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GEOMETRIA SIMBOLICÃ
Iisus nu a folosit niciodatã
argumente; forma fireascã a gîndirii
lui era metafora.
Jorge Luis BORGES
Unul dintre necazurile traiului în cosmos este lipsa gravitaþiei.
ªi nu numai din cauza ostenitorului înot permanent la care este
obligat omul ºi a pierderii reperelor obiºnuite, ci ºi, spun doctorii din
considerente medicale; bietul organism este proiectat sã funcþioneze
în cu totul alte condiþii, iar noul mediu îl dã serios peste cap (nu
numai la propriu). Savanþii au gãsit repede o posibilã rezolvare a
problemei; nu ne referim aici la gravitaþia artificialã generatã doar
în filmele S.F. cu ajutorul unor aparate misterioase, ci la un dispozitiv
simplu care se bazeazã pe forþa centrifugã: ne putem imagina un
cilindru (cu un diametru respectabil) care, învîrtindu-se constant cu
o vitezã bine stabilitã, oferã ocupanþilor sãi dorita gravitaþie. Ca un
tambur dintr-o maºinã de spãlat, dar la o scarã enormã.
Pentru o colonie cosmicã construirea unui cilindru uriaº ar
necesita o tehnologie complicatã. Este suficientã, pentru scopurile
propuse, asamblarea unui tor (ca o anvelopã de roatã). Cînd corpul
se roteºte, oamenii pot circula pãºind pe circumferinþa torului, avînd
capul îndreptat spre centrul virtual al volumului. Dacã torul ar fi
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transparent, un om, privind în sus, ºi-ar vedea colegii de expediþie
atîrnînd cu scãfîrlia în jos.
Viaþa din acest habitaclu cosmic nu ar avea de suferit de pe
urma geometriei neobiºnuite. Dar, pe de altã parte, ar apãrea
dezorientarea. Un membru al echipajului ar avea dificultãþi în
indicarea vecinãtãþilor. În ce direcþie ar arãta cã este plasat
cosmosul? În sus? Nu. În sus sînt colegii lui. O problemã
similarã se iveºte ºi în cazul clãdirilor înalte. Formula Cel de
sus nu mai poate fi folositã în blocurile de locuinþe fãrã o
strîngere de inimã. Cel de sus era, în fond, locatarul
apartamentului plasat deasupra. ªi locuitorul unei nave spaþiale
în formã de tor, invocînd Divinitatea, ar ridica ochii în sus,
adicã, din punctul lui de vedere, spre niºte oameni care stau
aninaþi ca liliecii. Mai aproape de adevãrul geometric, în aceastã
situaþie ar trebui ca privirea sã-i fie îndreptatã în jos. Greu de
crezut cã ar comite cineva un asemenea gest. În aceste condiþii,
ce înseamnã SUS ºi JOS?
În aºezãrile mici (ºi mai conservatoare), cînd cineva indicã
direcþia deplasãrii, spune cã a pornit-o în sus sau în jos; se
pot auzi deseori formule ca merg în jos sau merg în sus, asta
neînsemnînd cã urmeazã sã urce sau sã coboare o formã de relief. În cazul localitãþilor plasate pe un teren vãlurit, se poate
întîmpla ca direcþia anunþatã sã nu coincidã cu realitatea
geometricã ºi omul umblã în sus luînd-o la vale sau merge în
jos urcînd un povîrniº. În aºezãrile de cîmpie, direcþiile în sus
ºi în jos par întotdeauna curioase. Locuitorul lasã impresia cã
destinaþia se aflã la o cotã mai înaltã sau mai joasã faþã de cea
la care se aflã atunci cînd vorbeºte. De fapt, el spune cã merge
spre centru sau spre margine, ajutîndu-se de o altã geometrie:
GEOMETRIA SIMBOLICÃ.
Se vede clar în aceste exemple cã geometria comunã nu este
totdeauna în acord cu reperele simbolice ale unui individ. O astfel
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de gesticã ar putea fi cu (mult prea multã) uºurinþã trecutã pe
inventarul unui model cultural. Existenþa GEOMETRIEI
SIMBOLICE în paralel cu geometria acceptatã de gîndirea
raþionalã conduce la paradoxuri precum cele descrise mai sus,
dar ºi la explicaþii monstruoase.
*
Într-o scurtã poveste (Cei trei cosmonauþi), Umberto Eco
ilustreazã relaþia în care se aflã ORDINEA ºi HAOSUL, rezumînd
un model cosmic. Trei þãri trimit simultan nave (avînd la bord
cîte un cosmonaut) în misiuni de cercetare pe Marte. Cosmonauþii
nu se simpatizeazã deloc; ºi asta nu pentru cã sînt înscriºi într-o
competiþie ºtiinþificã, ci pentru cã reprezintã trei culturi orgolioase.
