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SIMBOLISMUL NUMERELOR ÎN CIVILIZAŢIILE LUMII
FILOFTEIA PALLY
Vorbind despre simbol, R. de Becker ii asemuia cu un cristal care restituie
11l1fel lumina, în funcţie de faţeta pe care se reflect!, el fiind o fiinţ! vie, în continuă
mişcare şi transformare'. Finalitatea simbolului o reprezint! conştientizarea fiinţei
umane în toate dimensiunile timpului şi spaţiului, proiecţia incluzând tărâmul
lrnnscendenţei.

Între temele simbolice posibile, numerele au oferit o bazA preferenţială
ele cuprinzând idei şi forţe care, în mentalitatea tradiţională, asigurau
accesul la o realii înţelegere a fiinţelor şi a evenimentelor. Fiecare număr avându-şi
propria personalitate, interpretarea lor este una dintre cele mai vechi ştiinţe simbolice.
Pentru Platon, ele reprezintă cea mai înaltl treaptl a cunoaşterii şi esenţa armoniei
i.:osmice şi interioare. Ele sunt învelişul vizibil al fiinţelor - ne spune Sfllntul Martin reglement4nd nu doar armonia fizică şi legile vitale, spaţiale şi temporale, dar şi
rcporturile cu Principiul. Într-un cuvânt, numerele sunt idei, calitaţi principii eterne
comune cu adevlrul şi nu simple expresii aritmetice, geometria reflectând armonia
formelor iar astronomia ritmurile universului.
Toate fiinţele sunt numere care provin din Principiul-Unul şi care se întorc la
Principiu precum numerele la unitate.
Potrivit unor vechi tradiţii peule, numărul conţine o forţA neştiută, o amăgire a
misterului , motiv pentru care nu sunt permise: dezvăluirea numărului copiilor pe care
fi ai, al bolilor, al femeilor şi al anilor -rostirea acestora declanşind forţe care pun în
mişcare un curent asemlnător unui pârâu subteran, care te face vulnerabil.
Şi în gândirea azteca este prezenta importanţa cosmică a numerelor, fiecare
dintre ele raportându-se la un zeu, o culoare, un punct în spaţiu etc.
Întreaga gândire tradiţionala se remarcă, de altfel, prin stabilirea de relaţii la tot
ce există în univers, înslişi gândirea raţionalistă modernă folosind un aparat de
demonstraţie diferit, neîndepArtându-se prea mult de concepţia relaţională a numărului
cu toate elementele.
În Legenda Secolelor, Victor Hugo evidenţiazA antropomorfismul simbolic al
numărului în versul: „Omul, ciftA aleasA, cap august al numărului".
Atribuind numerelor pulsaţiile tlpturilor vii, anumite credinţe explică
succesiunea acestora prin nevoia lor imanenta de a-şi depllşi limitele sau de a-şi crea un
opus sau un partener.
elaborărilor,

