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Cuvânt înainte 

Aceia dintre dumneavoastră care îl cunosc pe cant
autorul și compozitorul Ovidiu Mihăilescu știu deja că
are suflet de poet. Se vede acest lucru din textele melodi
ilor sale, dar și din volumele de poezii publicate până în
prezent, șase la număr.
Totuși, ceea ce mulți dintre dumneavoastră proba
bil că nu știați este faptul că, de aproape două decenii,
Ovidiu Mihăilescu se ocupă cu descifrarea sensurilor
ascunse întro disciplină ezoterică milenară – Cabala –
și cum mai bine poți face acest lucru dacă nu meditând
asupra Arborelui Sefirotic și asupra literelor alfabetului
ebraic, două universuri pline de informații criptice, care
se dezvăluie încetul cu încetul, strat cu strat, sau, respec
tând terminologia cabalistă, văl dup văl. (Nu întâmplător
verbul a dezvălui este format plecând tocmai de la acest
cuvânt.)
Așadar, în cartea de față veți descoperi o altă fațetă
a muzicianului Ovidiu Mihăilescu, aceea de pasionat de
Cabală. Totuși, autorul nu scrie o lucrare dogmatică des
pre acest sistem ezoteric, ci face, mai curând, o încercare
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de prezentare a sensurilor pe care lea descoperit el. Vă
aflați, prin urmare, în fața unei cărți pline de intuiții sub
tile, revelatoare, utile omului modern, atestând utilita
tea lecturii textelor sacre întro lume desacralizată. De
exemplu, intuiția că Noe înfruntă potopul așa cum Iisus
se confruntă cu deșertul ori intuiția că Satan nu este un
contrademiurg, ci o contraparte necesară eliberării și de
cantării sinelui.
Deși axat pe spiritualitate, volumului nui lipsește
exprimarea poetică. Spre exemplu, „rolul omului este să
facă din deșert o grădină, să aducă harurile interioare,
foste animale sălbatice devenite acum domestice, în ex
terior, să fie părinte pentru o nouă creație”.
Alfabetul ebraic și Arborele Vieții. Din înțelepciunea
Cabalei este o carte oportună întro lume aridă și din
ce în ce mai cinică, în care sufletul devine tot mai mult
biochimie, cu riscul de ași pierde, paradoxal, sensul din
prea multă știință axată pe detalii.
Închei această scurtă introducere citândul pe rabinul
Abraham Isaac Kook, care realizează în Orot HaKodesh
portretul adeptului Cabalei: „Omul care simte în inte
riorul său, după mai multe încercări, că sufletul său își
găsește echilibrul și liniștea numai în timpul studiului Ca
balei va ști sigur că a fost menit pentru acest studiu.” Am
convingerea că Ovidiu Mihăilescu se încadrează deplin în
acest portret și vă invit și pe dumneavoastră săl însoțiți
pe autor în universul descifrării celor mai importante
simboluri ale alfabetului ebraic și ale Arborelui Sefirotic.
Carmen-Simona Radu
Editor

Prefață 

Cartea de față sa născut ca rezultat al unor intuiții
apărute în urma unor întâlniri livrești petrecute pe o pe
rioadă de mai mult de 20 de ani. Am înțeles cumva că,
pentru a vorbi limba lui Dumnezeu, trebuie să înțelegi
bine simbolurile.
Și am început prin a studia cu atenție cărțile lui
Mircea Eliade și ale lui René Guénon. Prima scânteie sa
aprins atunci când am citit cartea franțuzoaicei Annick
de Souzenelle Simbolismul corpului uman, volum care
mia relevat o nouă fațetă a lumii simbolurilor. (Cu o altă
latură, mai tehnică, eram deja familiarizat din lucrările
autorilor amintiți mai sus, însă numai la nivel orizontal –
aceea raportată la anthropos, însemnând „om” în limba
greacă, topos esențial, unde asemănarea omului cu mo
delul lumilor este cel mai important cod de citire și ordo
nare pe niveluri a simbolurilor.)