O culturã înseamnã un SPAÞIU ORDONAT de un sistem de
valori; ºi dincolo de hotarele ei nu se poate afla decît haosul. Or,
pentru fiecare, celelalte douã culturi sînt fãcãturi ale haosului
sau, mãcar, funcþioneazã dupã reguli suspecte. Aºa se vãd cei trei
cosmonauþi între ei. Înainte de a continua relatarea poveºtii, sã
remarcãm desenele lui Eugenio Carmi  un comentariu grafic la
fel de spiritual ca ºi textul scriitorului. De exemplu: pe post de
navã ruseascã este un petec din ziarul PRAVDA, cea chinezeascã
este o ideogramã, iar un snop de pachete cu gumã de mestecat
þine loc de navã americanã.
Revenim la poveste.
Mai încolo, pe Marte, îi regãsim pe cosmonauþi, privindu-se
chiorîº (cum spuneam, raporturile dintre ei se bazau pe o sincerã
neîncredere reciprocã). Ostilitatea se menþine pînã la apariþia unui
localnic (marþian). Este momentul ca pãmîntenii sã colaboreze;
ei nu mai sînt doar reprezentanþii a trei culturi, ci devin trimiºii
unei planete; ºi descoperã cã au ceva valori comune de apãrat.
Acum, ei se simt membrii unei comunitãþi mai numeroase,
gãzduitã de un spaþiu ordonat mai larg (planeta de obîrºie), iar
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monstrul cu ºase braþe (aºa arãta marþianul) este o creaturã din
afara lumii lor  din haos. Bineînþeles, ºi din direcþia marþianului
se vedea cam la fel: el aparþinea unui spaþiu ordonat, iar ceilalþi
dãduserã buzna acolo, venind din strãfundurile haosului (în opinia
lui). Adversitatea se reinstaleazã. Doar taberele se modificaserã.
În acel moment, o pasãre se prãbuºeºte între ei. Aici nu se mai
poate vorbi despre o pasãre marþianã ori una pãmînteanã; pasãrea
este un trimis al zeilor (le ºtie ºi limba), un mesager venit dintr-un
alt spaþiu, de pe un plan situat dincolo de planete. Cei patru (trei
pãmînteni plus un marþian) devin brusc preocupaþi de starea
pãsãrii. Grija îi uneºte; pasãrea le arãtase cã, de fapt, toþi populeazã
(pe un plan mai larg) un spaþiu ordonat mult mai cuprinzãtor.
Pasãrea este mesagerul Zeului ºi reprezintã aici AXUL LUMII 
axul care ordoneazã universul.
Peste tot ºi în toate vremurile rãsar astfel de poveºti  poveºti
despre ORDINE ºi HAOS. Ele nu fac altceva decît sã descrie
modelul universului. Iar atunci cînd este figurat, el este înfãþiºat
ca un COPAC CU RÃDÃCINILE ÎNFIPTE ÎN CER.
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PÃMÎNTUL PLAT
Poate cã un arhetip încã nerevelat oamenilor, un obiect etern (...),
se insinueazã lent în lume. Prima lui
manifestare a fost palatul; a doua,
poemul. Cel care le-ar fi comparat
ar fi vãzut cã erau, în mod esenþial,
egale.
Jorge Luis BORGES
Poate cel mai spectaculos (ºi des întîlnit prin culturile lumii)
model bazat pe o geometrie simbolicã este cosmograma
COPACUL CU RÃDÃCINILE ÎNFIPTE ÎN CER. Întreaga
construcþie descrie felul în care opereazã AXUL LUMII la
întîlnirea cu palierele desfãºurate între microcosmos ºi
macrocosmos. În principiu, AXUL LUMII strãpunge un plan
ºi ordoneazã (în jurul sãu) un spaþiu bine definit limitat de
HOTAR. Acest ansamblu este constituit din trei piese: AXUL
LUMII, SPAÞIUL ORDONAT ºi HOTARUL. Dincolo de
HOTAR se aflã HAOSUL. Elementele enumerate se regãsesc pe
toate etajele.
Dispozitivul poate fi imaginat (pe un singur nivel) ca o tipsie
strãbãtutã prin mijloc de un fir. Firul este AXUL LUMII  cel
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care transportã sistemul de valori  iar tipsia este SPAÞIUL
ORDONAT. Marginile tipsiei reprezintã HOTARUL dincolo de
care se întinde HAOSUL. Suprafaþa SPAÞIULUI ORDONAT este
locuitã de o populaþie ataºatã unui sistem de valori indus de
AXUL LUMII.
