedem lumea, îl vedem p~ Celalalt prin prisma trecutului
nostru, dar putem învata ~a împingem mai departe
orizontul si sa Iargim persrectiva, pentru a ne scuti pe
noi însine si pe cei pe carei pretindem ca-i iubim de povara
inconstientului
nostru.
,
"

I

*
I
,

Eliberându-i
ceilalti de trecutul nostru si
de scopurile noastre narci$ice, contribuim la stabilirea
unor relatii etice, a unor prietenii favorabile cresterii
psihologice - si aceasta e~te cea mai buna cale de a-i iubi
Pe ceilalti. Pretindem ca dorim intimitate, dar e oare
,

I

adevarat? Putem suporta ~ntimitatea? Putem contribui
la evolutia unei relatii, ma~urizându-ne în acelasi timp
ca indivizi, sau încalcam astfel contractul subconstient
semnat cu ani în urma cu ~artenerul? Ce se întâ~pla când
o persoana creste, iar ceal<!Utarefuza sa creasca din punct
de vedere psihologic? (Întrebarea asta mi se adreseaza cel
putin o data pe saptamânf si de fiecare data tin o prelegere
pe aceasta tema. Cel care îp.treaba este probabil cel care
doreste sa se maturizeze, tar partenerul este cel care refuza
sa evolueze. Poate ...)
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disponibilitatea
Munca
eroica
analitica
de a necuasufna
U~bra raspunderea
presupune pentru
propria persoana, de a ne maturiz~, de a cere si astepta,
ca atare, mai putin de la partenerit nostri. Astfel le oferim
gusturi diferite, de a urmari scop ri evolutive diferite, de a
avea prieteni diferiti s.a.m.d. Câte relatii accepta misiune a de
libertatea
pe diferentieri
care ne-o dorim
si n~in- majoritatea
libertatea de
a avea
a face aceste
mature?
cazurilor,
munca analitica cu Umbra în cont~xtul relational presupune
ca noi sa întelegem ca greselile lurrii se regasesc în noi.
Probabilitate a de a ne rani parten~rii, dispretui vecinii si
urî dusmanii e mai redusa daca ad~item ca avem o conditie
comuna, aspiratii comune si sunt~m la fel de supusi greselii.
Exista un întreg subgen de literat~ra care are la baza motivul
Doppelganger-ului, al Dublului, al ~eluilalt pe care îl percepem
I

'

,

întâi ca peCeea
altcineva
si apoi
îl recu~lOastem
ca fiind
noi
însine.141
ce urâm
la Celalalt,
lurâm la noi
însine.
Sedeam, în timp ce so~ia mea era operata, în sala
de asteptare a spitalului, vizavi delun tânar care îsi rupsese
care avea un ochi vânat, sedea agi ata si speriata lânga el.
mâna
Barbatul
si astepta
era în pragul
sa intreunei
în cabineX'ulmedicului.
crize d nervi, muschii
Sotia
de la
lui,gât
erau îlîncordati
frânghii
câ*d sa-I
a spus:
"Nu-nteleg
cum
mai lasa ca
saniste
traiasca.
Ar treb~i
împuste."
Se
referea la un actor de comedie, carie declarase recent ca este
homosexual si despre care tocmai ise relata în emisiunea de
stiri, la televizorul din sala de asteptare. Care era originea
mâniei lui, a brutalitatii cu care a~ presupus ca-si trata sotia,
dac.a nu ceva din interiorul lui, carb.ia nu-i putea face fata?
Celalalt era atât de înfricosatorpejntru acest tânar. M-am
simtit tentat sa-I dispretuiesc pentru slabiciunea lui, dar
asta ar fi însemnat sa ma fac si eu f.rinovat de acelasi conflict
,

I

I

141 Dintre
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numeroasele texte literare care ar put~a fi mentionate, amintesc doar William
Wilson de Poe, Dr. Jekyll si Mr. Hyde de Stevensfn si The Secret Sharer de Conrad.
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cu Umbra - ceea ce nu-mi asum la mine, dispretuiesc la
altul. Ceea ce urâm la altii e ceea ce urâm la noi. Dupa un
prim impuls de furie, m-am simtit trist pentru ca era atât de
înspaimântat, speriat de furia lui si am revenit la grijile în
legatura cu operatia sotiei mele.
4. Care sunt momentele în care va subminati, în
care reproduceti tipare daunatoare, cu aceleasi consecinte
binecunoscute? Care sunt momentele în care fugiti din calea
eului dumneavoastra mai bun, mai riscant?

Nimeni nu se trezeste dimineata spunându-si "Ei
bine, astazi voi face aceleasi tâmpenii pe care le fac de zeci de
ani, dar astazi lucrurile vor iesi mai bine." Cu toate acestea,
zi de zi, complexele noastre, acele aglomerari de energie
determinate de trecut, actioneaza autonom si produc aceleasi
consecinte bine cunoscute. Complexele pun stapânire pe eu,
îl coplesesc cu scenariile lor arhaice, din care rezulta optiunile
noastre familiare, predeterminate, desi noi ne imaginam ca
suntem liberi si constienti în oricare dintre deciziile noastre.
Chiar daca suferinta - produsa altora sau noua însine ne-a obligat sa constientizam tiparele respective, acestea
se dovedesc deosebit de rezistente la modificari. (Acesta
este motivul pentru care "modificarea comportamentala",
principala cale de vindecare a majoritatii terapeutilor, nu
poate fi decât partial încununata de succes, si asta doar
atunci când vizeaza probleme de amploare limitata.)
Mesajul pe care îl primesc toti copiii este acela
ca lumea este mare, iar ei sunt mici; lumea este puternica,
iar ei sunt slabi. Viata pe care o ducem în deceniile
urmatoare este frecvent dictata de tiparele noastre
adaptative necesare, atitudinile adânc înradacinate fata
de Sine si Celalalt si strategiile reflexe de management
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al anxietatii si d: împlinire, cel Pftin ~arti.ala, .a nev~il~r
noastre. Acest sme fals, adaptat, Fste meVltabIl. VanabIle
sunt însa gradul adaptarii si gradp.l înstrainarii noastre
de Sine. Este tentant si facil sa d~.m vina pe Celalalt, fie
parintele din trecut, fie partener~l din prezent, dar în
final ajungem la concluzia smerit~ ca noi suntem cei care
consolideaza vechile tipare, prin bptiunile noastre. Abia
atunci
putem
da seama
nu facem
decât
sa ne
sabotamne pe
noi însine
prin ca
acest~
optiunialtceva
care ne
leaga
de
trecutul în care eram lipsiti de p~tere.
Pe David, un barbat ~e cincizeci de ani, îl cunosc
deja de câtiva ani. Provine dintr-oi familie fundamentalista,
este coplesit de sentimentul
obligatii, avertismente