'R. de Becker, la machi„alions de la null, Paris, 1985, p. 289.
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Un loc aparte 1-a reprezentat numărul sau proporţia de aur, care stabilr 111 •
joc de relaţii, în care cea mai mică parte a unei linii este în acelaşi raport cu cN1 11
mare, precum există între cea mai mare parte şi întreg. Matematic, ideea se expr 1111 1
ecuaţiile: a + b I a= a I b sau alb= radical din 5+1/2 (din care rezultă că fi= 1,6 1MII I
ca valoare a numărului de aur, echivalentul aproximativ al acesteia fiind rapo11 11I '
3/5). Paul Valery îl identifică cu dinamismul echilibrat, care consacră la ne11111t11
statică operele de artă plastică. Proporţia divină este măsura generalizată, ech1lll 111o1
dintre a şti , a simţi şi a putea, simbolul prescurtat al formei vii, al pulsaţiei I ,1
creşterii 2 •
număr de aur se întemeiază o întreagă estetică nemuritoare, c111 r •
atât în făpturile naturale cât şi în operele care străbat timp111 1l1
piramidele, Parthenon-ul etc ..
O succintă prezentare a celor mai semnificative numere eviden\1111
caracteristici cu profund conţinut filosofie, edificator pentru istoria culturii.
Principiu activ, creatorul UNU este locul simbolic al fiinţei, alfa şi om lf,n
centru cosmic şi ontologic. El se identifică cu omul în picioare, verticalitatea fiind 1111
semn distinctiv al omului, dar şi al revelaţiei prin cunoaştere.
În literatura şi folclorul Irakian, cifra unu îl reprezintă pe Dumnezeul unic, er oul
legendelor cavalereşti condamnându-i pe creştini, evrei, zoroastrieni şi brahn111111
pentru încălcarea acestui principiu. Analizând simbolurile unificatoare, C. G. Jung I
asociază cu concilierea contrariilor, exemplificând cu cuadratura cercului, mandalcl• ,
hexagramele, pecetea Jui Solomon, roata, zodiacul. Cifra DOI se identifică rn
echilibrul tuturor ambivalenţelor şi dedublărilor, cu principiul feminin, atribuit mantt 1
în antichitate. Dualismul lui, aflat la baza oricărei dialectici, exprimă tendinţa do ln
latent la manifest, în care relaţia poate fi incompatibilă sau complementară şi fecundă .
În simbolistică, o imagine dublă: doi lei, doi vulturi etc. -măreşte valoar 1t
imaginii sau dezvăluie diviziunile interne care o atenuează.
Tradiţiile africane se bazează pe un dualism fundamental, considerat ca legl·
cosmică prin excelenţă: în om există moartea şi viaţa, binele şi răul. Relaţia de opoziţi
este subliniată între punctele cardinale, noapte şi zi, sus şi jos, între sexe, între inferior
şi superior.
În lumea celtică, numeroase figuri mitice apar sub formă de perechi, grupând
caractere opuse sau complementare. Druidul şi războinicul este cuplul consacrat în
reprezentarea entităţii divine, reunind forţa cu înţelepciunea tradiţiei. Aceleaşi
semnificaţii le regăsim în cultura persană, în care cifra doi multiplică puterea la infinit.
Mesagerul cu doi cai reprezintă iuţeala fulgerului, un cort cu două încăperi rangul înalt
al proprietarului etc„
Sintetizând tripla unitate a fiinţei vii numărul TREI, primul număr impar,
aparţine cerului (doi fiind al pământului). Este fundamental în gândirea chineză, unda
simbolizează perfecţiunea, totalitatea, desăvârşirea.
Pentru creştini, Sfânta Treime este simbolul unităţii dumnezeieşti. În budism, d
este expresia desăvârşirii, Triplul Giuvaer sau Triratna, manifestarea divină
cuprinzându-i pe Brahma, Vishnu şi Shiva.

Pe acest

individualizează
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În China se vorbeşte despre cei trei fraţi Hi şi trei fraţi HO; în mitologia greacă
,unt menţionaţi, de asemenea trei fraţi zei ca stapAni ai Universului: Zeus peste cer şi
pRmAnt, Poseidon peste ocean şi Hades peste Infem .
Simbolurile grafice ale ternarului se exprimi prin trident, trinacria (un peşte
1·11 trei trupuri şi un singur cap) sau triunghi.
În tradiţiile Iraniene se vorbeşte de cele trei mântuiri (gând bun, vorba bună,
lilptll bună) iar mazdeismul are la bază aceeaşi triadă morală .
Tragerea la sorţi prin aruncarea a trei beţişoare (sau săgeţi )este o străveche
ceremonie magico-religioasa, întâlnita la numeroase popoare. Trei este şi numărul
principiului masculin la triburile de dogoni şi bambara, spre deosebire de cifra patru,
ca simbol al feminităţii şi al elementelor.
Simbolismul numdru/ui PATRU este legat de cel al CRUCII şi al
PĂTRATULUI .Exista patru puncte cardinale, patru vânturi, patru stâlpi ai universului,
patru faze ale lunii, patru anotimpuri, patru stari de spirit, patru litere în numele
primului bărbat - Adam - patru braţe ale crucii, patru evanghelişti. Totalitate a
creatului, cifra patru este, totodat!, totalitatea celor trecătoare.
În gândirea indienilor din America de Nord, cifra patru este o forţă şi un
principiu de organizare, spaţiul şi timpul fiind structurate în patru unităţi.
În tradiţiile indienilor mayaqiche sunt menţionate patru creaţii succesive,
corespunziitoare celor patru sori şi celor patru vârste. Frobenius remarcă, printre
tr!săturile caracteristice culturilor de pe coasta occidentalii a Africii (în Senegal şi
Congo), sexualizarea cu semn a numerelor trei şi patru, patru fiind în această zonă un
simbol masculin iar trei un simbol feminin 3• După tradiţiile sufiţilor şi ale vechilor
congregaţii de dervişti turci, adeptul căii mistice trebuie sii treacă de patru porţi
asociate cu cele patru elemente într-o ordine strict!: aer, foc, apă. pământ. Cifra CINCI
este definită, de pitagoricieni, număr nupţial semn al unirii, al centrului, al armoniei şi
echilibrului. Arhitectura catedralelor gotice stă sub semnul armoniei pentagonale,
„steaua cu cinci colţuri sau floarea cu cinci, petale" fiind plasate, în simbolismul
hennetic, în centrul crucii celor patru elemente: este vorba de chintesenţă sau eter, 5
faţă de 6 reprezinta raportul microcosmosului faţă de macrocosm, omul individual
raportat la omul universal4•
Numlirul CINCI se identifică cu centrul şi în gândirea chineză veche, într-o
fază ulterioara adăugându-se alte două trăsături paralele. Cerul şi Pământul, între care
principiile Y/Nşi YANG produc cei cinci agenţi: cinci culori, cinci gusturi, cinci
metale, cinci viscere, cinci tonuri cinci planete cinci puncte cardinale, cinci regiuni ale
spaţiului şi cinci simţuri. Reprezentând conjuncţia dintre principiile yin şi yang, între
TIAN şi Dl, cinci este numărul fundamental al societăţilor secrete, uniune simbolizată
de cinci culori ale curcubeului.
în gândirea hindus!, cinci este principiul vital, numărului lui Shiva, care stăpân
pe univers, conduce cele cinci regiuni şi este reprezentat cu cinci feţe.
Şi budismul japonez al sectei Shingon se raportează fundamental la numărul
cinci: punctele cardinale plus centrul, culorile elementele (pământ, apă, foc, vânt,
spaţiu), num!rul identificându-se cu perfecţiunea integrată.
1
·
•

