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Partea I

VREMEA NEÎNDEPĂRTATĂ:
UN RĂSPUNS PENTRU
PROBLEME DIN VREMEA
NOASTRĂ
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Prefaţă
A fost pusă următoarea întrebare: dacă există o
legătură şi o corespondenţă între istoria universală a
omenirii şi o istorie a ta personală. Am vrut să scriu o carte
despre timpul fără despărţire, bazată pe experienţele mele,
pe motiv de a căuta un răspuns la nişte probleme universale
de existenţă, pentru fiecare.
Am observat atunci că există câteva probleme
generale, pentru care poţi ajunge la unele răspunsuri clare:
dorinţele noastre, relaţia cu lumea aceasta, cu ceilalţi, sau
problema sfârşitului.
Emoţiile trăite şi experimentate pot fi călăuzitoare
pentru această căutare, dar ele sunt urmate de căutarea
analitică.
În legătură cu existenţa, Wittgenstein susţine că
există două planuri distincte: 1. limbajul cu lumea, pe de o
parte şi 2. evenimente despre care nu se poate spune ceva în
limbaj; planul evenimentelor depăşeşte tot ceea ce poate fi
afirmat ori se poate nega şi se situează în afara graniţelor
limbajului nostru.
El a arătat limitele a ce se poate spune cu sens
despre lume şi a identificat greşelile de gândire ce apar când
noi confundăm două planuri distincte.
Despre planul evenimentelor nu se poate spune ceva
cu mijloacele cu care noi vorbim –în limbajul nostru, despre
lume.
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E planul în care se situează existenţa noastră, şi ,
totodată, problemele noastre de viaţă. Ele nu pot fi nici
exprimate măcar în termeni obişnuiţi în limbajul nostru.
E punctul în care ele apar ca false probleme pentru
limbajul nostru.
Heidegger a analizat toate componentele existenţei
noastre. Starea de adevăr ce corespunde sinelui-autentic este
pentru Heidegger expresia unui eveniment ce se găseşte în
afara a tot ce aparţine lumii.
Depăşirea problemei lumii se face pentru Heidegger
printr-un eveniment –ce corespunde faptuli-de-a-fi-întrumoarte. Sinele autentic trăieşte în afara limitei oricărui loc.
Aici va duce analiza din Fiinţă şi timp.
Heidegger spune că încă întrebarea nu a primit şi
răspunsul ei, ea doar a căutat răspunsul, ca loc pentru
primirea lui. Ea aşteaptă răspunsul.
Problema unui sens a tot ce se petrece, m-a făcut să
urmăresc toată cartea sub o înlănţuire de concepte, de la
eveniment, loc, obiect…
Am văzut că problema sfârşitului deschide un drum
original pentru orice gândire. Ce este peste acest sfârşit?
Am vrut să spun că timpul fără despărţiree un timp
al întâlnirii existenţei noastre cu ceilalţi, dar apoi am văzut că
problemele generale la cere te referi doar în fugă: distanţa,
absenţa, aşteptarea se împart în probleme concrete care
cuprind tot parcursul unei vieţi de întrebări.
Există într-o lume a credinţei şi o perspectivă mai
universală, şi unele soluţii la problemele cu care te întâlneşti
mereu.
Ce sunt problemele din vremea noastră?
Sunt problemele generale ale existenţei noastre,
raportate la un fel de concepte, la un alt univers, care
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Timpul fără despărţire.......
reflectă, de la origine, răspunsuri pentru universul tău
particular. Vremea neîndepărtat ănumeşte ununivers cu
credinţe profunde, în care regăsim şi clipa când tu te întrebi
din adâncul tău, despre orice lucru al tău. Vremea
nedespărţită, e într-un plan mai apropiat temporal existenţei
noastre, istoric, dar între real şi ideal. Un plan simbolic face
recunoscută legătura cu originarul.
Răspunsurile în această căutare reflectă momente de
timp, identificate în aspecte universale ale existenţei, care
sunt vizate prin problemele particulare. Cum trebuia să fie,
cum a fost dintotdeauna, cum nu poate sau poate fi, acesta
este domeniul răspunsurilor pentru fiecare lucru care e o
dată. După aceste răspunsuri, cel care întreba se întoarce
asupra vieţii şi existenţei lui, asupra unor momente mai
semnificative, spre a adânci şi mai mult sfera aspectelor
semnificate. Cu cât e mai adâncă pătrunderea, mai aproape
zărim lumini din universul originar, din străfundul coborât
în noi înşine. Orice situaţie, aparent rămasă şi trecută ca
ceva greu, de neînţeles la un anume moment, şi scapă
curgerii în istorie, devine prilejul de a îi răspunde după ce
cobori şi o analizezi, sub cât mai multă lumină, dintr-un
fond mai originar, decât aparenţa ei care te înfundă.
Sinteza tuturor acestor căutări, ale tale, tinde către
tot ce este posibil şi semnificativ din universul tău, pentru
orice problemă nesoluţionabilă, ceva ce poate să lumineze
acel univers, părând pustiu, gol, înainte, când tu erai doar în
tine însuţi.
În profunzimea ta, întunericul a toate din jur devine
luminat, prin universul celor multe, din care izvorăsc scântei
de lumină, contururi care fac mai semnificativ universul din
jur, de la tine până la el.
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Doresc să mulţumesc celor care m-au învăţat să caut
pe o cale luminată, celor care mi-au arătat că trebuie
să caut, şi că pot găsi, să le răspund că prin carte
mi-am dorit să fac aceasta.
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Introducere
Ce legătură e între făcultăţile noastre de gândire şi de
decizie, şi cunoaşterea noastră, şi răspunsurile pe care le
căutăm? Lucrurile care sunt, de undeva, trec, pentru că nu
sunt după o alegere de către noi, pentru hotărâri pe care le
iau oamenii, cum cred ei, cum ştiu sau se simt…
Percepţiile noastre apar pe acest fond, starea în care
noi ne găsim cu lumea…
Lumea mea e un loc în care eu am uitat realitatea
obiectului ei, în întunericul meu, obiect care a rămas atunci
în lumea care nu e a mea.
Limbajul nostru, pe care-l folosim când comunicăm,
despre noi, cu ceilalţi, ne spune şi ceva despre începutul
existenţei noastre.
Timpul apare ca limita dintre adevăr şi neadevăr,
timpul în care se desfăşoară laturile existenţei noastre, însă
nu se continuă cu un timp al adevărului, nu ne comunică
peal adevărului.
Ci un sfârşit pentru timp, de unde ne dă putere să
trăim mai adevărat.
Dar moartea noastră -e fără obiect. .
În ce depăşim starea de ne-adevăr, dacă nu avem un
obiect pentru adevăr?
Moartea este sfârşitul existenţei, nu e sfârşitul
problemei existenţei, nici răspunsul la ea…