vino~atiei si al datoriei, de

si denigrarf. si,~ca atare, se teme sa-si

inima sa se casatoreasca, dar pute ea de care si-a lipsit Sinele
si
pe care
a transferat-o asupra
Ce uilalt doreste
îl face sa-I
asume
responsabilitatile
unei r.elal,iioIsi
dinperceapa
toata
pe Celalalt ca pe o prezenta invazi!va, pretentioasa, de care
este obligat, în acelasi timp, sa aibia grija. O povara dubla!
Din cauza acestui dezechilibru cre~t de trecut, David a evitat
pâna acum sa cada în capcana Cel*ilalt. Aceasta aversiune îl
împiedica însa, sa stabileasca rela~ia iubitoare cu Celalalt, pe
care si-o doreste atât de mult.
i
La una dintre sedinteie noastre, David mi-a
spus: "Am sentimentul ca ~u m~i ~Xista nicio speranta de a
gasi pe cineva si de a mentine o re~atie. Ma simt coplesit de
complexul matern. De douazeci silopt de ani sunt constient
de el si, cu toate acestea, continuai sa-mi determine viata.
Ma si~t ca paralizat. Încalc regulqe «ei» si apoi fug de <:ea»,
iar acest conflict interior ma apasf si ma face sa fug de toate
femeile din viata mea, pentru ca tfa tem de asteptarile lor,
iar în final ma simt singur si izolar.
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David este o persoana sensibila si capabila de
iubire, care merita sa aiba o relatie, dar trecutul lui îl tine
în mod tragic captiv. În acelasi timp, lipseste pe altcineva
de relatia pe care ar putea-o avea cu un suflet bun precum
al lui. La sedintele noastre, îi repet mereu ca acest complex
puternic, invaziv, nu este decât o fantoma psihica, care
nu are mai multa realitate decât suntem noi dispusi sa-i
acordam. Femeile pe care le întâlneste sunt oameni ca noi
toti, care încearca sa-si vada de vietile lor, nu sunt niste
capcauni, ca femeia care i-a dominat cândva viata. David
este o persoana cu înalte principii morale, care aspira la
sinceritate si corectitudine în toate relatiile. Din acest motiv,
datoria lui prezenta este de a elibera femeile din viata lui de
Umbra trecutului sau si de a le permite sa fie ceea ce sunt cu
adevarat. Astazi învata ca nu el este responsabil de fericirea
lor - ele însele sunt responsabile, iar David poate doar sa
le sustina în stradaniile lor. Este nedrept, atât fata de sine
cât si fata de persoana cu care ar putea avea o relatie, sa le
împovareze cu stafiile trecutului sau, cu prezentele spectrale
ale parintilor sai. "Esti dator", îi spun, "sa-i arati ca esti un
barbat bun, barbatul pe care ea l-a cautat, cel care o accepta
asa cum este ea, fara proiectiile tale. Nu o dezamagi."
Pentru David, faptul ca este blocat de acest
nefericit complex parental înseamna, paradoxal, mentinerea
propriei persoane într-un mediu familiar, ancorarea în
portul sigur al trecutului. Noi toti avem o astfel de datorie de
domeniul Umbrei, de a ne elibera ratiunea si vointa, devenite
neputincioase în fata imaginilor paradigmatice despre Sine
si Celalalt pe care le-am asimilat. Pentru ca recrudescenta
trecutului submineaza deseori puterea prezentului, trebuie
sa recunoastem si sa înfruntam zilnic faptul ca inamicul
nostru este forta staruitoare a trecutului, îndeosebi a mesajelor
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arhaice, primite în copilarie, când eram lipsiti de putere.
Imperativul individuatiei este revendicarea capacitatilor
noastre de oameni adulti, riscul împlinirii posibilitatilor
care exista în noi. Sa navigam în largul marii, acolo unde
suntem meniti a ne afla. Daca permitem trecutului nostru sa
ne domine, ramânem la mal. Kierkegaard spunea ca vasele
comerciale ramân în preajma malului, în vreme ce navele
militare deschid abia în largul marii instructiunile misiunii
lor. Doar în largul marii este posibila cresterea spirituala,
doar acolo putem descoperi teritoriile pe care suntem meniti
a le ocupa.
5. Care sunt blocajele vietii dumneavoastra, ce va
blocheaza evolutia? Care sunt temerile si conflictele familiare
care va împiedica sa cresteti din punct de vedere psihologic?

Am adresat de multe ori aceste întrebari
participantilor la workshopuri, în Suedia, Elvetia, Brazilia,
Statele Unite si Canada, si i-am îndemnat sa se gândeasca
la importanta pe care o au în vietile lor. Interesant este însa
ca nimeni nu mi-a cerut pâna acum o explicatie referitoare
la sensul acestor întrebari si nimeni nu a stat prea mult
pe gânduri, înainte de a începe sa scrie în jurnal. Oare nu
putem deduce de aici ca noi toti stim care sunt blocajele
noastre? Iar daca stim ca avem aceste blocaje, de ce nu
ne eliberam de ele? Ne ajuta oare simpla cunoastere a
existentei blocajelor sa ne eliberam de ele? Raspunsul este
uneori da, uneori nu.
De ce suntem bloca ti? De ce descoperim si noi,
ca David, mereu aceleasi bine cunoscute tipare în relatiile
noastre mereu la fel? Pe scurt, suntem blocati pentru ca
blocajele noastre sunt legate prin "cabluri" de complexele
noastre, de aglomerarile de energie determinate de trecut.
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Complexele nu au doar o tncarcatura considerabila de
energie si sunt însotite dq o strategie pe care am putea-o
descrie metaforic ca "lupM sau fugi", dar, mai mult de-atât,
sunt declansate de o variJtate de stimuli. Suntem deseori
cufundati, î~ aceasta "subhanta", din interiorul nostru, fara
,

