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                                     INTRODUCERE 

 

 Născută dintr-o provocare, lucrarea de față își propune să aducă în spațiul cultural 

românesc acest tip de alegoreză medievală, puțin întâlnită la noi și să realizeze o analiză completă 

a tuturor articulațiilor care compun, una câte una, opera hugoniană. O incursiune în lumea 

publicațiilor editoriale ale autorilor medievali mistici din spațiul românesc ne determină să 

afirmăm că aceasta este o zonă mai puțin frecventată astăzi.  

 În ceea ce privește opera lui Hugo de Saint-Victor, după știința noastră s-a publicat în 

România, destul de recent, (2013), Didascalicon-ul1, un tratat enciclopedic și de lectură literală a 

Bibliei, o operă care propune reguli de lectură, în ce fel să citești și ce anume să citești. Opera 

scoate în evidență mai ales raportul dintre sens și semnificație. Trebuie să semnalăm, de asemenea, 

și apariția, mai timpurie, a Meditațiilor spirituale2 ale aceluiași autor, (în 2005). Prin urmare, nu 

trebuie să trecem cu vederea o consecință imediată a tuturor acestor considerații. De aici reiese în 

bună parte necesitatea acestui studiu, de a aduce în fața cititorilor exegeza vizuală medievală.  

 Suntem îndatorați editurii Polirom care publică autori medievali, în seria foarte 

cunoscută, intitulată Biblioteca medievală, în speță filosofi, teologi, precum Bonaventura cu al său 

Itinerariu al minții spre Dumnezeu, una dintre operele majore de mistică, Bernardus Silvestris cu 

a sa operă Cosmografia, în care este vorba despre facerea lumii și a trupului uman sau Cassiodor 

cu Instituțiile, o carte foarte importantă pentru ceea ce va însemna educația medievală. Îl putem 

aminti și pe Georgios Gemistos Plethon care a scris În ce privințe se deosebește Aristotel de Platon, 

care a valorificat manuscrisele platoniciene. Foarte interesantă este, de asemenea, lucrarea lui 

Jacques Verger intitulată Universitățile în Evul Mediu, universitatea fiind, într-adevăr, creată de 

occidentul medieval. Mulți alții precum, Toma din Aquino, Ioan Scotus Eriugena sau Boethius se 

alătură acestora.  

Pasiunea pentru munca de traducător, cu tot ceea ce presupune ea, coroborată cu un 

deosebit entuziasm, ne-au determinat să ne aplecăm asupra acestui text, deloc ușor, și să ne 

întrebăm, totodată, asupra a ce stă în spatele unor instrucțiuni riguroase și minuțioase de construire 

                                                             
1 Hugo de Saint-Victor, Didascalicon, Ediție bilingvă în seria Biblioteca medieval, Editura Polirom, 2013. 
2 Idem., Meditații spirituale, Editura Univers enciclopedic, 2005. 
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a unui edificiu cu semnificație sacră (oricum ar fi el numit, casă, templu, arcă etc) și în ce măsură 

pot fi ele redate.  

 Un plus de noutate aduce studierea frazei latinești hugoniene, a frazei latinești medievale. 

Traducerea unui text, trebuie să recunoaștem, pe alocuri, deosebit de pretențios, ne-a pus uneori în 

dificultate. Am întâmpinat opreliști de ordin semantic, cum ar fi cea ridicată de necesitatea alegerii 

între lecțiunea thronum și tomum, dar Patrice Sicard, în opera sa Diagrammes médiévaux et 

exégèse visuelle. Le Libellus de formatione archae de Hugues de Saint-Victor ne-a lămurit în 

privința acestui aspect. Foarte probabil, confuzia acestor doi termeni se datorează copierii de către 

scribi a manuscrisului. O altă dificultate, ce-i drept, nu foarte mare, de data aceasta, stilistică, ar fi 

de menționat în privința folosirii adjectivelor în loc de adverbe și invers, aperte ar fi trebuit să fie 

aperto: cum volumine aperte cu un sul de manuscris deschis.  
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Considerații preliminare asupra textului 

 

Hugo de Saint-Victor3, filosof, teolog și autor mistic al Evului Mediu, de secol XI (1096-

1141), renumit pentru numărul mare de manuscrise în care opera sa a circulat, peste 1500, a 

îmbrăcat de tânăr haina Ordinului Canonicilor Regulari din Hamersleben, în pofida împotrivirii 

familiei sale. Aici a primit de la călugări dragostea pentru studiu și tot aici este locul unde își 

desăvârșește educația studiind artele liberale. În jurul anului 1115, sfătuit de către unchiul său, 

episcopul de Halberstadt, intră în abația Saint-Victor de la Paris, unde primește onoarea de a fi 

