PĂMÂNTUL – ELEMENT PRIMORDIAL (I).
REPREZENTĂRI ŞI SIMBOLURI ÎN RELIGIE
Livia Liliana Sibişteanu
În miturile orientale cât şi în operele gânditorilor din Anchitate (Pitagora,
Platon, Aristotel, Empedocle, Plinius cel Bătrân) şi din Evul Mediu (Honorius
d’Autun, Christopher Marlowe), Pământul, alături de Foc, Apă, Aer, apare ca
element primordial. Platon, de exemplu, stabilea fiecărui element un rol în
compunerea Universului, şi anume: Focul făcea ca acesta „să fie vizibil”, Apa şi
Aerul „să fie proporţionat”, Pământul „să fie solid”, continuând cu ideea:
„dintre toţi zeii din cer, Pământul este cel mai vechi”1. Textele vedice spun că
Pământul este matricea lui Agni şi embrionul primordial2.
Adesea cele patru elemente primordiale au fost grupate, fie în două
perechi de elemente opuse: Apa şi Focul, Aerul şi Pământul, fie în două perechi
de elemente care se completează: Aerul şi Focul, Pământul şi Apa3.
*
A. Reprezentări
Pământul este la chinezi (ca şi apa) principiul feminin Yin, este pasivul,
întunericul, tendinţa descendentă (tamas), densitatea, fixarea şi condensarea.
Este hexagrama Kun, perfecţiunea pasivă, ce primeşte acţiunea principiului
activ Qian. Toate fiinţele “se împărtăşesc dintr-însa la naştere, căci este femeie
şi mumă”4. În Arborele Sefirot este Malkut, planul corporal complet, “simţirea”
fizică5. Pământului îi corespunde litera P* (simbolic litera P, la fenicieni, greci
şi romani, indică sexul feminin)6, cifra 47, la daci cifra 8* (probabil înţelepţii
daci cunoşteau simbolismul dual al cifrei 88 şi au dat Pământului ca şi Soarelui
aceaşi cifră, având în vedere dualismul celor două elemente primordiale), nordul
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(la chinezi centrul), toamna şi culorile: negru, cafeniu, suriu*. Forma
geometrică care reprezintă Pământul în Antichitate este pătratul9, iar la daci şi în
Evul Mediu cercul care are înscris o cruce. În Evul Mediu, Pământul mai este
reprezentat şi printr-un cerc cu o cruce pe circumferinţă, însemnând Pământul şi
punctele busolei, iar după marile redescoperiri geografice, începând cu secolul
al XVI-lea, această reprezentare semnifică Globul pământesc dominat de
creştinism10. Alchimiştii medievali reprezintă Pământul printr-un triunghi
echilateral11. Agrippa ne relatează că Pitagora şi adepţii lui i-au dat Pamântului
„primul cub format din opt unghiuri solide, din douăzeci şi patru de planuri şi
din şase baze, un pătrat în formă de zar”12. În arcanele minore ale Tarotului,
suita Parale reprezintă Pământul13. Casta corespunzătoare Pământului este aceea
a producătorilor14, iar semnele zodiacale de pământ sunt: Taurul, Fecioara,
Capricornul15. De asemenea, Pământul mai este reprezentat de lemn, petra
genetrix, de miel, şarpe, taur, berbec, câine (ultimele 4 animale reprezintă şi
Focul/Soarele)*, vaca16, rândunica, cocoşul, furnica17, mărul18, arţarul*, oasele,
buricul şi vulva19. Grafic, focul este reprezentat printr-o linie orizontală, care are
în mijlocul ei o bulină neagră*. Pământul este în legătură cu Luna, cu partea
stângă, cu realizările materiale, fiind opus Cerului care este în legătură cu
Soarele, cu partea dreaptă şi ritualurile20, cu împlinirile spirituale.