sa o recunoastem însa ca ~tare, pentru ca percepem situatia
exterioara ca mereu nou~ - asa cum este, în fond. Noi o
vedem
le
suprapunem
însa prinpeste
vechea
situ~tia
prisma,
respectiva.
reactivam tiparele arhaice si
Veriga critic~ a acestui mecanism care ne
leaga de trecut consta în faptul ca aceste "cabluri" ale
complexelor noastre produc un câmp de anxietate. Poate ca
nu percepem constient a~ietatea, dar ea este înregistrata
de corpul nostru, are o înlcarcatura afectiva, care poate fi
detectata de catre un obs~rvator atent, si puterea de a ne
influenta optiunile noastre, sau chiar de a ne bloca. Sa luam

multi
oameni
tem Sin
sacotPlex
v uri
rbeasca
public.
Nu
pentru
ca nu
ar
cevaurmatorul
desespus.
saufrecvent
înînfata
unui
prieten
sunt
ca avea
exemplu
întâlnit:
cei mai
perfect capabili sa tina d~scursuri întregi, dar în fata unui
public sunt împietriti de ~paima. Putem gasi foarte usor
legatura dintre expunere~ publica si o stare de amenintare
primara, teama de pareri~e critice ale celorlalti. Cine nu a
trait experienta pierderiilaprobarii celor din jur, cine nu a
fost
de sine
criticat
era extrem
de catredeCelafalt,
fragila? înPrin
momente
urmare, înmecanismul
care perceptia
arhaic intra în functiunej de îndata ce ni se cere sa ne
expunem în public, iar v~chea anxietate inunda constientul
adultului. (Ca profesor s~persoana care vorbeste frecvent
în public, dar având o personalitate introvertita, ma opun
acestui
familiarj
oamenii a din
fata
mea
nu complex
se afla acolo
pentruamintindu-mi
a ma judeca, ca
ci pentru
discuta
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despre tema care ne-a adunat pe toti în acel loc. În afara de
asta, îmi amintesc vocile slabe ale parintilor mei si îmi spun
ca vorbesc pentru ei, folosind astfel, se pare, un complex
pentru a învinge un altul.)
Noi toti avem blocaje, pentru ca noi toti suntem
"copii în convalescenta". Psihicul nostru vulnerabil este
legat prin "cabluri" de materiale arhaice si astfel se produce
suficienta energie pentru a ne determina sa activam tipare
de evitare si conformare. Eliberarea de aceste blocaje
presupune, desigur, sa înfruntam anxietatea, chiar daca
nu stim ce este de fapt. Nu este usor sa mergem în locurile
dificile ale psihicului nostru, sa traversam acele locuri.
Viata nu este nici usoara, nici dreapta - sa renuntam la
lamentatii. Viata asteapta sa o revendicam, indiferent daca
cineva ne-a aratat calea sau nu. Sa ne spunem, asa cum mi-a
spus analistul meu din Ziirich: "Transforma-ti temerile în
scopuri". Am stiut ca are dreptate si am stiut care era sarcina
mea. Stim cu totii ca limitele noastre sunt determinate de
temerile noastre. Nu ne maturizam, nu revendicam viata pe .
care ne-a fost menit sa o traim decât împingând mai departe
aceste limite.
Pentru asta e nevoie sa ne analizam Umbra,
pentru ca e mult mai usor sa ramânem blocati. Dar daca nu
crestem psihologic, privam lumea de eurile noastre unice si
nu ne traim viata cu integritate. Suntem fiinte înzestrate cu
reflexe autoprotectoare - e un lucru cert si de înteles, dar
daca nu suntem mai mult de-atât, atunci la ce bun sa mai
fi venit pe lume? Sa ne amintim remarca lui Jung, ca noi
toti purtam pantofi prea mici. Oricât de constrângatoare
ar fi psihologiile noastre, ele ne sunt familiare; ele ne-au
facut sa fim ceea ce suntem. Ne înselam în fiecare zi în o
mie de feluri, facem în fiecare zi mii de compromisuri cu

JRMES
HOLLIS
DE CE ORMENII

BUNI

SRUÂRSESC

FRPTE

RELE?

••

"

temerile noastre. Din cauza atâtor influente care-si exercita
puterea asupra noastra, avem parte de viata pentru care
optam, poate singura pentru care am fi putut opta. În ciuda
protestelor si uluirii psihicului nostru, blocajele ne fac sa ne
simtim acasa în pielea noastra. Dar pentru a ne maturiza si a
revendica viata ce ni se cuvine, trebuie sa plecam de acasa.
6. În ce masura viata dumneavoastra este înca dominata
de "Mama" si "Tata" - prin repetitie, supracompensare sau un
plan special de "tratament"?