Era în mine o nevoie de înțelegere, un presimț al
sensurilor adânci care mă împingea să caut nu un simplu
dicționar de simboluri, ci o schemă macro, un construct
organizator.
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În fapt, luam contact, fără să știu, cu lumea Cabalei și
a hermetismului european, care au stimulat creștinismul
occidental în ultima parte a Evului Mediu. Atunci ma
fulgerat imaginea omului ca microcosmos ce reface, în
esență, macrocosmosul: etajele ființei umane spun o
poveste și aranjează simbolurile clarificator pe anumite
niveluri.
Mai apoi, întro evanghelie apocrifă1, am găsit un
episod în care Iisus, copil, refuză mai mulți rabiniprofe
sori care încercau săl învețe alfabetul, spunândui unuia:
Cum de-ți îngădui să înveți pe altul ce este Bet
când tu nu știi nici măcar ce este Alef? Ipocritule,
dacă știi, învață-ne mai întâi ce este Alef și după
aceea vom crede și ce ne vei spune despre Bet.

Din această frază am dedus că alfabetul ebraic as
cunde o gnoză importantă, care nu e accesibilă oricui.
Ea reliefează importanța factorului spiritual (Alef), a re
ligiei, a lumilor superioare, a părții nevăzute, nescrise,
din iudaism. (Aluzie la faptul că, la evrei, Sfânta Scriptură începe cu litera Bet, lăsândui literei Alef toate pu
terile spirituale, Alef fiind litera Domnului). Ea trimite
la tradiția orală (Cabala), la învățătura care se transmitea
atunci șoptit, din gură la ureche, ea nefiind transpusă în
scris decât mult mai târziu, după distrugerea Templului
din Ierusalim, survenită în anul 70 d.Hr.
Mai apoi lucrările din domeniul Cabalei, știința
ocultă ebraică, și cele despre simbolismul alfabetului
ebraic mau prins tot mai tare întrun univers în care a
medita la simbolurile și conjuncturile jocului alfabetic și
1 Mă refer la Evanghelia copilăriei lui Iisus din Evanghelii apocrife,
Editura Humanitas, București, 1996, traducere de C. Bădiliță. (n. aut.)
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a căuta permanent un sistem de înțelegere și ordonare
a informațiilor a devenit un spațiu interior de cercetare.
Nevoia de căutare, ea singură, era hrană de suflet, de
aceea am ezitat mai mulți ani înainte să mă apuc de scri
erea acestei cărți...
Deși meditasem constant la familiile de simboluri
ascunse în lumina literelor ebraice, deși mi se părea șimi
pare și acum importantă descifrarea lor, găseam că e
prematur să scriu o carte, lipsa pregătirii mele în vastul
domeniul al Cabalei reușind sămi tempereze avântul o
bună perioadă.
A contribuit la amânarea scrierii acestei cărți și fap
tul că nu cunosc suficient limba ebraică, nu am diplome
lingvistice, religioase ori de analiză simbolică. Dețin,
desigur, o minimă educație datorată cărților lui Mircea
Eliade, Petre Culianu, Carl Gustav Jung, René Guénon,
Henrich Zimmer, Moshe Idel, însă nu doar de gnoseolo
gia lor mam folosit pentru această lucrare, ci mai mult
de propria intuiție. Pot spune că în scrierea acestei lu
crări mam folosit mai mult de intuiție poetică și teolo
gie decât de o cunoaștere livrescă, această carte izvorând
mai mult dintro contemplaremeditare decât dintro
deducție logică sau dintro compilare de lucrări sau din
cercetare de surse.
Pe de altă parte, ma încurajat faptul ca Annick de
Souzenelle era „doar” asistentă medicală și terapeută,
ceea ce na împiedicato să fie deschizătoare de drumuri
în acest domeniu de cunoaștere nou – și cu foarte bune
rezultate.
