X. Rezumatul tezei.
Drd. Liliana Oltean.

CONFIGURAŢII SIMBOLICE ÎN CONTEXT MITIC – PĂMÂNT, AER, APĂ, FOC

I. Argument.
1.1. De ce între comunicare şi comuniune? Decantarea relaţiei lor. Revelarea simbolică, starea
de comuniune cu Originarul pe calea atitudinii estetice. 1.1.1. De ce între comunicare şi
comuniune. Decantarea relaţiei lor.
1.1.2. Revelarea simbolică, starea de comuniune cu Originarul pe calea atitudinii estetice.
1.2.3. Arheologizare şi actualizarea dimensiunii mitice în epoca modernă; rezonanţa şi
actualitatea mitului viu.

Argument: Relaţia între comunicare şi comuniune ca o cale (nu o metodǎ) de cǎutare a
intermediarului sens – conştiinţǎ, a fost problematica autopropusǎ spre investigare. Dincolo
de funcţii şi valenţe sau anatomia simbolului, interesul meu a tatonat acel al treilea
constituent, locul unde vǎzutul şi nevǎzutul trec dintr-unul într-altul. Doar am tatonat,
deoarece, plecând de la premiza cǎ inefabilul este numele unei întrebǎri pe care nimeni nu o
poate nici eluda, nici elucida şi neavând practic posibilitatea unei abordǎri analitice obiective
– decât parţiale şi variabile, am lǎsat curiozitatea sǎ caute înţelegere asupra a ce şi cum se
petrece în acel punct intermediar de Putere, sens şi conştiinţǎ, acel al treilea aflat deasupra
unei relaţii simbolice duale; m-am lǎsat condusǎ de întrebarea când sau dacǎ acest intermediar
poate fi abordat din perspectiva trǎirii şi când sau dacǎ se lasǎ abordat din perspectiva
cunoaşterii; de a înţelege dacǎ ele suportǎ între ele pretenţia primordialitǎţii sau a unei
ierarhizǎri, sau putem regǎsi vechi tehnici de a ne situa simultan între mijlocit şi nemijlocit.
Sintagma între comunicare şi comuniune – şi întrebarea aferentǎ (de ce între?) sunt
contribuţia minimǎ şi provocarea maximǎ pe care mi le-am propus spre investigare. Revelarea
simbolică este starea de comuniune cu Originarul pe calea atitudinii estetice, şi de
comunicare exterioarǎ. Opţiunea pentru simboluri ale elementelor primordiale am fǎcut-o
pentru relaţia lor reprezentativǎ cu originar-arhetipalul. Am privit revelarea simbolică ca pe o
formǎ esenţialǎ de cunoaştere, ca pe o (re)actualizare a dimensiunii mitice arhaice în epoca
modernă.

II. Simbolul – structurare relaţională. 2. 1. Generalitǎţi. 2.1.1. Mitic – originar. 2.1.2.
Arhetip – simbol – individuaţie. 2.1.2.1. Arhetip. 2.1.2.2. Simbol arhetipal. 2.1.2.3.
Individuaţie.
Simbolul poate fi privit din perspectiva a multiple criterii de structurare relaţională:
raportul sǎu cu originarul, cu mitul, cu arhetipul; iar din altǎ perspectivǎ, relaţia sa cu
metafora, alegoria şi analogia. Caracterizat aparent de dualitudine, simbolul se dovedeşte în
realitate o forţǎ de unificare.
Miticul se manifestǎ ca limbaj care prelungeşte reflecţia pozitivǎ în spaţii virtuale, prin
îmbinarea organicǎ dintre imagine şi simbol. Din punct de vedere a relaţiei cu originarul este
locul constituirii tensiunii antagonice fundamentale a dezvoltǎrii vii a Sensului.
Am identificat în parcurgerea bibliografiei echivalente pentru termenul de originar ca
acelea de: Prezenţǎ, Fiinţǎ, sau mai reprezentativ, Verbul ca spaţiu relaţional. Din acest punct
de vedere, originarul determinǎ rezonanţa şi actualitatea mitului viu.
Arhetip – simbol – individuaţie – ca o concluzie a relaţiei dintre ele, am dedus cǎ
puterea semnificaţiei, a sensului, este arhetipalǎ şi conţine în configuraţia simbolicǎ,
divergenţa generatoare de caracter dinamic a viului.
Arhetipul este temelia mitului. Arhetipurile nefiind nici complet lǎuntrice nici complet
externe, au la origine lumea unitarǎ, fiind simultan individuale şi generale. La Jung, au
caracter dinamic, la Platon sunt alcǎtuiri mentale pure, în spirit, înainte de începutul vieţii.
Sunt elemente vide, formale, care pǎstreazǎ legǎtura cu vizibilul prin rezonanţǎ, existând în
stare potenţialǎ. Am privit simbolul arhetipal ca pe un prototip şi un vehicul al relaţiei directe
cu primordialitatea.
Individuaţia: am semnalat aici cele douǎ accepţii ale termenului: cel scolastic şi cel
iniţiatic, respectiv sensul scolastic având accepţia de separare (separare faţǎ de specie), iar
sensul iniţiatic, accepţia de integrare a principiului unificator şi a realizǎrii unitǎţii interioare,
şi cu TOTUL.
2.1.3. Metaforǎ – simbol – alegorie – analogie.