"Mama" si "Tata" la care ma refer nu sunt
persoanele în carne si oase pe care le cunoastem, ci setul
considerabil de mesaje pe care le-am asimilat: în primul
rând, mesajele care ne-au format imaginea despre lume si
despre felul în care trebuie sa ne comportam; în al doilea
rând, mesajele uneori explicite, alteori implicite, despre sine,
despre valoarea noastra, despre "scenariul" vietii, despre
drepturile noastre; în al treilea rând, mesajul generalizat
despre relatia noastra cu vastitatea lumii.
În primul stadiu, individul începe sa înteleaga
care este "scenariul", cum se desfasoara drama în care
joaca si el un rol. Deoarece suntem fiinte programate la
repetitie, paradigma sau scenariul normativ al copilului este
modelat de exemplul parintilor, ca mod de viata si psihologie
corespunzatoare. Cum este lumea în care am fost aruncati:
sigura, îmbietoare, sustinatoare sau, dimpotriva, dura,
invaziva, punitiva? Care este mesajul existential central?
În al doilea stadiu, fiecare individ asimileaza
mesajele referitoare la cine este el, cum trebuie sa se
comporte, daca este considerat valoros sau lipsit de valoare
si ce trebuie sa faca pentru a câstiga afectiunea si grija
celorlalti. Aceste mesaje sunt, desigur, determinate de
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circumstantele contingente - o alta familie, un alt mediu
social-economic, un alt "Zeitgeist" cultural determina alte
mesaje. Sa ne gândim la David, a carui viata relationala este
sabotata de acele mesaje referitoare la lipsa lui de valoare si,
în acelasi timp, la datoria lui de a gasi toate femeile cu rani
sufletesti din jurul lui si a se îngriji de ele. Cum sa nu aiba
David o atitudine ambivalenta fata de iubire? Masura în care
aceste mesaje centrale despre noi si ceilalti ne influenteaza
viata poate fi modificata de lectiile alternative pe care
le primim de la viata, precum si de valoarea intrinseca a
caracterului si nivelului de constienta cu care ne împotrivim
acestor influente. Putem învata sa avem încredere, sa riscam,
sa investim si sa fim mai deschisi, dar pâna si cele mai
valoroase resurse înnascute se afla într-o lupta strânsa cu
puterea reflexa a trecutului.
În al treilea stadiu, individul primeste mesaje
fundamentale, pe care poate le percepe sau interpreta
gresit, despre relatia sa cu viata însasi. Va amintiti, poate,
visul Berthei din Capitolul patru, în care "vrajitoarea" îi
fura papusa, o imago a copilului vulnerabil din interiorul ei.
Bertha si-a trait mare parte din viata aparându-se împotriva
pierderilor arhetipale suferite în trecut. Dupa pierderea
parintilor si în lipsa unui substitut parental care sa-i ofere
sprijin si mângâiere, mesajul ei principal despre viata era ca
aceasta e nesigura, imprevizibila si nu-i ofera grija si atentia
necesare. Ca atare, nu e de mirare ca Bertha a adoptat un stil
de viata sever, axat pe control si ca suferea de o tulburare
nutritionala, pentru a re dobândi simbolic controlul, pentru
a putea face fata imensei anxietati de care fusese mereu
stapânita. O alta soarta i-ar fi adus un alt "mesaj" despre
puterea ei precara asupra vietii si alte "optiuni" reflexe în
viata ei adulta.
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Am putea afirma, pe buna dreptate, ca noi toti
avem de suferit în urma "erorii generalizarii", a faptului ca
generalizam si transformam în mesajul principal al vietii
noastre ceea ce am perceput cândva - într-o forma arhaica,
elementara - ca adevarat despre sine si lume. Asadar, nu
e de mirare ca vietile noastre sunt guvernate de repetitie.
Umbra noastra personala este acoperita de umbra trecutului
nostru - cel putin, câta vreme nu o constientizam si nu o
înfruntam.
Daca ne examinam tiparele vietii noastre,
constatam deseori cu uimire ca ne-am lasat ispititi de
repetitie, supracompensare sau ca am elaborat un plan
special de tratament. Repetitia este evidenta, atunci când se
manifesta. Supracompensarea este si ea frecvent întâlnita. Sa
ne amintim ca sub complexul puterii se ascunde întotdeauna
un copil înspaimântat. ("În niciun caz nu vreau sa ajung
ca mama mea." "Voi fi un tata mai bun decât a fost tatal
meu." Continuam însa sa ne definim în baza punctelor de
reper asimilate.) Ranile suferite de un individ în copilarie îl
determina uneori, la maturitate, sa-si preschimbe trecutul
într-un dar special, o sensibilitate deosebita sau un talent
de a face fata acestui gen de probleme. Marii artisti sunt
de cele mai multe ori suflete care au fost supuse unor mari
chinuri. Cei care se ocupa în mod profesional cu îngrijirea
altor persoane sunt deseori, poate în propriul detriment,
preocupati de solutionarea problemelor din familia lor de
provenienta si îi ajuta în paralel pe ceilalti sa-si rezolve
problemele. Planul special de "tratament" poate consta în
reprimarea totala a unei probleme, dependenta de anumite
substante care anesteziaza durerea, superficialitate a si
cautarea de distractii, abordareade catre adult a unei
probleme într-un mod compulsiv. Cine dintre noi nu
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prea
manânca
multeuneori
griji, nu
preaprotesteaza
mult, nu bealprea
prfa vehement,
mult, nu-si
nu da
faceceva
complet uitarii? Toate acestea sunt niste planuri îmbietoare
În toate cele trei tipar~ - repetitia,
de "tratament".
supracompensarea, planul de trat~ment inconstient individul ramâne prizonierul trecu~ului sau. Ramânem prinsi
în plasa acelui lucru de care vrem s~ fugim, atâta vreme
cât nu îl constientizam. Uneori de~enim mai întelepti, pe
masura ce ne maturizam. Învatam Icanu suntem identici cu
trecutul nostru, nu suntem ceea ce ~i s-a întâmplat si cee,a ce
I

am asimilat ca Weltanschauung. Su+tem identici cu aspiratiile
noastre. Suntem ceea ce doreste sa Isenasca prin intermediul
,

I

întâmplatoare ~le sortii, dar nu pu em deveni ceea ce ~untem
meniti
devenim*i constienti
acest lucru
nostru a- deveni
vointa decât
zeilor.daca
Suntem
mult decâtdeconditiile
si ne încumetam la o lupta de o via~a, pentru a ne elibera din
Plasa inconstientului.
Pâna la urma, problemia nu e "Mama" sau "Tata".
Ei nu sunt decât metaforele mesajqlor noastre primare
despre sine si lume. Chiar si cei ma~ atenti parinti lasa o
Umbra în urma lor, pentru ca oric~re ar fi optiunile noastre,
oricum am trai, vor ramâne întotd~auna o energie anume
si o sarcina anume, carora copilul dostru va trebui sa le
,