13
Extras din volumul: Ciobotaru, A. (2010).
Timpul fără despărţiere: Un răspuns la problemele existenţei noastre.
Iaşi, România: Lumen.

Aura CIOBOTARU
Acest fapt este sensul pentru existenţa noastră, prin
care dă o măsură existenţei noastre, după un adevăr mai
adânc.
Răspunsul e într-o lume primită.
E lumea care nu e lumea pierderii.
Răspunsul trimite înapoi, înapoi sunt ceilalţi, suntem
noi, ce am gândit, am făcut.
Răspunsul e într-un timp ce a fost înainte, şi pe care
noi nu l-am cunoscut atunci, nici după aceea.
În timpul când nu am găsit un răspuns, undeva, nu
s-a petrecut ceva contrar adevărului, iar răspunsul a fost şi
înainte…
Răspunsul în -cheie întrebarea.
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Vremea neîndepărtată şi începutul.
Trecutul posibil.
În vremea neîndepărtată, cuvintele străluceau prin
lumină, cu tăria, peste firea, cu lucrurile, cu făpturile. 1
1Cuvintele noastre nu pot ajunge până la ele.
Cu ele a fost orice naştere, între umbra nopţii şi
lumina plină de viaţă. Seara este când se sfârşeşte ziua.
Uneori mai puternic strălucea lumina, alteori umbrea
întunericul. Timpul se schimbă atunci când se naşte firea.
Din întuneric –cuvintele. Peste adânc-lumina.
Între ele era linişte. Firea asculta cuvântul, cârmuind
firea.

1

Legătura între obiecte, cuvânt, existenţă.
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