Pentru a înþelege ce înseamnã acest model, vom face un
exerciþiu, pornind de la familie: în acest palier SPAÞIUL
ORDONAT poate fi imaginat ca o tipsie, reprezentînd teritoriul
ocupat de o familie; nu doar casa, ci toatã ograda. Limita
(marginea) tipsiei este gardul curþii. Pe aceastã tipsie se aflã
familia; locul este strãbãtut de AXUL LUMII  cel care ordoneazã
atît spaþiul, cît ºi vieþile oamenilor. Pe acest palier, de
administrarea sistemului de valori se ocupã capul familiei.
La nivelul comunitãþii, modelul funcþioneazã în acelaºi fel.
Tipsia este cetatea închisã între ziduri, pe tipsie se aflã
comunitatea (incorporînd toate familiile), iar AXUL LUMII trece
prin lãcaºul de cult al cãrui slujitor este ºi pãstrãtorul sistemului
de valori.
Aºa cum un om are un corp biologic, în palierul sãu, corpul
familiei este casa (plus acareturile), iar AXUL LUMII trece prin
vatrã. Spaþiul ordonat se întinde pînã la limitele gospodãriei.
Axele familiilor (caselor) se înmãnuncheazã la atingrea palierului
superior  palierul comunitãþii. Aici, AXUL LUMII strãbate vatra
aºezãrii ºi ordoneazã spaþiul limitat de HOTAR. Axele aºezãrilor
se înmãnuncheazã, la rîndul lor, cînd este atins palierul superior
 cel al unei unitãþi teritoriale.
Altfel spus, într-o schemã a unei societãþi tradiþionale, vom
gãsi indivizii grupaþi în niºte celule numite familii; mai multe
familii compuneau o celulã (mai mare) numitã comunitate; la
rîndul lor, comunitãþile intrau în componenþa unei celule ºi
mai mari  o unitate administrativã; urmau, eventual, celule tot
mai mari. Prima limitã a unei persoane era anvelopa celulei
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familiei sale. Apropiatã era ºi limita comunitãþii. ªi aici se cam
oprea universul sãu ºi ceea ce-l interesa. Capul unei familii purta
grija alor sãi ºi îi reprezenta în cadrul comunitãþii, urmãrind (în
primul rînd) interesele familiei. Dincolo de pereþii comunitãþii
se petreceau evenimente care nu-l mai priveau direct; oricum,
funcþiona un lider (reprezentant) al grupului desemnat sã vegheze,
alãturi de alþi conducãtori de comunitãþi, la bunul mers al unor
teritorii de altã anvergurã.
Rezumînd, avem o suitã de paliere; pe un palier sînt
tipsiile-familii ºi din mijlocul fiecãreia porneºte cîte un fir 
AXUL LUMII. Deasupra acestui palier se aflã altul mobilat cu
alte tipsii  cele ale comunitãþilor. Firele venite de la nivelul
de jos (cel al familiilor) se adunã ºi pãtrund ca unul prin mijlocul
tipsiei-comunitate. Dar ºi pe acest palier sînt mai multe tipsii,
mai multe comunitãþi. Firele care le strãbat se ridicã spre alt etaj
unde se aflã tipsia care reprezintã o regiune. De fapt, direcþia
în care acþioneazã AXUL LUMII este exact inversã faþã de cea
descrisã; AXUL LUMII trece prin teritoriu ºi se ramificã pentru
a strãpunge cetãþile; apoi se ramificã încã o datã ºi firele rezultate
vor trece prin toate casele; putem continua cu o nouã ramificare,
AXUL LUMII strãbãtînd fiecare încãpere.
Acestã structurã arborescentã este ceea ce se numeºte
COPACUL CU RÃDÃCINILE ÎNFIPTE ÎN CER. Ansamblul
este alcãtuit dintr-o succesiune de planuri legate între ele prin
fire, tot mai multe fire pe masurã ce coborîm, fiind, de fapt, un
singur fir  AXUL LUMII, motorul imobil, nu doar purtãtorul
sistemului de valori ºi ordonatorul spaþiului, ci ºi coordonatorul
miºcãrii tuturor palierelor. Aceste planuri sînt etaje între
macrocosmos ºi microcosmos. Un dispozitiv format, dupã
geometria convenþionalã, din lumi plate, fãrã sã fie vorba despre
simple planuri, adicã despre lumi bidimensionale. Nici suprafeþele
lor nu sînt tocmai plate, existînd un relief simbolic al unei

12

Florin Biciuºcã

geografii simbolice. În profunzime se gãsesc straturi fãrã de care
lumea nu ar fi completã.