I
I

I

faca
fata.noi
Decisivi
sunt, asadar,
nostri. constient
Decisivi
suntem
însine, numesajele
pe cartparintii
le acceptam,
sau nu. Trebuie sa admitem ca tredltul nostru continua sa
existe. (Cum spunea William Faul~per, trecutul nu a murit,
trecutul nici macar nu a trecut.) Stramosii nostri erau mai
înclinati sa creada în stafii. Si nu g~eseau. Oricine a trebuit
sa înfrunte un puternic complex p4rental stie ca moartea nu
pune capat unei vieti. Atâtea preze:p.te continua sa existe în
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preajma noastra, ascunse sub atâtea forme si masti ale vietii
de zi cu zi. Daca nu suntem în stare sa discernem giulgiurile
lor spectrale, ascunse în adâncul nostru, înseamna ca ele
ne dicteaza deseori deciziile - acesta este motivul pentru
care noi toti traim în case bântuite de stafii. Dar. .. mai
problematica chiar decât prezenta stafiilor, este povara pe
care ne-o aduce procesul de constientizare. Pentru a-l cita pe
Jung, "Oamenii se tem [mai putin de stafii] cât de a deveni
constienti de ei însisi".142
7. Care sunt momentele în care refuzati sa va maturizati,
asteptati solutii magice pentru situatiile critice ale vietii,
asteptati sa fiti salvati sau sa apara cineva care sa se ocupe de
toate problemele dumneavoastra? Unde este înteleptul care va
va usura deciziile?

O colega îmi spunea ca, de obicei, stie deja dupa
prima sedinta daca pacientii ei sunt pregatiti pentru munca
analitica, daca sunt "copii mari sau copii mici", pentru
a-i cita spusele. Dupa cum stim, noi toti suntem copii în
convalescenta, miscându-ne stângaci în trupurile noastre
mari, jucând roluri importante, cu urmari importante,
dar ne deosebim prin prin forta si rezistenta noastra, prin
vointa de a deveni. Venim pe aceasta lume echipati cu tot
ce este necesar pentru viata. Mediul nostru social si familial
de origine are, bineînteles, un rol important în sustinerea
sau, dimpotriva, împiedicarea noastra pe drumul vietii, dar
exista în interiorul fiecaruia dintre noi o forta care cauta sa
se întrupeze în lume, prin intermediul nostru. Jung refuza
în încheierea memoriilor sale Amintiri, vise, reflectii sa ofere
concluzii marete despre viata si moarte, nici macar despre
psihologie; dar sustine ca, "în ciuda tuturor incertitudinilor,
simt o soliditate a existentei si o continuitate a fiintei mele. "143

142
143

Jung. Memories, dreams, reflections, p. 190-1
Jung, Memories, dreams, reflect;ons, p. 358. (Sublinierile ii apartin autorului.)

DE CE ORMENii
JRMES HOLLIS

BUNI

SAlJÂRSESC
-

FRPTE

RELE"

Cuvintele sale nu sunt doar o expresie a modestiei, ci mai
ales a constiintei
ca vietile noastre sunt sustinute
de o forta,
'"
,
transpersonala, ale carei nume si metafore variaza; mai mult
decât atât, o interpretare sensibila si serioasa a trecutului
nostru ne dezvaluie existenta unui scop launtric, chiar daca
acestuia i se opune soarta cu instrumentele ei. Am vazut ca
pâna si simptomele noastre sunt manifestari ale fortei vitale,
ale psihicului, care exprima astfel chinurile la care îl supunem
ori de câte ori ne abatem de pe drumul totalitatii pe cel al
adaptarilor.
Mostenirea finitudinii si vulnerabilitatii noastre
în fata lumii are ca urmare o psihologie reductiva a tuturor
oamenilor. Uneori, probabil ca de cele mai multe ori, ne vine
greu sa ne imaginam ca putem fi si altceva decât rolurile
noastre adaptative. Am perceput si asimilat inevitabil
anumite paradigme sociale, iar mesajul este urmatorul: "Asa
stau lucrurile, asta esti tu, asta trebuie sa faci si astea îti sunt
valorile". Supunerea obligatorie în fata acestor paradigme
ne înstraineaza de noi însine si întrerupe, poate definitiv,
legatura pe care am avut-o cândva cu sistemul de orientare
intern, exprimat de viata noastra instinctuala. La cresterea
continutului Umbrei contribuie astfel de avertismente
implicite, care ne spun ca: 1) nu avem voie sa ne opunem
reductiei noastre psihologice; 2) trebuie sa asteptam sa ne
salveze altii, un mesaj pe care îl primeste orice copil; 3) vom
gasi poate persoana care are toate raspunsurile si care ne va
spune ce sa facem; sau 4) trebuie sa ne încredem în puterile
magice ale grupurilor de autoajutorare, ale înteleptilor
pelerini sau ale seductiilor culturii de masa. Nu e de mirare,
asadar, ca masele atâtate de discursurile dictatorilor, sau
publicul docil al tele-evanghelistilor, se leagana la unison,
în ritmul unei retorici seducatoare. Acesti oratori cu glas
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suierator spun copilului din noi ceea ce doreste sa auda: ca
nu trebuie sa se maturizeze, ca viata este usor de manevrat si
ca altcineva o va face în locul nostru.144
Un lucru este cert: complexele noastre
centrale ne spun destul de clar ce trebuie sa facem, ne
ofera certitudine si ne scutesc de riscurile necunoscutului.
Daca nu le înfruntam si nu îndeplinim vointa pe care
zeii au întrupat-o în noi, vom continua sa dam vina
pe fostul partener, sa ne acuzam parintii sau sa gasim
raspunsurile la întrebarile noastre într-o ideologie simplista.
Fundamentalistul înspaimântat din interiorul nostru se va
agata de solutiile totalitariste - pentru a face fata anxietatii
existentiale, cauzate de libertatea de alegere. Suntem
"condamnati la libertate", cum scria Sartre, dar cautam tot
felul de cai pentru a ne feri de libertate. Sa ne amintim si
de cuvintele lui Camus, ca lumea este plina de sens tocmai
pentru ca este absurda. Ceea ce înseamna ca, daca ar fi "plina
de sens", ar fi lumea altcuiva, cu sensul altcuiva. Daca este
absurda, atunci noi trebuie sa cautam - sau sa cream, daca
este necesar - sensul, ajungând sa întelegem în timp ceea ce
este util fiintei noastre mai profunde.
Denise, o femeie de cincizeci si cinci de ani, care
a fost întreaga viata stapânita de demonul îndoielii de sine,
a visat ca facea un fel de calatorie periculoasa împreuna
cu Robert, sotul care o desconsiderase decenii la rând si-i
adâncise astfel îndoiala de sine. Pâna atunci fusese mereu
de parere ca privilegierea dorintelor partenerului era calea
cea mai comoda de urmat, care îi confirma în cea mai mare
masura imaginea de sine. De data aceasta, în vis, i-a aparut
o calauza interioara, cu un mesaj clar: "Poti sa-ti continui
calatoria cu Robert, dar va fi o calatorie lunga, nefericita.
Sau poti calatori cu mine, iar aceasta este calea sacra". Asa