B. Simboluri
În concepţia lui Ferekyde din Syros, „Zeus, Timpul şi Ţarina au fost
întotdeauna, iar Ţarina a fost numită „Ge” din cauză că Zeus i-a dat pământul ca
dar21”. În viziunea lui Ferekyde, Ţarina şi Pământul, adică Ge, aveau roluri
diferite. De fapt, numirea pământului cu termeni diferiţi, în funcţie de atributele
lui şi de mentalităţile, credinţele popoarelor, se gasesc şi în alte limbi, De
exemplu, în Biblie, pământul numit „eres”, reprezintă lumea fizică în care
trăieşte omul, este uscatul în contrast cu marea, este solul pe care creşte
vegetaţia, iar pământul numit ādāma reprezintă materia din care Dumnezeu l-a
creat pe om, după chipul şi asemănarea sa (Geneza: 26-27), este materia sacră
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din care se fac altare temporare (Exod: 20-24), este locul pe care se închină lui
Dumnezeu, Neaman Sirianul (2 Împ.5-7), este simbol al tânguirii (2 Sam.1:2;
15:32)22. La romani, greci, germani şi la alte popoare există pământul fizic şi
pământul ca fiinţă vie personificat în zei, cu putere creatoare ( de exemplu la
latini Terra şi Tellus/Humus). Pământul ca element primordial este personificat
direct, „în alegorii antropomorfice - Gaia greacă, Ki sumeriană, Tlacolteolt
aztecă, Prakriti indiană sau indirect ca divinităţi patronale, cum sunt Demeter
„cea neagră”23, Ceres, în general divinităţi feminine dar şi masculine, ca
egiptenul Geb24, getul Zalmoxis, Papa-rua din insulele Polineziei25 sau ca zeii
sumerieni, care la început au avut în stăpânire alte elemente, ca Enki -stăpân al
Apelor 26 şi Enlil – stăpân al Aerului şi care au devenit stăpâni ai Pământului27.
În toate mitologiile, Pământul este o divinitate duală, care dă şi ia. Dă
viaţă şi toate bunurile care întreţin viaţa şi îşi ia periodic totul înapoi, “pentru a
preface şi a redărui neîncetat”28 .
Pământul simbolizează substanţa creatoare şi întreţinerea vieţii, prin rolul
fertilizator, funcţia maternă, ţinta unei căutării şi identitatea unei comunităţi
strămutate.
1. Pământul substanţă creatoare, dădător şi întreţinător al vieţii
În raport cu Apele, care preced organizarea Cosmosului, Pământul
produce formele vii: Apele reprezintă masa nediferenţiată, Pământul–germenii
diferenţelor29.
Pământul creator este prezent în gândirea filosofică şi în religii atât ca
substanţă creatoare – Telesma ( care, după Hermes Trismegistul, are în
compoziţie şi Cer) din care provin toate lucrurile şi toate fiinţele, fiind hrană şi
UNUL30, căt şi Pământul – Mamă care dă naştere fiinţelor.
a. Pământul substanţă creatoare reprezintă temă principală în multe
concepţii religioase, din spaţii diferite. Cele mai vechi mituri care abordează
această temă sunt cele din Mesopotamia. În mitul sumerian“Enki şi Ninhursag”,
Zeiţă Pământ, Ninhursag, la porunca lui Enki, i-a creat pe oameni din pământ,
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pentru a-i scuti pe zei de muncile grele la care erau supuşi31. Din acelaşi motiv,
dar şi pentru a-i sluji pe zei, în „Enuma Eliş” ni se relatează că Marduk şi cu Ea
i-au creat pe oameni din lut alcătuit din pământ amestecat cu sângele lui Kingu,
zeul rebel care a condus trupele lui Tiamat împotriva lui Marduk32 (probabil aşa
îşi explicau akkadienii firea lor rebelă). Dumnezeul biblic l-a creat pe om din lut
din pământ, după chipul şi asemănarea sa, după care a suflat „în faţa lui suflare
de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie” (Geneza: 26-27). În toate religiile
polinezienilor, zeii au făcut din pământ fie prima femeie (zeul Tane i-a dat viaţă
primei femei, după care a luat-o în căsătorie, făcând-o mama primelor fiinţe
omeneşti), fie primul bărbat (zeul Ta’arona după ce l-a făcut pe Ti’i, l-a
căsătorit cu zeiţa Hina, care a născut primele căpetenii)33. Primul om făcut de
zei, după cum se relatează în Popo Vuh a mayaşilor, cu scopul de a-i sluji, adora
şi de a avea grija de ei, a fost conceput din pământ şi noroi. Însuşi Pământul a
fost creat de către Inima Cerului şi Inima Pământului, când unda moartă a Apei
mai ascundea încă Pământul şi Cerul34. Aici apare rolul dublu al Pământului în
creaţie şi anume, în propria creaţie, născându-se din el însuşi, cât şi în crearea
oamenilor. De asemenea, găsim aceeaşi idee în miturile amerindienilor
algonchinţi din America de Nord, unde ni se relatează că eroul civilizator
Mānābush, după Potop, a creat Pământul, dându-i forma actuală, dintr-un
bulgăre de lut, de pe fundul abisului35. În „Upanişade”, Pământul este „lumea
picioarelor” lui Brahman/Ātman36.