„magistru”, funcție pe care o va deține cu succes până la moarte. A scris lucrări de gramatică, 

spiritualitate, geometrie, istorie, geografie, exegeză, teologie etc. Didascalicon, De sacramentis 

fidei christianae, opera majoră a lui Hugo, prin care vrea să introducă în lectura alegorică a Bibliei, 

De operibus trium dierum, De vanitate mundi et rerum transeuntium usu, Sententiae de divinitate, 

De arca Noe morali și De arca Noe mystica sau cum i se mai spune, Libellus de formatione arche, 

sunt doar câteva titluri din opera imensă a acestui mare autor medieval. 

Abația Saint-Victor este o abație de canonici regulari, fondată de Guillaume de 

Champeaux4, un filosof scolastic, arhidiacon și scholasticus la Paris. Disputele5 pe care acesta le 

avusese cu fostul său discipol Abélard în privința chestiunii universaliilor (pledase pentru realism) 

l-au determinat să se retragă, împreună cu câțiva studenții de-ai săi, la o capelă de la marginea 

Parisului, unde avea să ducă o viață solitară și de rugăciune. Cere protecția episcopului de Paris, a 

regelui și chiar a papei pentru tânăra sa mănăstire, care în 1113 devine abație de clerici, sub regula 

Sfântului Augustin. Ludovic al VI-lea6 a contribuit la înstărirea acesteia, asigurându-i totodată și 

investitura abatelui. 

Viața internă a comunității Saint-Victor ne este prezentată de către Patrice Sicard în a sa 

Diagrammes médiévaux et exégèse visuelle. Le Libellus de formatione arche7. Tabloul diverselor 

                                                             
3 https://books.google.ro/books?id=BCiTDwAAQBAJ&pg=PT8&lpg=PT8&dq=abatia+Saint-

Victor&source=bl&ots=vF_a42RoJk&sig=ACfU3U0Xt3Km-s6U, accesat astăzi, 18 iunie 2020. 
4 Ibidem. 
5 http://www.cosmovisions.com/Champeaux.htm, accesat astăzi, 18 iunie 2020. 
6 Obrist Barbara, Image et prophétie au XIIe siècle: Hugues de Saint-Victor et Joachim de Flore, în Mélanges de 

lʾécole française de Rome, tome 98, nr.1, 1986, p. 36. 
7 Patrice Sicard, Diagrammes médiévaux et exégèse visuelle. Le Libellus de formatione arche de Hugues de Saint-

Victor, Brepols, Paris-Turnhout, 1993, pp. 10-20. 

https://books.google.ro/books?id=BCiTDwAAQBAJ&pg=PT8&lpg=PT8&dq=abatia+Saint-Victor&source=bl&ots=vF_a42RoJk&sig=ACfU3U0Xt3Km-s6U
https://books.google.ro/books?id=BCiTDwAAQBAJ&pg=PT8&lpg=PT8&dq=abatia+Saint-Victor&source=bl&ots=vF_a42RoJk&sig=ACfU3U0Xt3Km-s6U
http://www.cosmovisions.com/Champeaux.htm
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manifestări culturale ale vieții monastice de zi cu zi este zugrăvit cu măiestrie. ”De departe a fi un 

loc silențios, precum în lumea cisterciană, și al lecturii private, abația Saint-Victor este un loc al 

sociabilității prin excelență, destinat activităților scolastice8”. În cadrul comunității aveau loc 

reuniuni matinale sau vesperale, fie pentru studiu, fie pentru discuții spirituale. Unii dintre călugări 

se întâlneau într-o parte a mănăstirii ca să pregătească pe de-o parte învățăturile, pe de alta piesele 

liturgice, alții stăteau în liniște și meditau. Seara, un al doilea timp pentru studiu, era prevăzut în 

absența abatelui. Predicarea ocupa un rol important, era tot o formă de învățătură, la care puteau fi 

admiși și laici. Multe dintre lucrările lui Hugo au fost concepute ca predici. Dar, spune Sicard9, 

hora locutionis și hora collationis se află la temelia celor două tratate, De arca Noe morali și De 

arca Noe mystica. Aceste două exerciții specifice mediului mănăstiresc10 constau în adunarea 

comunității în mănăstire sub îndrumarea unui maestru, care stătea așezat în fața confraților săi, ca 

un moderator al acelei reuniuni, care să vegheze ca discuțiile, pe diverse teme, să nu degenereze 

în critici.  