144 Parabola Marelui Inchizitor,
din romanul lui Dostoievski Fratii KaramazDv, ne arata
ca omenirea se fereste de teribila povara a optiunii existentiale si prefera alternativele
infantilizante ale miracolului, misterului si autoritatii - planuri de tratament pentru
groaza fata de raspunderea personala.
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cum fac deseori, am întrebat-o de unde provenea acel vis,
daca îl inventase ea. Denise a protestat vehement, spunând
ca provenea de undeva din interiorul ei, dar în mod evident
dintr-o sfera independenta de vointa eului. Aceasta calauza
interioara, o forta psihica, reprezenta propriile ei capacitati
independente, care, daca avea încredere în ele, aveau sa o
poarte acolo unde era menita sa se afle. Daca accepta aceasta
figura interioara, ceea ce Jung numea animus, Denise nu mai
avea sa fie dominata din interior de trecutul ei negativ si din
exterior de Robert.
Munca analitica revine mereu la adevarul
paradoxal potrivit caruia ceea ce cautam exista deja
înlauntrul nostru. (Dupa cum remarca Sf. Augustin, ceea ce
cautam vine deja spre noi.) Vocea psihicului, vocea sufletului,
a cerut si cere sa fie împlinita prin intermediul nostru.
Misiunea Denisei - si a noastra, a tuturor - este sa învete
sa aiba încredere, sa riste, sa intensifice dialogul cu acea sfera
interioara din care s-a nascut visul caIauzitor, datator de noi
energii. Ea a reusit, de curând, sa se încumete pe un drum
separat, ferm decisa sa nu mai traiasca în conformitate cu
vechile mesaje denigrante, primite de la trecutul ei si de la
Robert.
Misiunea tuturor oamenilor este de a regasi
autoritatea interioara, pe care am avut-o pentru scurt
timp în copilarie, dar pe care am pierdut-o ulterior. Daca
nu re stabilim legatura cu autoritatea launtrica - pe care,
daca am regasit-o, trebuie sa o afirmam cu curaj în lume -,
vom ramâne propriile noastre himere, care nu se vor întâlni
nicicând, pe drumul vietii, cu propriul sine autentic. De ce
am continua sa pactizam cu ideea ca natura nu ne-a echipat
cu tot ce este necesar pentru viata? Nu este oare o forma de
inflatie negativa sa ne consideram nedemni de aceasta viata,
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sa credem ca nu ne este permis a fi ceea ce suntem meniti
a fi? De ce sa mai asteptam ca altcineva sa ne spuna ce sa
facem cu viata noastra? Fiecare încearca sa faca fata propriei
sale vieti. De ce sa nu ne lasam calauziti din interior si sa
traim în conformitate cu îndemnurile acestei calauze? De
ce sa fim gelosi sau individiosi pe altii, când purtam în noi
asemenea bogatii? De ce sa ne amestecam în vietile altora,
când avem atâtea de rezolvat în propria noastra viata? Doar
acceptând puterile deja existente în noi, putem începe sa
ne vindecam ruptura psihica, desprinderea de Umbra, si sa
contribuim astfel, cu modestie, la vindecarea lumii.

UH8RR ESTE UN ÎNOEHN
Trebuie sa acceptam, mai devreme sau mai
târziu, urmatorul paradox: deoarece Umbra este formata
din ceea ce nu vrem sa fim, cea mai profunda si refractara
Umbra este ceea ce încercam sa evitam cu orice pret, anume
sa devenim noi însine.
, Încercam sa ne ferim de noi însine,
,
pentru ca este o întreprindere prea riscanta, prea dificila
pentru confortul eului. Descoperim ca toate dificultatile pe
care le avem cu Celalalt încep cu si îl includ pe Celalalt care
se afla în interiorul nostru. Pentru a-l cita pe Jung: "Discutia
cu celalalt din noi merita efortul, caci învatam în acest fel
sa cunoastem aspecte ale fiintei noastre pe care nu am fi
acceptat niciodata sa ni le arate un altul si pe care nu ni le-am
fi admis niciodata noi însine".145
La nivel colectiv, semnificatia simbolica (adica
psihologica) a personajului istoric al Diavolului nu este doar
o ilustrare vie a unui Celalalt radical, dar si a Celuilalt care
exista în interiorul fiecaruia dintre noi. Sa ne amintim ca