Pentru a desluºi modelul, sã ne îndreptãm atenþia asupra
palierului lumii, nivelul unde se strîng toate neamurile de pe faþa
pãmîntului. Cosmas Indicopleustes ne furnizeazã o geografie. Ca
pe orice alt palier, ºi acesta este strãbãtut de AXUL LUMII  cel
care ordoneazã un teritoriu limitat. Locul în care axul înþeapã planul
lumii este marcat de un munte, aºa cum în planul cetãþii întîlnirea
este marcatã de Bisericã. Dupã Cosmas, SPAÞIUL ORDONAT nu
depãºeºte (în termenii geografiei moderne) nordul Africii, nordul
Europei, Orientul mijlociu ºi oceanul Atlantic. Dincolo de limite,
pentru locuitorii arealului descris, se instaleazã HAOSUL. Unii s-au
grãbit sã spunã cã, pentru vremea lui, acestea erau limitele lumii
cunoscute. Dar Cosmas fusese cãlãtor în Indii, dupã cum spune ºi
numele sãu (Indicopleustes). Deci cunoºtea alte þinuturi; doar cã
ele nu fãceau parte din SPAÞUL ORDONAT, acolo nu mai funcþiona
ordinea impusã de AXUL LUMII. Pentru el, acela era HAOSUL,
era dincolo de capãtul pãmîntului.
Într-un fel, teama navigatorilor cã se vor prãbuºi peste
marginea pãmîntului era întemeiatã, cãci pãºind peste aceste hotare
se petrecea (totuºi) o cãdere din SPAÞIUL ORDONAT ºi se
pierdea protecþia AXULUI LUMII. Omul modern nu a lucrat cu
instrumentele geometriei simbolice atunci cînd a ridiculizat
asemenea spaime. El le-a privit doar prin prisma unui concret
superficial.
Un palier al COPACULUI CU RÃDÃCINILE ÎNFIPTE ÎN
CER nu este o coalã, nu are doar o simplã suprafaþã, fie ea ºi cutatã;
existã ºi grosimi ºi o topografie  cea dantescã  descrisã de Borges:
(...) în centru se aflã un munte antipod al Sionului, muntele
purgatoriului. (...) Sub muntele Sion, dar cu mult mai lat, se deschide
spre centrul pãmîntului un con inversat, Infernul, împãrþit în cercuri
descrescãtoare, aidoma treptelor unui amfiteatru. Cercurile sînt
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nouã la numãr ºi topografia lor e pustiitoare ºi atroce; primele cinci
alcãtuiesc Infernul Superior, ultimele patru  Infernul Inferior (...).
Înãuntru se aflã morminte, fîntîni, prãpãstii, mlaºtini ºi nisipuri
miºcãtoare; în vîrful conului stã Lucifer. (J.L. BORGES, Eseuri,
Editura Polirom, 2006, p. 337).
Dante sesizeazã neconcordanþele dintre astronomia ptolemeicã
ºi geometria simbolicã la care face apel pentru a-ºi descrie
Infernul. ªi pentru a obþine un rezultat plauzibil (din punct de
vedere ºtiinþific) recurge la un artificiu, aducînd în scenã un ocean
austral: (...) în centrul emisferei boreale (care este îngãduitã
oamenilor) se aflã muntele Sion (...). Emisfera australã este
formatã din apã, nu din pãmînt, ºi a fost interzisã oamenilor.
(J. L. BORGES, Eseuri, Editura Polirom, 2006, p. 337). Astfel,
sub SPAÞIUL ORDONAT se aflã Infernul, ca în orice model al
pãmîntului plat, iar oceanul se rotunjeºte dincolo de lumea
îngãduitã oamenilor pentru a completa o sferã acceptabilã ºi de
astronomia ptolemeicã. Versiunea în straturi îºi menþine în ambele
lumi (cea terestrã ºi cea subteranã) reperele sus ºi jos punînd
în acord geometria comunã cu geometria simbolicã. Pe acel ocean
neumblat ºi inutil nu existã repere; fiind HAOS, este un spaþiu
lipsit de direcþii, lipsit de mãsuri. Pentru a vedea cã direcþiile se
pãstreazã ºi în lumea subteranã, Dante ne spune cã Infernul este
ca un con cu vîrful în jos. Lumea înfãþiºatã funcþioneazã doar
dupã geometria simbolicã, dar trebuie sã aibã o aparenþã pasabilã.
Toate aceste artificii au fost necesare deoarece AXUL trebuie
sã strãbatã toate straturile LUMII: cel uranian, cel terestru, cel
aerian, cel celest. Dacã pãmîntul este plat, atunci AXUL le
parcurge firesc, venind dinspre celest ºi punîndu-ºi talpa în stratul
uranian. În schimb, dacã încercãm sã configurãm acest dispozitiv
slujindu-ne de geometria comunã ºi sã introducem în el un pãmînt
rotund (conform adevãrului ºtiinþific), atunci vergeaua care este
AXUL LUMII, va coborî dinspre cer, va intra în glob prin lumea
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