Leo Frobcnius, Mithologie de l'Atlant1de, Paris, 1949.
• , Dicţionar de simboluri, voi. I, Bucureşti, 1994, p. 31 O.
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Aceleaşi raporturi esenţiale cu numArul cinci le întâlnim la celţi, unde nu111111111
corespunde totalităţii, obţinuta prin integrarea cifrei patru cu centrul.
Remarcam sacralitatea lui cinci şi în culturile central-americane, undt1 lu
perioada agrari, acesta era simbolul numeric al zeului porumbului, în manuscrisc:lr ''
în sculptura maya mâna deschisă cu cinci degete fiind un însemn frecvent.
Girard explică aceasta relaţie prin procesul de genninare a porumbului, 1.:A1~
răsare din pământ la cinci zile de la însAminţare. De asemenea, zeii Gemeni Al
porumbului reînvie la cinci zile după moartea lor iniţiatică, mitul prezentArulu 1
reînviaţi sub formă de peşti, într-o primă etapa, fapt ce·a condus la o asociere valorii:ll M
peştelui cu numărul cinci, întâlnita şi astazi la populaţiile chroti, descendente 11111
mayaşi. Ca simbol al perfecţiunii, glifa solară este alcltuitl din cinci cercuri, cea de-•
cincia zi fiind dedicata zeilor tereştri, precum şi şarpelui aducll.tor de ploaie.
În gândirea aztecă, patru sori succesivi împlinesc lumea încă manifestata, ah111
în al cincilea soare - însemn al erei noastre, echivalent al Centrului sau Mijlocului
Crucii - fiind posibili trezirea, timpul conştiinţei. Analizând semnificaţia numlrulul
cinci la străvechii mexicani, J. Soustelle remarcă reprezentarea Luceafărului dr
dimineaţll ca un personaj pe al cărui chip sunt plasate cinci puncte mari, dispuse ca pr
faţa unui zar, fapt pentru care el capătă semnificaţie ezoterică în cadrul simbolismului
clasei sacerdotale şi războinice, fiind poarta de trecere de la o viaţă la alta, prin moarte,
dar şi legătură între latura luminoasă şi cea întunecată a universului'.
În Teogonia lui Hesiod (Paris, 1928) se afirma că pământul a fost locuit
succesiv de către cinci generaţii! oameni de aur, cei de argint, cei de bronz şi semizeii care au pierit în timpul războiului troian, înainte de apariţia oamenilor de fier, actuala
populaţie a pămlntului.
Fiecare generaţie s-a· metamorfo:Zat dupA cum şi-a meritat relaţia cu divinitatea
supremă.