Știu că astfel de cărți sau mai scris... Amintesc,
aici, numai Alfabetul din Sinai, de Max Sternberg; Alfabetul ebraic și simbolurile sale. Cele 22 de arcane, de
Georges Lahy, din care am împrumutat câteva scheme
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de ordonare, sau La Lettre, chemin de vie, de Annick de
Souzenelle. În ultimul titlu citat autoarea a recurs predo
minant la psihologia abisală și la gematrie în analiza ei,
tratând materialul din alt unghi decât am făcuto eu. De
asemenea, există și o mulțime de websiteuri specializate,
dintre care amintesc aici doar www.hebrew4christians.
com, de unde am preluat câteva idei interesante.
Mai știu și că a interpreta simbolurile, a le lega în
constelații de idei morale, religioase sau lingvistice e mai
mult treabă de poet decât de om de știință, dar este și o
căutare ce necesită o busolă științifică pentru a nu eșua în
fantasme. Am căutat să rămân în universul logic al fami
liilor de simboluri fără să teoretizez prea mult. Am medi
tat la multe episoade biblice care gravitează în jurul unei
familii de simboluri. (În fapt, Sfânta Scriptură este un
text deschis, plin de trimiteri și paralelisme simbolice!)
Interpretarea dată de mine este doar una posibilă
între alte sute, totuși, dacă am reușit măcar parțial să cla
rific câteva simboluri, să asociez câteva familii de idei, să
„dezgrop” câteva sensuri vechi, uitate, având în vedere că
vorbim despre limba Bibliei și despre universul simbolic
al celor două Testamente, cred că este un început bun.
Am pornit de la premisa că vechii evrei gândeau alt
fel decât noi. Ei meditau la realitate în baza analogiilor
simbolice, așa cum ne spune Dionisie Areopagitul:
Cum cunoștem noi pe Dumnezeu, care nu este nici
inteligibil, nici sensibil, nici în general ceva din
cele ce sunt? Nu cumva e drept să spunem că pe
Dumnezeu Îl cunoaștem nu din firea Lui (căci e
necunoscut și mai presus de orice fire și minte), ci
din ordinea tuturor celor ce sunt, ca proiectate din
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El și având chipurile și asemănările modelelor lor
dumnezeiești.1

Pentru vechii evrei lumea este palatul simbolic în
care Dumnezeu celebrează, prin om și cu omul, liturghia
vieții, natura fiind, în viziunea lor, o sumă de simboluri
ascunse (o mască) în care toate obiectele poartă pecetea
înțelepciunii, a echilibrului și a iubirii divine.
Ei nu aveau, ca noi astăzi, o știință, ci o sapiență, o
înțelepciune a inimii prin care asociau diverse imagini și
fenomene și le încadrau în tabloul general. Nu erau atât
de naivi cum poate îi considerăm noi, ci mult mai atenți
la semne, mai meditativi și aveau o cunoaștere mult mai
nuanțată.
Alfabetul ebraic cu literele lui este codul genetic în
spatele căruia religia lor își ascundea comorile. El este
construit ca o serie de simboluri care îmbracă mitul ge
nezei și evoluția mistică a omului.
Religia iudaică este o religie a numelui, revelată,
iar în lumea Cabalei numele reprezintă sistemul osos al
misticii; a lucra cu numele inefabil2 înseamnă a înțelege
adâncul realității.
Nui putem înțelege pe cei din vechime cu mentali
tatea noastră de astăzi, științifică, rece și superficială, uti
litaristă. E nevoie de credință, poezie și iubire copilăroasă
pentru a intra în lumea binară (euTu) a religiei vechi. E
nevoie de simț simbolic pentru a reuși să legi cămila de
jgheab sau să o treci prin urechile acului!
1 Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere complete, Editura Paideia, Iași,
1996. (n. aut.)
2 Numele Sfânt YHWH stă la baza misticii din Zohar și din alte texte
cabalistice. (n. aut.)