145

Jung, Opere complete 14/2, par. 365.
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Diavolul încearca sa-I ispiteasca pe Faust înfatisându-i-se sub
masca unui învatat calator, pentru ca aceasta este singura
persoana care vorbeste aceeasi limba ca eruditul Faust.
Nu putem fi convinsi decât de catre cineva care stie ce ne
ispiteste cel mai mult. Sa ne gândim la ispitele lui Gautama,
cel care avea sa devina Buddha. Întâi este ademenit de Kama,
zeul placerii, care îl îndeamna sa nu renunte la dorinta.
Dorinta este inerenta firii umane, dar materialismul epocii
moderne este dovada faptului ca ne lasam stapâniti de ceea
ce dorim. Apoi este ispitit de Mara, zeul fricii. Frica domina
o buna parte din viata noastra si este motorul reactiilor
noastre reflexe de aparare. Aproape în fiece clipa suntem
stapâniti de frica. Dar cea de-a treia si cea mai subtila
ispita este cea a datoriei si responsabilitatii fata de ceilalti.
Gautama a devenit Buddha, cel care a vazut146 si a înteles
capcana simturilor, falsa promisiune de siguranta si ispita
puterii. Si-a depasit Umbra, nu prin reprimare sau proiectare
asupra altora, ci prin cunoasterea ei deplina si nu s-a lasat
stapânit de ea.
La fel a fost ispitit si Iisus în desert. El a învins
în lupta teribila împotriva ispitei puterii si a unui continut
al Umbrei referitor la legitimitate. Lawrence Jaffe reproduce
niste gânduri exprimate spontan de catre Jung, la o receptie
în încheierea ultimei lui vizite la New York. Întrebat despre
Iisus, Jung a raspuns ca Nazarianul avusese un drum dificil
în viata, de la copilul nelegitim pâna la rolul de Mesia, la care
l-au ridicat adeptii lui. Desi a învins cele trei ispite, Iisus a
strigat pe cruce ca a fost parasit de Tatal lui. În acel moment,
întreaga viata i-a parut o greseala, un mare esec. La acestea,
Jung a adaugat:
Noi toti trebuie sa facem ce a facut Hristos. Trebuie sa
ducem pâna la capat experimentul. Trebuie sa facem greseli.

146 Numele Buddha este derivat de la cuvântul budh care înseamna
"a vedea" în sanscrita,
a întelege ca sursa tuturor suferintelor este atasarea dependenta de lucrurile lumesti.
Gautama a vazut si a împartasit ca învatator pelerin cele vazute, deschizându-Ie astfel
si altora calea spre eliberarea de durerile lumesti.

,~"

I

_,

.v ,,_,c_,,_

I

r-

I

_,_.

8"N' "H~"H~occ",- cH-c"E Re'

t-~ ••

,.

Trebuie sa traim conform viziunii proprii despre viata. Iar
greselile sunt inevitabile. Daca evitam greselile, înseamna ca
nu traim; s-ar putea spune ca fiecare viata este, într-un sens,
gresita, pentru ca nimeni nu a aflat adevarul. Daca traim asa,
îl recunoastem pe Hristos ca pe fratele nostru iar Dumnezeu
devine într-adevar om... Ultimul lucru pe care as dori sa vi-l
spun, dragi prieteni, este urmatorul: traiti-va viata cum puteti
mai bine, chiar daca se întemeiaza pe o greseala, pentru ca viata
trebuie dusa pâna la capat, iar adevarul este deseori gasit prin
greseli. Atunci înseamna ca v-ati îndeplinit si voi, ca Hristos,
experimentul. 147
Prin urmare, viata pe care o traim este, vazuta
din perspectiva îngusta, partinitoare a constientului, o
greseala, dar o greseala necesara. Adaptarile ne abat de
la calea dorita de natura noastra. Colaboram cu temerile
noastre si ne multumim cu mai putin decât ne este menit.
Dar nu ne putem feri de aceste greseli, la care ne obliga viata.
Cele mai mari eforturi ale omului sunt cele pe care trebuie
sa le depuna pentru a se mentine în punctul de convergenta
spirituala între datoria noastra la individuatie si fragilitate a
naturii umane. Nu suntem aici pentru a-i imita pe Gautama
sau pe Iisus. Ei si-au trait vietile, si le-au trait mai bine decât
am putea noi. Suntem aici pentru a ne îndeplini obligatiile
noastre, obligatiile noastre, pe acest drum personal presarat
cu distmgeri, înfrângeri, îndoiala, disperare, lasitate si
contradictii, cu rare momente de seninatate. Atunci când,
uneori, ne întâlnim cu noi însine, când ne întâlnim cu Umbra
noastra, atunci devenim partasi la viata, atunci ne aflam în
arena în care se pierde sau se câstiga sensul, în care viata este
traita în deplinatatea ei.
Poate ca nu vom fi încântati de ceea ce vom
afla din lupta cu Umbra, cu ispitele ei spectrale, dar vom

14' Jaffe, Liberating the Heart, p, 17,

DE CE CiAHENll
_iAHE'; H:JUJ~.

8Ul~i

SAlJHR::.ES::::

~RPTE

RELE?

'

redescoperi adevarul exprimat de Terentiu, ca "nimic
din ce este omenesc nu mi-e strain." Întelegem acum ca
înfruntarea Umbrei nu este o înfruntare a raului în sine.
Este gasirea unei cai posibile spre totalitatea psihologica.
Totalitatea nu poate fi, prin definitie, partiala, asadar
nici teologiile sau psihologiile noastre nu pot ramâne
partiale, chiar daca pentru eul nostru este dureros de
dificil sa sustina tensiunea creata de opuse, pe care i-o cere
totalitatea.
Persoana aparent lipsita de Umbra este fie
naiva si superficiala, fie profund imatura si inconstienta.
Telul nostru nu este bunatatea, ci totalitatea, cum spunea
Jung. Atingerea totalitatii este cel mai bun lucru pe
care-l putem face pentru copiii nostri, partenerii nostri,
societatea noastra si zeii care ne-au adus aici pentru
îndeplinirea acestei misiuni. Munca analitica cu Umbra
este, asadar, un îndemn, o chemare de a ne trezi, care
contine samânta totalitatii posibile. Trebuie sa cautam
Umbra acolo 1) unde sunt ascunse temerile noastre,
2) unde ne consideram cel mai respingatori sau 3) în
numeroasele compromisuri cotidiene, în adaptarile si
negarile care nu fac altceva decât sa adânceasca întunericul.
Este un paradox incitant: nu ne putem vindeca decât daca
reusim sa iubim acele parti ale noastre pe care le consideram
nedemne de iubire, pentru ca si ele au nevoie de iubirea noastra.