b. Pământul dădător şi întreţinător al vieţii
Oamenii şi-au imaginat Pământul , din măruntaiele căruia cresc tinerele
mlădiţe sub înfăţişarea unei femei fecunde. Aceasta a fost Zeiţa-Mamă, care
apare reprezentată încă din paleolitic, la cetele de vânători, prin statuete din
piatră sau din fildeş, cu atribute sexuale puternic marcate. Acestora li se adaugă,
în neolitic, idolii din lut prezenţi atât în locuinţe, în altare, în depozite, în
recipiente pentru cereale cât şi în cimitire37. Uneori această zeiţă este flancată de
un zeu masculin, cuplul funcţionând într-o coexistenţă unitară „expresie a
regenerării simbolice, singura care asigură viaţa”38.
În Marea Zeiţă se desluşesc mai multe simboluri: dădătoare de viaţă şi de
moarte, generatoare a vegetaţiei, stăpână a ploilor şi a apelor. Epifaniile ei sunt,
o parte simboluri ale Pământului, altele ale Apei sau chiar ale Focului: pasărea
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acvatică, şarpele, crisalida, broasca, albina, fluturele, câinele, ursul39, puiul de
cerb, scoafa, leopardul şi leul. Partenerul ei masculin este reprezentat de taur40,
stăpân la renaşterii anuale, copilul divin şi deţine ca simboluri predilecte falusul
şi coarnele de taur. Pe multe statuete se găsesc şi semne grafice: spirala,
meandrul, rombul, zigzagul, crucea, coarnele, omida, peştele, în majoritate
simboluri ale regenerării ciclice41. Marea Zeiţă este reprezentată în diferite
ipostaze: în procesul naşterii, alăptând, într-o îmbrăţişare sexuală sau prin
simboluri ale ei pictate pe „altarele” funerare din aşezarea neolitică Çatal Hüyük
(sâni încorporaţi în zid, alături de vulturi coborând peste leşuri fără cap)42.
În epoca clasică a Antichităţii, Zeiţa Mamă devine Pământul Mamă,
pierzându-şi rolul principal, ea fiind pe locul doi sau trei în panteonul marilor
religii. Ea devine marea dădătoare de viaţă, după ce se căsătoreşte cu Cerul, care
o fecundează, făcînd-o prima mamă, fără a-şi pierde atribuţiile unei zeităţi
chtoniene care fertilizează solul, fiind protectoarea recoltelor, ei ridicându-i-se
temple şi altare unde i se aduc jertfe şi i se fac o multitudine de ritualuri, în
majoritatea anotimpurilor. În „Teogonia” se mai păstrează urme ale
matriarhatului, când Marea Zeiţă era principală creatoare, pentru că „Geea,
slăvita, născu mai întâi asemeni sieşi Cerul cu stele-mpânzit, de jur împrejur să
o cuprindă”, iar după ce creă şi alte lucruri, se uni cu Cerul şi dădu naştere la
toţi zeii43. În „Teogonia”, Pământul Mamă are şi rol justiţiar, ea hotărând
pedepsirea lui Uranus, care s-a dovedit a fi crud, închizându-şi fiii în pântecele
Pământului, provocând o dublă suferinţă atât fizică cât şi spirituală, fiilor şi
Pământului Mamă. Interesantă este menţinerera rolului fecundator al lui Uranus
şi acceptarea acestuia de către Geea. Atunci când Cronos îi taie, cu secera
„sfântul mădular”, Geea înghite toate „picăturile rubinii”, din care se vor naşte
Eriniile, Giganţii, Nimfele, iar mădularul aruncat în valuri va da naştere
Afroditei44. Dumitru T. Burtea interpretează această alegorie în felul următor:
secera cu care Cronos şi-a mutilat tatăl sugerează forma curbă a orizontului şi
linia despărţitoare dintre Cer şi Pământ, iar picăturile de sânge şi naşterea
Afroditei, ca divinitate chtoniană, nu este altceva decât veşnicia actului iubirii si
al creaţiei45. Mircea Eliade afirmă că motivul cosmogonic al cuplului primordial
Cer-Pământ este prezent în majoritatea civilizaţiilor: oceanice, americane,
africane, europene, orientale, el găsind similitudini între diferite religii şi
miturile greceşti. De exemplu, într-un mit maor se găseşte motivul despărţirii
39
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brutale a Cerului de Pământ, prin tăierea de către fiii cuplului, a tendoanelor
care-i uneau, iar într-un mit din Tahiti această despărţire a fost făcută de o
plantă, care a crescut şi a împins Cerul în sus. De asemenea, la fel ca în cântecul
Peleiadelor de la Dodona, la kumama, o populaţie din Afica, nunta dintre Cer şi
Pământ este înţeleasă în chip de fecunditate cosmică: „Pământul este mama
noastră. Cerul este tatăl nostru. Cerul face roditor Pământul prin ploaie.