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Biblia ne spune în capitolul II din Geneză că Adam a
dat nume animalelor (Facerea 2, 19):
Și Domnul Dumnezeu, Care făcuse din pământ
toate fiarele câmpului și toate păsările cerului, le-a
adus la Adam, ca să vadă cum le va numi; așa ca
toate fiinţele vii să se numească precum le va numi
Adam. 1

Adam, creație a Domnului nepervertită încă, se dis
tinge în prima carte a Bibliei prin capacitatea sa de a da
nume! Aflat încă sub har, Adam poate găsi în numele
Domnului esența ființei! Importanța numirii, a numelui
este subliniată și în Rugăciunea Domnească, unde, după
invocarea Tatălui Ceresc, se cere sfințirea Numelui Său:
„Deci voi așa să vă rugaţi: Tatăl nostru, Care ești în ceruri,
sfinţeascăse numele Tău”(Matei 6, 9).
Numele definește, este o putere magică, o esență!
La vechii evrei, Numele Sfânt, interzis a se pronunța –
Tetragrammaton2 (τετραγράμματον), cuvântul de patru
consoane YHVH, cu valoare numerică 10+5+6+5=26,
rostit numai ca „Adonai” – reprezintă esența cultului și
secretul cel mai ascuns al religiei.
Dacă facem apel la Geneză, unde cerurile, apele de
sus (shamayim) se despart de apele de jos (mayim) și
dacă ținem cont că mi în ebraică înseamnă „cine”, iar ma
„ce”, atunci omul poate sta de partea ființei, caz în care
1 Atunci când nu este specificat altfel, pentru versetele biblice sa folo
sit ediția Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea și purtarea
de grijă a Prea Fericitului Părinte Iustinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, București, 1982. (n. aut.)
2 Tetragrammaton este cuvântul ebraic de patru litere YHVH (Yehova),
numele Dumnezeului lui Israel. (n. red.)
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este Numitor (dătător de nume, având pietrele vii ale li
terelor și ale ființelor), sau de partea numerelor, și atunci
este Numărător, situație în care nu îi rămâne decât să nu
mere obiecte sau ființe dintro serie.
Ființa este Una în Cel Unic și în unitatea celor vii
(prin El) în spirit! În plus, dacă ținem cont că numele
arhanghelului Mihail înseamnă „cine este ca Dumnezeu”
(Mi-ka-El) și dacă ne raportăm la spusele lui Dumnezeu
„Cine este ca Mine să vină lângă Mine, să grăiască, să
proorocească și să se măsoare cu Mine!” (Isaia 44, 7),
este clar că pronumele „cine” se referă la Ființa absolută,
în timp ce pronumele „ce” se referă la lume și la obiectele
din ea. Doar El, Domnul Savaot, este viu, etern și activ –
io spune chiar El lui Moise, din rugul aprins: „Eu sunt
Cel ce sunt”, singurul purtător de ființă eternă.1
Doar cel rău, care își pierde numele atașânduse ma
teriei și viciului, egoismului și banului numărător, devine
legiune, adică multitudine, masă, obiect de serie, praf și
pulbere!
De aceea Iisus refuză să se atingă de monede, el fiind
în legătură cu Chipul Patern spiritual, Iuda fiind cel care
va ține punga de bani, care sunt chip și asemănare a Ce
zarului și ochi ispititor!
Fiecare literă din alfabet (ebr. Alef-Bet) este o efigie,
un semn de putere și înțelepciune, un talisman pentru
cei care cunoșteau limbajul simbolic. Literele ascund în
textul Bibliei o ierarhie purtătoare de sens.
A contempla literele ebraice este similar cu a privi, în
structura ADNului, codurile ascunse ale vieții. Nu este
o știință ușoară, dimpotrivă, dar te poate orienta către
1 A se vedea Isaia 44, 6: „Așa zise Domnul, Regele lui Israel și Izbăvitorul
său, Domnul Savaot: «Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă și nu este alt
dumnezeu afară de Mine!»” (n. red.)