2.1.3.1. Metaforǎ. 2.1.3.2. Simbol.

2.1.3.3. Alegorie. 2.1.3.4. Analogie. 2.1.4. Configuraţii simbolice.
Metafora, simbolul, alegoria, analogia: au fost tratate comparativ şi relaţional.
Sintetic, metafora am abordat-o ca imagine a obiectului reflectatǎ prin configuraţia
altui obiect (vezi Blaga, metaforǎ revelatorie şi metaforǎ plasticizantǎ).
Am privit simbolul ca mediator, ca forţǎ de relaţie şi ca unitate interioarǎ.
Alegoria este privitǎ ca metaforǎ prelungitǎ care merge de la idee la imagine, sau
comparaţie intens valorificatǎ.

Analogia am tratat-o ca raport de echivalenţǎ, ca raport între unitate şi multiplicitate,
ca raport între fragment şi întreg şi ca enunţ de bazǎ – asemǎnǎtorul atrage asemǎnǎtorul (sau
Legea simpatiei Universale). Am adoptat punctul de vedere conform cǎruia Configuraţiile
simbolice sunt combinaţii de elemente perceptive structurate, în care ele sunt/reprezintǎ mai
mult decât suma elementelor componente, respectiv chiar structurarea elementelor. Este o
totalitate dinamicǎ, structuratǎ şi structurantǎ, potenţial purtǎtoare de sens(uri). O
configuraţie simbolicǎ determinǎ o reacţie, o participare activǎ, care depǎşeşte o simpǎ
receptare pasivǎ.

2.2. Percepţia interioară, deschidere spre fondul mitic şi percepţia exteriorului. Niveluri
ale percepţiei; unitatea percepţiei sau percepţia unităţii? Dualitate şi nondualitate. Apercepţia.
Percepţia conştientă. Contemplarea directă şi cea prin reflectare. 2.2.1. Percepţia interioară,
deschidere spre fondul mitic şi percepţia exteriorului. 2.2.2. Niveluri şi unitate a percepţiei.
2.2.2.1. Niveluri ale percepţiei. 2.2.2.2. Unitatea percepţiei sau percepţia unităţii?

2.2.3.

Dualitate şi nondualitate. 2.2.4. Apercepţia. Percepţia conştientă.
Percepţia interioară este în primul rând percepţia nemijlocitǎ cu deschidere spre fondul
mitic, indiferent de nivelul personalitǎţii de pe care se percepe informaţia respectivǎ.
Percepţia exterioarǎ se referǎ în primul rând la informaţia primitǎ pe cale senzorialǎ.
Unitatea percepţiei sau percepţia unităţii se referǎ la percepţia succesivǎ (şi selectivǎ) dar
mai ales simultanǎ, a diferitelor niveluri de percepţie, valorificǎnd

raportul dualitate –

nondualitate în personalitatea creatorului şi/sau receptorului de artǎ.
Dacă luăm în considerare diferite niveluri de percepţie şi le examinăm din punct de
vedere al existenţei noastre ca fiinţe multidimensionale şi ale relaţiei lor cu forţele
elementelor, putem avea o privire introspectivă şi o înţelegere mai profundă asupra unitǎţii
propriei noastre fiinţe. Sufletul, Psihicul şi Corpul ca şi Focul, Aerul şi Apa – reprezintă
factori „activi”, implicaţi în totalitatea fiinţei noastre. De elementul Foc se leagǎ percepţia
sufletului, corpul nostru de lumină. De elementul Aer, se leagǎ percepţia psihicului, locul în
care are loc mişcarea gândurilor, în care se generează ideile, conceptele şi se formează
opiniile. Percepţia fizică este legată de elementul Apă, factor constant al curgerii şi
schimbǎrii. De elementul Pământ, care reprezintă inerţia, nemişcarea, este legată percepţia
Spiritului, ca loc al înrǎdǎcinǎrii şi condiţie a stǎrii de armonie. Cu alte cuvinte, experienţa
pământeană este esenţială pentru cultivarea ulterioară a spiritului. Spiritualul şi fizicul sunt
doar două aspecte ale aceleiaşi Realităţi unice.