Pentru că vorbim despre un text care descrie un desen, ne întrebăm dintru început dacă 

desenul ca atare va fi existat sau este doar o construcție teoretică. Se poate ca Hugo să-l fi desenat 

oare pe pereții mănăstirii? Ipoteza merită să fie luată în seamă. Sau ucenicii săi, după ce l-au 

ascultat pe maestru, să fi urmat instrucțiunile lui ca să-l redea grafic? Mulți exegeți, care au cercetat 

manuscrisele mai cu grijă, se îndoiesc în privința asta și afirmă că niciodată nu s-a găsit o astfel de 

reprezentare figurată. Barbara Obrist11, de pildă, consideră că Libellus de formatione arche este un 

tratat în care sunt înfățișate ”instructions minutieuses pour une représentation peinte” și că ”aucune 

réalisation matérielle de ces instructions ne semble nous être parvenue”. Inexistența în manuscrise 

a unui desen realizat după directivele date de Libellus îl determină pe Patrice Sicard12 să afirme că 

De arca Noe mystica este ”une image écrite plus quʾune image décrite. Il (Libellus) aurait été ”une 

image verbale”, qui comme telle nʾimpliquait pas sa réalisation effective”. (...) ”... une image-

texte, une image peinte avec des mots, équivalent rigoureux dʾune image peinture faite avec des 

                                                             
8 Sicard Patrice, Hugo de Sancto Victore, De archa Noe. Libellus de formatione arche, CCCM vol. 176, Turnhout, 

Brepols, 2001, p. 8 (continuatio mediaevalis). 
9 Sicard Patrice, Diagrammes médiévaux et exégèse visuelle. Le Libellus de formatione arche de Hugues de Saint-

Victor, Brepols, Paris-Turnhout, 1993, p. 15. 
10 Ibidem, p. 17. 
11 Obrist Barbara, Image et prophétie au XIIe siècle: Hugues de Saint-Victor et Joachim de Flore, în Mélanges de 

lʾécole française de Rome, tome 98, nr.1, 1986, p. 36. 
12 Sicard Patrice, Diagrammes médiévaux et exégèse visuelle. Le Libellus de formatione arche de Hugues de Saint-

Victor, Brepols, Paris-Turnhout, 1993, pp. 40-41. 
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couleurs. Cette image-texte aurait été destinée à une visualisation intérieure”. Se poate spune, 

așadar, că reprezentările grafice moderne ale textului hugonian sunt doar încercări, mai mult sau 

mai puțin reușite, de vizualizare a arcei. E nevoie de o căutare cu de-amănuntul, de o iscusită 

cumpănire pentru a întrezări dacă ele respectă întocmai indicațiile arhitecturale ale autorului. 

Provocarea e, desigur, de mare angajare.  

 Fascinat de misticism și de concepția teologică a lui Augustin, Hugo a scris trei tratate 

structurate în jurul arcei lui Noe. De archa Noe morali (Despre interpretarea morală a arcei lui 

Noe), De archa Noe mystica (Despre interpretarea mistică a arcei lui Noe și De vanitate mundi 

(Despre vanitatea lumii).  

La originea celor două tratate, De archa Noe morali și De archa Noe mystica, spune Patrice 

Sicard13, stau mai întâi o învățătură orală (conferre) sub forma unei conversații, nu a unei 

conferințe publice. Apoi stylo commendare (a încredința condeiului), librum dictare ( a alcătui 

cartea), tractatum scribere (a scrie un tratat). Desigur, s-a tot vorbit despre relația dintre aceste 

două opere. Ar fi, de fapt, o singură operă și trunchierea lor se datorează scribilor? Care era intenția 

autorului? Ideea ruperii textelor de către copiști reiese din cuvintele exegetului pe care l-am amintit 

adineauri. El spune că14 „la généalogie des manuscrits impose de reconnaître une initiative dʾun 

scribe décidant de ne transcrire quʾun seul des deux ouvrages. Le texte du De archa quʾil avait 

sous les yeux, tronqué de la fin, lʾy incitait; en revanche ces dernières lignes, dans les copies 

complètes, applellaient lʾattention sur le Libellus qui suivait et le signalaient à transcrire à la suite. 