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sensurile importante. A medita asupra literelor și cifrelor
însemna, în vechea tradiție, a călători pe cele 32 de căi ale
înțelepciunii, lucru de care se ocupau, în tăcere, rabinii!
Nu știu dacă cititorul, urmândumă pe acest drum,
va găsi mai multe răspunsuri în Biblie sau în lume, dar
știu sigur că va deveni mai atent la semne, ceea ce este
deja o importantă lecție de trezire! Nu am pretenția că
am epuizat subiectul sau că această interpretare perso
nală este unica posibilă; totuși, consider că în multe ca
zuri am deschis câteva din ușile potrivite, altfel naș fi
îndrăznit să scriu această carte. Știu că am abuzat, poate,
interpretând mai ales în cheie creștină un cod care este
prin definiție ebraic, dar să nu uităm că Legea a fost până
la Hristos, care a adus iubirea și harul...
Nu se putea, deci, să mă limitez la a da alfabetului
ebraic doar sensurile vechi iudaice, fără conexiunile creș
tine. Mai ales că îmi doresc să le fiu de folos celor care vor
studia Biblia (cu precădere Vechiul Testament) în cheie
creștină; oriunde apare în carte numele lui Hristos, în
iudaism îl amintim pe Mesia, cel încă așteptat de evrei.
Nam dat termenii echivalenți din alfabetul grec sau latin
ca să nu speculez excesiv. Pe de altă parte, am căutat să
nu devalorizez interpretările ebraice, pentru ca lucrarea
mea să rămână valabilă și pentru cititorii proveniți din
această tradiție.
Și o ultimă mențiune: nu am dat, așa cum se obiș
nuiește acum, exerciții de meditație în carte! Consider
că fiecare trebuie să caute mai întâi în sine calea care i se
potrivește.
Ovidiu Mihăilescu
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Se spune că pentru a urca pe stânci până în vârful muntelui, trebuie să-ți zdrelești genunchii. Este exact ceea ce face în această carte
Ovidiu Mihăilescu. Își zdrelește genunchii pas cu pas, urcând stâncile în căutarea răspunsurilor, căci întâlnind simbol după simbol,
având intuiție după intuiție, singura cale posibilă este doar vârful,
Cerul dacă vreți.
Vreme de 20 de ani, omul Ovidiu Mihăilescu a meditat la înțelesuri, descifrându-le pe parcurs, având la dispoziție instrumente
lăuntrice poetice, o cunoaștere intuitivă mai mult decât o logică
dobândită din studii aprofundate. Cred că de aici reiese valoarea
reală a acestei cărți la care a muncit atâția ani.
Simbolurile sunt oglinzi vii ale înțelesurilor celor mai profunde,
pentru care nu găsim cuvinte uneori. Cerem celui mai neînsemnat
lucru din viața noastră de zi cu zi să poarte semnificații grele, iar cele
mai interesante și dragi pentru noi seamănă cu lampa lui Aladin: tot
ce avem de făcut este să le frecăm ușor, iar sentimentele și vremurile de demult revin, prind viață și devin adevăruri fundamentale.
Uneori, cutia cu bomboane pe care bunica o ținea pe măsuța de la
intrare este un simbol viu care ne poate aminti generozitatea ei, nu
mereu accesibilă.
Acesta este adevăratul rost al simbolurilor, nu reprezentarea rece
a unor idei, ci însuflețirea tuturor ființelor și lucrurilor care trăiesc
în noi și în jurul nostru. Ele ne ajută să auzim mărturia misterului
dureros al vieții și, fie că e vorba de un crucifix, o statuetă, o bucată
de lemn sau o scoică spartă, simbolurile ne ajută să ducem povara.
Cred că deschiderea lui Ovidiu Mihăilescu către aceste daruri
numite simplu simboluri îi poate fi utilă celui care dă de semne în
calea sa și este măcinat de curiozitate.
– LORETA POPA
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