Apercepţia. Percepţia conştientă. Apercepţia şi Percepţia conştientă au fost tratate
sintetic, ca integrarea percepţiei cu experienţa cognitivǎ anterioarǎ.

2.2.5. Contemplarea directă şi cea prin reflectare.

2.3. Intervalul. Conceptul de

Prezenţă sau mundus imaginalis ca loc de tranziţie între semnificat şi semnificant. Fantasticul
ca manifestare simbolică. 2.3.1. Intervalul. 2.3.2. Conceptul de Prezenţă sau mundus
imaginalis ca loc de tranziţie între semnificat şi semnificant. 2.3.3. Fantasticul ca manifestare
simbolică.
Lumea intervalului rezolvǎ nondualitatea prin racordare simultanǎ la imanent şi
transcendent, particular şi general, detaliu, multiplu şi Unic. Cei din şcoala lui Jung denumesc
lumea figurilor arhetipale prin termenul de imaginal pentru a o diferenţia de imaginarul
uman individual. Lumea imaginarǎ are o existenţǎ obiectivǎ, deşi poate fi atinsǎ prin
explorare introspectivǎ. Distincţia între imaginar şi imaginal s-ar putea preciza prin faptul cǎ
imaginarul reprezintǎ reveria asociativǎ care ilustreazǎ apariţia viziunii ca forţǎ creatoare
acţionând în lumea interioarǎ.
Contemplarea directă şi cea prin reflectare: ca generalitate este privitǎ ca viziune mai
mult intelectivǎ decât perceptivǎ, primitǎ mai puţin prin simţuri şi mai mult prin spirit,
similarǎ cunoaşterii imediate, teoreticienii stabilind diferite gradaţii (reflexie, meditaţie,
contemplaţie). În cazul contemplǎrii directe, conştiinţa depǎşeşte intelectul, pentru „spaţiile
libere” ale contemplǎrii imediate sau directe. În cazul celei prin reflectare intelectul se
orienteazǎ asupra propriului conţinut de imagini şi concepte. Lumea imaginalǎ prezintǎ un
arhetip pentru orice spaţiu mediator. Acest imaginal implicǎ nonlocalizarea iar sensul devine
în acest sens o prezenţǎ realǎ.
Intervalul se poate identifica cu: Conceptul de Prezenţă sau mundus imaginalis (care)
este

locul tranziţiei între semnificat şi semnificant. Acest AL TREILEA, MUNDUS

IMAGINALIS,

SAU PREZENŢĂ, este punctul de devenire activǎ dintre douǎ tensiuni

extreme (văzut-nevăzut, manifestat-nemanifestat), este Locul consacrat care conţine energia
şi Puterea simbolului.
Fantasticul ca manifestare simbolică (cf. Caillois) a fost tratat ca întrerupere a ordinii
cunoscute, ca o nǎvalǎ a inadmisibilului în legalitatea cotidianǎ şi nu substituirea
miraculosului.