Plutarh foloseşte numărul cinci pentru a· desemna succesiunea speciilor, idee
în Facerea biblici, unde peştii şi zburătoarele au fost create în a cincia zi a
Genezei. Dacă numlrul par semnifică matricea, fiind prin excelenţi feminin, numărul
impar este masculin iar asocierea acestora semnificl androginia.
Numtirul ŞASE este sursa tuturor ambivalenţelor, perfecţiunea virtuală care
poate eşua iar acest risc face din el nwnlrul probei prin care se deosebeşte binele de
rAu.
În Apocalipsa, şase este numărul păcatului (cifra lui Nero, al şaselea împărat
roman), iar prorocul mincinos îi sileşte pe toţi să poarte semnul fiarei -666- ca sumă a
valorilor numerice atribuite unor litere.
Numărul şase se exprimă prin hexagon -steaua cu şase colţuri formată prin
suprapunerea a două triunghiuri -cunoscuta şi sub numele de Pecetea lui Solomon sau
Scutul lui David, emblema a statului Israel. Triungiul cu vârful. în sus a fost interpretat
ca exprimând natura dumnezeiască a lui Hristos, iar cel cu vârful în jos natura lui
omenească, steaua fiind contopirea celor două naturi 6•
NUMĂRUL ŞAPTE reprezinta totalitatea universului în mişcare, indică sensul
unei schimbări după încheierea unui ciclu, o pennanent.A înnoire pozitivii.. El este
întâlnită şi

i J. Soustclle, Observations „., Paris, 1947.
'' •u, Dicţionar de simboluri, voi. III, p. 314.
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, nracteristic cultului lui Apollo, ceremoniile apollinice desfllşurându-se în cea de-a
tnptea zi a lunii. Şi în China, aceeaşi zi era dedicat! slrblltorilor populare iar în
lq~cndele greceşti sunt numeroase tradiţiile legate de cifra şapte: şapte hesperide, şapte
porţi ale Tebei, şapte corzi ale lirei, şapte sfere.
Hipocrate consideră că acest număr, prin virtuţile lui ascunse, rânduieşte viata şi
mişcarea., flcând să dllinuie toate în fiinţă.
Cele şapte culori ale curcubeului şi cele şapte note ale gamei diatonice
1ransfonnă numărul într-un modulator al vibraţiilor pe care multe tradiţii îl consideră
lnsăşi esenţa materiei.
În Geneză, Sabatul, cea de a şaptea zi, este încununarea creaţiei, iar în
Apocalipsa este însăşi cheia (şapte biserici, şapte stele, şapte duhuri ale lui Dumnezeu,
~11pte peceţi, şapte trâmbiţe, şapte capete, şapte pedepse, şapte potire) . În tradiţia
hindusă, soarele are şapte raze; unele texte musulmane leagă cele şapte sensuri
ezoterice ale Coranului de cei şapte centri subtili ai omului.
În Maroc, femeile sterpe îşi înflşoară cingătoarea de şapte ori în jurul
trunchiului anumitor copaci, apoi o agaţă de una din cele şapte funii legate de aceştia.
În Siria, o fată care nu-şi găseşte peţitor exorcizează influenţele nefaste,
scllldându-se în mare şi lllsând şapte valuri să o purifice.
Exemplele sunt extrem de numeroase. Cert este cil numllrul ŞAPTE este sacru,
putând fi atât benefic, cât şi malefic. O zicală spune că şapte este număr greu .
În schimb, pretutindeni numărul OPT este cifra echilibrului cosmic. O cifră
!lacră, întâlnitll în vechi texte sfinte şintoiste, in care Japonia era denumită Marele Opt
Insule cu sens de multiplu.
În iconografia şi arhitectura hindusă, braţele lui Vishnu sunt în număr de OPT,
corespunzând celor opt pamici ai spaţiului.
În credinţele africane, cifra opt apare la fel de totalizatoare: sunt număraţi opt
eroi creatori şi opt familii umane, născute din opt strămoşi primordiali.
Remarcăm, de asemenea, că, dacă cifra şapte apare, mai ales, în Vechiul
Testament, opt corespunde Noului Testament ca simbol al Învierii, al transfigurării, al
vestirii erei viitoare veşnice, cuprinzând nu doar învierea lui Hristos, ci şi pe cea a
omului.
Să încheiem amintind că semnul matematic al infinitului este un opt culcat.
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