Sunt partile "bolnave" ale noastre, pentru ca nimeni, mai
ales noi, nu le-a iubit.
Munca analitica cu Umbra presupune disciplina,
fermitate, intentii urmarite cu consecventa. Nimeni nu
poate evita disciplina pe care o cere munca cu Umbra, o
munca la care rigoarea este mai importanta decât tehnica.
Jung scria: "Daca exista o tehnica, atunci ea se numeste
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fermitate. În primul rând trebuie sa accepti si sa tii serios
cont de existenta Umbrei. În al doilea rând, trebuie sa fii
informat în legatura cu caracteristicile si intentiile ei. În
al treilea rând, lungi si dificile negocieri vor fi probabil
imposibil de evitat".148
Sper ca cititorul a înteles deja ca doar cei naivi,
sau cei care încearca sa se protejeze prin refuzul de a accepta
aceasta idee, cred ca vor putea evita confruntarea cu Umbra.
Uneori trebuie sa acceptam aceasta Umbra îndaratnica, sa
acceptam aspectele mai întunecate ale psihicului nostru
si sa traim în conformitate cu ele. Sf. Augustin spunea
ca, daca e sa pacatuim, atunci sa pacatuim constient! În
Evanghelia gnostica dupa Toma se povesteste ca Iisus a
spus unui barbat care lucra în ziua de Sabat ca daca stie
ce face - cu alte cuvinte, daca o face în numele unei legi
superioare legii -, va fi mântuit. Dar daca nu stie ce face,
va fi osândit. Negocierile cu Umbra sunt un teren alunecos
iar încercarile de a pacali Umbra se vor dovedi zadarnice, dar
uneori suntem obligati sa purtam astfel de negocieri, pentru
a atinge un nivel superior de umanitate, sau în slujba unor
valori superioare valorilor noastre obisnuite. Vai de cel care
încearca sa depaseasca limita acestor valori conventionale
fara suferinta, fara a se stradui sincer sa gaseasca adevarul,
fara a fi dispus sa suporte consecintele, indiferent de natura
lor!
Efectele pozitive ale acestei munci analitice nu se
vor limita, în cele din urma, la propria noastra stare de bine,
ci se vor rasfrânge, de asemenea, asupra celor dragi noua
si asupra lumii din jurul nostru. Starea de bine a celorlalti
depinde de eforturile noastre, pentru ca suma aspectelor
întunecate ale tuturor oamenilor alcatuiesc o lume foarte
întunecata. William Stafford scria:
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Jung, Letters, Val. 1, p. 234.
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... e important ca cei deji sa ramâna treji.
Pentru ca discontinui~atea ne poate ispiti
sa adormim din nou.14i9
I

Si ce daca aceste efortl~ri se vor dovedi
coplesitoare, nesfârsite - ele ne ftc viata mai interesanta si
acesta e cel mai bun lucru la care pp.tem spera! Pentru a-l cita
pe Rilke, omul "creste numai cândle doborât/ de forte tot
mereu mai mari. "IS0 Interactiunea ~intre viata constienta si
domeniul Umbrei ne îmbogateste tn mod evident, deoarece
activeaza aspecte mai complexe al~ naturii noastre umane,
fara de care am fi superficiali sau piur si simplu - periculos
"

I

'II

de
- inconstienti.
ma~
munca
analitica
cu Umb~a Chiar
nu ne si
~acea
scuti
~econstiincioasa
m~mente de disperare,
, umilire, dar asa
, cum ne aminteste
, Jung:
îndoiala si
M otlVU
. 1·pentru care eXIsta
. - (fonst1enta, SIpentru care
simtim nevoia de a o extinde si aptofunda, este foarte simplu:
I

..

fara constienta, lucrurile merg mat prost.

ISI

Munca analitica cu U!l;~braprovoaca eul, îl
înfrânge, îl umileste, uneori îl dist]~uge chiar. Acesta este,
paradoxal, un lucru binefacator, dqca suntem în stare sa
suportam o astfel de binefacere. D~r cine este dispus sa
creasca psihologic, daca asta presupune nimicirea eului
de catre ceva întotdeauna mai puttrnic decât el, daca asta
presupune ca imaginea pe care ami avut-o - sau înca o
mai avem - despre noi si despre l~me sa fie distrusa?
Cine este dispus la niste eforturi atât de mari? Dar sa ne
gândim la ce se va întâmpla cu noii cu relatiile noastre, cu
lumea, daca nu depunem aceste ef~rturi. Nu este suficient
sa spunem ca altcineva nu-si face qatoria. Influenta noastra
se limiteaza la pietricica de mozaic! pe care existam. Asa

149
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Stafford, A Ritual to Read Bach Other, The Darkness Around Us Is Deep, pp. 135f.
Rilke, "Cel ce priveste", în Cartea imaginilor, p1134.
Jung, Analytical Psychology and" WeltanschauLing" CW 8, par. 695.
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cum sugereaza epigraful acestei carti, munca analitica cU
Umbra nu înseamna sa ne imaginam figuri luminoase, ci sa
constientizam întunericul din noi.
Nu depunem eforturile muncii analitice doar
pentru noi însine. Daca facem aceste eforturi, vom descoperi
în final ca lumina exista în întuneric. Vom descoperi ca
niciun sentiment, oricât de turbulent sau contradictoriu ar
fi, nu este "gresit", dar suntem pe deplin raspunzatori pentru
decizia de a exprima acest sentiment si pentru felul în care îl
exprimam, pentru ca nu ne alegem sentimentele constient.
Sentimentele se nasc autonome, în suflet; noi putem alege
daca acceptam si traim în conformitate cu un sentiment sau
nu, fara a-i întelege literal sensul. Si ce daca va fi distrusa
vechea noastra imagine de sine? Si ce daca va trebui sa
abordam o perspectiva mai diferentiata, mai complexa
asupra lumii, decât cea care ne convine? Gânditi poate ca
munca de interpretare analitica a Umbrei este dificila? Da ...,
iar viata fara aceasta munca analitica este si mai dificila.
Shakespeare observa, inA douasprezecea noapte, ca nicio
temnita nu ne îngradeste mai mult decât cea în care ne aflam
fara sa stim. Moartea, viata si alte probleme ne însotesc
mereu. Prospero vorbeste în Furtuna despre "bezna" care-i
"apartine". Iar Goethe ne aminteste:
Dar cât timp nu-ti este data
Dupa vorba: mori si-nvie!
Pe pamânt esti jalnic oaspe,
Umbra doar tu-i faci, pustie.152
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Goethe, Dor ferice, trad. Lucian Blaga, Opere. Poezia r, p. 212.
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