III. Context mitic şi configuraţii simbolice ale elementelor primordiale.
Elementele esenţiale Pământul, Apa, Aerul şi Focul, interacţionează semantic în
accepţia lor simbolicǎ. Opunându-se, succesiv sau concomitent, îşi evidenţiazǎ unele valori şi
îşi estompeazǎ altele – sau capătă noi valenţe semnificante. Orice simbol ne proiectează în
mit, căci acordă obiectelor reale o dimensiune fantastică, hiperbolizând „forţele” care stau în
lucruri sau se ascund în spatele lor.1
Ca formǎ de particularizare a perspectivei simbolice, am selectat elementele
primordiale, care se regǎsesc în contextul diferitelor curente mitice şi artistice (europene,
preponderent secolele XVII – XX), cǎutând sǎ observ influenţa lor în cadrul contextului,
decontextualizǎrii şi recontextualizǎrii lor, motivelor şi valenţelor simbolice pe care le poartǎ.
Simboluri mitice universale ale elementelor primordiale au fost privite ca forţe, esenţe,
puteri, arhetipuri şi au fost tratate încǎ din faza referatelor ca perechi antagonice sau contrarii
(nu conform înşiruirii clasice). Simbolurile axiale au fost abordate pe motivul semnificaţiei
lor de tensiuni relaţionale adiacente simbolurilor primordiale. Ca studii de caz având caracter
de generalitate au fost analizaţi: James Turell şi Toshikatsu Endo.
Din perspectiva simbolică şi actualizarea unor elemente din mitologia universală au
fost abordate urmǎtoarele aspecte: Mitul lui Odhin (studiu de caz – Victor Brauner),
Elementalii – mit şi reprezentări, Misterele Eleusine (mitul pământului), mitologia gnostică
şi orfică (studiu de caz – Hermman Nitsch). Reactualizarea mitului prometeic în secolul al
XIX-lea. (Simbolismul – Exemplificǎri: Perspectiva mitică mesianică asupra simbolismului
elementelor primordiale (studii de caz: Dali şi Magritte, doi suprarealişti; Wladislaw Hasior –
un catolic contemporan). Perspectiva mitică hermetică asupra elementelor primordiale; sub
aspectul elementelor de tradiţie am vizat atât aspectul de arheologizare cât şi, mai ales,
reactualizarea lor, respectiv reactualizarea curentelor de gândire non-duale în epoca
modernǎ cu aplicabilitate în arta plasticǎ (studii de caz – Paul Klee, Joseph Beuys). Doar
perspectiva hermeticǎ pare cǎ izbuteşte ca funcţie de unificare, în măsura în care se deschide
nemijlocit asupra creaţiei. Poate părea orfică sau dionisiacă – dar nu există ca dizolvare a
fiinţei. În curentele mitice pe care le-am analizat am regǎsit, de fiecare datǎ, acel al treilea,
concept care conferǎ putere(a) de simbol, coerenţǎ şi generalitate

unor întregi

configuraţii/constelaţii mitice, cum ar fi: sacrificiul vederii exterioare pentru cea interioarǎ
(în mitul lui Odhin), revelaţiile de la Eleusis, cele gnostice şi cele orfice, cǎi spre eliberare şi
nemurire; legǎtura sacru – profan în mitul prometeic, mântuirea şi iertarea ca încetare a
stǎrilor conflictuale în mitul mesianic şi coniunctio oppositorum în mitologia hermeticǎ.

1

Apud Ivan Evseev, Cuvânt, simbol, mit, Editura Facla, Timişoara, 1983, p. 46-61.

IV. Elementele primordiale şi simbolismul corpului uman. 4.1. Elementele primordiale şi
simbolismul corpului uman – şi 4.2 – Studiile de caz: George de la Tour, William Blake,
Claude Monet, Yves Klein, Geog Baselitz şi simbolismul arborelui cosmic.
Capitolul „Elementele primordiale şi simbolismul corpului uman” conţine o privire
asupra valenţelor simbolice sub care se regǎsesc elementele primordiale în structura corpului
uman ca oglindire a macrouniversului în microunivers, a relaţiei parte-întreg, unde partea
conţine întreaga semnificaţie a întregului (pars pro toto).
Despărţirea corpului uman în trei niveluri distincte va avea în vedere corelarea
organelor cu anumite funcţii psihice şi valori axiologice. C. G. Jung, rezumând o largă tradiţie
alchimică privind paralelismul dintre arbore, macrocosmos şi microcosmos, afirmă că acest
simbol arhetipal ar corespunde celor trei niveluri ale psihismului uman – sau celor trei etape
în devenirea persoanei: rădăcinile semnifică sursa inconştientului, trunchiul – realizarea
conştientului, iar frunzişul (coroana) – „transconştientul” scopului. S-au selectat studii de caz
reprezentative: George de la Tour, William Blake, Claude Monet, Yves Klein, Georg Baselitz
şi simbolismul arborelui cosmic.

V. Demersul propriu în plastică (selecţie). 5.1. Aspecte din demersul propriu în plastică, ca
expresie a simbolismului elementelor primordiale. Selecţie din 3 expoziţii: Negrul – analitic,
Albul sintetic în „expo-zi”: „Teluric şi spiritul aerului” şi „În căutarea lui Mercurius”.
Intervalul sau trecerea prin simboluri ale spectrului cromatic ca legătura între polarităţi în
„expo-zi”: „Arborele curcubeu” şi tehnici utilizate. Demersul propriu în plastică este o
selecţie cu aspecte din demersul propriu în plastică, ca expresie a simbolismului elementelor
primordiale. Selecţia a fost realizatǎ din 3 expoziţii: Negrul – analitic, Albul sintetic în „expozi”: „Teluric şi spiritul aerului” şi „În căutarea lui Mercurius”. Intervalul sau trecerea prin
simboluri ale spectrului cromatic ca legătura între polarităţi în „expo-zi”: „Arborele
curcubeu” şi tehnici utilizate. Toate demersurile au fost teme de cercetare cu caracter
introspectiv. Din aceastǎ cauzǎ, toatǎ analiza teoreticǎ poate pǎrea subiectivǎ, deşi am fǎcut
apel la repere exterioare conveţionale, care vizeazǎ contextul actual.