Pământul produce cerealele şi iarba”46. Credinţa că Pământul are rol în
fecundarea femeii şi o face fertilă se găseşte în obiceiul unor triburi africane
unde femeile gravide înghit pământ47. Având în vedere concepţia că stuctura
cosmică a Pământului poate fi identificată în întreg mediul înconjurător, în
microcosmos, iar nu numai în regiunea telurică propriu-zisă, Mircea Eliade
găseşte în istoria credinţelor despre originea copiilor că omul nu intervine în
creaţie. Tătăl este părinte al copiilor în sens social, el legitimează copiii printrun ritual care este în fapt o adopţiune. Copiii aparţin în primul rând locului,
adică microcosmosului înconjurător, ei fiind aduşi de păsări acvatice, broaşte,
berze, peşti, crocodili, sămânţa lor se găseşte în ape, cristale, pietre, stânci,
peşteri (toate acestea aparţin Pământului), iar mama îi primeşte sau îi culege şi
le dă forma umană48.
Rolul pe care îl joacă Pământul în ciclicitatea vieţii se găseşte în
concepţia „din pământ suntem, în pământ ne întoarcem”, proprie multor
credinţe. „Ceea ce numim noi viaţă şi moarte sînt doar două momente diferite
din destinul total al Gliei-Mamă: viaţa nu este decât desprinderea din pântecul
Pământului, iar moartea se reduce la o reîntoarcere acasă”49.
2. Pământul mijloc de identitate, ţinta unei căutări
Pământul mijloc de identitate se găseşte în credinţele despre originea
copiilor, unde aceştia sunt consideraţi ca aparţinând locului, dându-i omului
sentimentul solidarităţii cu mediul înconjurător, cu microcosmosul. Probabil
acesta era motivul pentru care oamenii purtau şi mai poartă pământ cu ei în
raniţă, când pleacă la război sau iau cu ei pământ natal, când se strămută.
Considerăm că având la bază aceiaşi credinţă, în ritualul de întemeiere a Romei,
elementele primordiale folosite au fost Focul Sacru, Pământul. După ce
tovărăşii lui Romulus, sar peste Focul Sacru, acesta sapă o mică groapă de
formă circulară, unde aruncă un bulgăre de pământ adus din Alba Longa. Apoi
fiecare dintre tovarăşii săi, se apropie de groapă, aruncând în ea o mână de
pământ adus din ţinutul din care vine50. Prin acest gest, oamenii aduc cu ei o
46
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parte din Pământul sacru al locurilor lor de origine, pământ din care se trag,
pământ unde şi-au lăsat îngropaţi străbunii. Este identitatea lor, pe care si-o pun
la temelia cetăţii, care va constitui la rândul ei, identitatea pentru urmaşii lor. De
asemenea, se ştie că în credinţa multor popoare, pentru fiecare comunitate
aşezarea, pentru fiecare om, casa reprezentă Buricul Pământului.
Pământul mai simbolizează şi ţinta unei căutări. Este Pământul Sfânt al
începuturilor, este Pământul Făgăduinţei al viitorului. Pământul Sfânt (denumire
dată de evrei şi de creştini) se găseşte în religii diverse cu numiri diferite:
Pământul Sfinţilor, Pământul Preafericiţilor, Pământul Nemuririi etc. El
simbolizează centrul spiritual, Centrul Lumii propriu fiecărei tradiţii, „reflex al
Centrului primordial sau al Raiului pământesc. De acolo te poţi apropia de
Pământul Făgăduinţei, ţintă a unei căutări care este şi de ordin spiritual, precum
şi de Pământul Negru (Kim al egiptenilor) al cărui caracter primordial nu poate
fi pus la îndoială. Pământul Făgăduinţei este unul din polii spiritului, aşa cum
sunt Canaanul pentru evrei, Ithaca pentru Ulysse, Ierusalimul ceresc pentru
creştini”51.
La Terre – élément primordial.
Représentations et symboles dans la réligion
Résumé
Dans cet étude, l’auteur nous présente le répresentations de la Terre dans:
les mathématique, le corp humain, l’Arbre Sefirot, les sciences biologiques et
les doctrines philosophique. L’auteur nous présente, aussi, les symboles de la
Terre: la matière créatrice, la Terre-Mère (la fértilité, celle qui donne la vie) et
la Terre conçue comme le but de la cherché.
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