VI. Aplicaţie experimentală pedagogică: Sisteme de echivalentă: percepţie conştientă.
Metode. Rezonanţe, Afinităţi, Confluente. Aplicaţia experimentală pedagogică s-a
concretizat într-o serie de teme abordate împreunǎ cu studenţii, în semestrul II de studiu la
disciplina Bazele compoziţiei anii I, pe baza programei analitice care impunea studiul lucrului
cu simbolul. S-au abordat teme având caracter introspectiv şi de relaţie cu mediul, inclusiv
simboluri ale elementelor (ex. „Autoportret interior, Autoportret epidermic”). Am încercat sǎ-

mi constitui un sistem şi o metodǎ proprie de abordare, bazându-mǎ şi pe strategii(le)
didactice ale predecesorilor mei (Sisteme de echivalenţă: Percepţie conştientă, Rezonanţe,
Afinităţi, Confluenţe), cu adresǎ la modul în care se regǎseşte principiul unitǎţii în Gestalt
psihologie – ca de exemplu principiul pregnanţei formei şi principiul integralitǎţii formei,
sau în cazul lui Cassirer, fǎcând trimitere la pregnanţa simbolicǎ – antecedente pe care am
încercat sǎ le integrez în metoda proprie.

VII.

Concluzii. Sinteza unei extensii. În Concluzii sau sinteza unei extensii, luăm

cunoştinţă de operă ca de o configuraţie unică şi unificatoare, în care înţelegerea trece prin
consimţirea la paradox. Adevărul este perceput/revelat în tăcerea interioară a întoarcerii la
Sine şi a conştiinţei umanului. Această dublă operaţie defineşte adevărata alchimie interioară,
experienţa adevăratei transfigurǎri, principiul unificator în această elaborare – care este
Căutarea sau Calea.
Imaginea simbolicǎ vehiculeazǎ substanţa semnificatului desemnând lumea interiorităţii
ca pe o cale a apropierii de dimensiunea Sensului. El încearcă să fie aici ceea ce numim
realist: Lumina din lucruri. Îl numim iluzoriu: Inefabilul. Îl numim mitic: respiraţia
Invizibilului, şi îl numim frumos: ”Aproape Nimicul „.
Puteri, Esenţe şi Forţe primordiale Apa şi Focul, Pământul şi Aerul, nu fuzionează ci se
semnifică reciproc precum Proximul şi Depărtatul. Proximitatea îşi recunoaşte dimensiunea în
Depărtare, iar Depărtarea ca virtualitate, se proiectează la Linia Orizontului, între teluric şi
spiritul aerului. Când materia primeşte invizibilul, ea devine „aproape”, iar „aproapele”
devine imagine artistică. Manifestarea ca proximitate care anticipează intimitatea distanţei,
făcând să dispară confuzia dintre apropiat şi depărtat, este convertirea vidului în interval activ,
în Cale. Corespondentul dintre semnificat şi semnificant, Proxim şi Depărtat, face posibilă
înţelegerea simbolică a lumii, aducând în discuţie analogii. Orientarea simbolică în lume este
dublată de una conceptuală, înţelegerea o primim în intervalul dintre simbol şi concept, în
rădăcinile originarului. Dezvoltarea temei ca o perpetuă interogaţie este doar extensia unei
căutări trăite, ca percepţie conştientă şi se poate sintetiza într-o întrebare şi un răspuns; în
întrebarea biblică a Mariei Magdalena: „Unde eşti?” şi un răspuns pascalian: „Nu m-ai căuta
dacă nu m-ai fi găsit.”
Lucrarea se încheie cu VIII. Bibliografie. Generală şi citată, IX. Anexa cuprinzând –
activitate profesională, C.V., X.

Rezumatul tezei. XI. Anexa I, care cuprinde imagini ale

artiştilor strǎini (dintre cele analizate) şi ale elementalilor şi XII. Anexa II, care cuprinde o
selecţie de imagini ale lucrǎrilor proprii, precum şi imagini din activitatea pedagogicǎ
(lucrǎri ale studenţilor, anul I, semestrul II, anii 2009 şi 2010).