Ce choix de ne copier que le tractatus, sʾil trahissait lʾintention hugonienne dʾunir le texte et la 

représentation figurée, même mentale, nʾétait pas entièrement dépourvu de sens car le De archa 

Noe gardait, même seul, assez de cohésion et de signification pour justifier de la part du scribe une 

transcription et du lecteur une utilisation indépendantes”. Și continuă: ”En revanche15 ces raison 

intrinsèques moins bien la transcription du seul Libellus. Hors la longue section qui y traite de la 

théologie de lʾhistoire du salut, lʾouvrage est de compréhension ardue, son intérêt nʾest pas 

immédiat, et la signification de ces directives pour dessinateur nʾapparaissent plus, une fois rompu 

le lien avec lʾoeuvre qui le précédait et en livrait la nature et la portée. De fait, les quelques cas – 

                                                             
13 Sicard Patrice, Diagrammes médiévaux et exégèse visuelle. Le Libellus de formation arche de Hugues de Saint-

Victor, Brepols, Paris-Turnhout, 1993, p. 3. 
14 Sicard Patrice, Hugo de Sancto Victore, De archa Noe. Libellus de formatione arche, CCCM vol. 176, Turnhout, 

Brepols, 2001, p. 27. 
15 Ibidem, p. 28. 
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trois au total- où le mss ne donnent que cet opuscule, sʾexpliquent par des accidents de copie ou 

de transmission: ces témoins relèvent de la famille victorino-cistercienne où le Libellus vient en 

premier. En suivant ces modèles les scribes commençaient donc par transcrire le Libellus, mais ne 

continuaient pas par le De archa, dont on ne pouvait plus percevoir faute de la transition qui 

lʾachevait, quʾelle nʾétait pas une oeuvre indépendante”. 

Manuscrisul în limba latină pe care ne-am învrednicit să-l traducem și asupra căruia ne-am 

aplecat în vederea tâlcuirii mesajului său teologic este cel din ediția Migne (Documenta Catholica 

Omnia). L-am comparat apoi cu textul din Continuatio mediaevalis  (Corpus christianorum 

CCCM) editat de Patrice Sicard în 2001 și am constatat că de mare folos s-au dovedit a fi 

însemnările critice ale acestuia. Aportul pe care l-a adus Sicard este considerabil. Acesta 

îmbunătățește ediția Migne studiind manuscrisele și notând totodată diferențele semantice, 

rezolvând probleme filologice (cum ar fi cea a lui thronum și tomum etc.), corectând textul, 

păstrând însă grafia manuscriselor în acord cu tendința vremii (e scris în loc de ae), de corupere a 

limbii, așa cum se corup toate limbile în timp, de invadare a greșelilor. Vechea tendință (sec. II, p. 

Chr.) consta în simplificarea în vorbire și în scris a diftongului ae. Sicard face totodată și un 

inventar al manuscriselor și al fragmentelor existente în întreaga lume (peste 180), fie în abații, fie 

în biblioteci municipale, regale sau universitare și, de asemenea, un studiu critic al tradiției 

textuale.  

Prima ediție (princeps)16 a operei lui Hugo a apărut în 1526, la Paris, în trei volume.  

Tratatele De archa Noe și Libellus de formatione archae se găsesc în cel de-al doilea, pe folia, cu 

caractere romane, pe două coloane. E adevărat că Patrice Sicard17 vorbește și despre faptul c-ar fi 

existat o ediție ”fantomă”, editată în 1518 la Paris, care avea ca titlu Hugonis a sancto Victore 

Opera omnia, cum vita ipsius antehac nusquam edita. Însă nici unul dintre marii exegeți, se pare, 

nu a intrat vreodată în posesia acestuia. Nu există în nicio bibliotecă. E surprinzător cum a putut 

să dispară un volum de o asemenea valoare. Se poate să se fi produs și o confuzie cu Richard de 

Saint-Victor, întrucât 1518 este data sigură a publicării primei ediții din Opera omnia a lui Richard. 

                                                             
16 Sicard Patrice, Hugo de Sancto Victore, De archa Noe. Libellus de formatione arche, CCCM vol. 176, Turnhout, 

Brepols, 2001, p. 71. 
17 Ibidem., p. 70. 
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Noi nu vedem care ar fi confuzia, de vreme ce este specificat numele lui Hugo pe frontispiciul 

volumului. Dar rămâne să mai cercetăm. 

În sprijinul conceperii lucrării noastre ne-au venit „titanii”, dacă-i putem numi așa, 

literaturii țesute în jurul operei hugoniene. Este vorba despre Patrice Sicard, cu a sa operă 

Diagrammes médiévaux et exégèse visuelle. Le Libellus de formatione archae de Hugues de Saint-

Victor și Conrad Rudolf, care-și intitulează cartea The Mystic Ark: Hugh of Saint Victor, Art, and 

Thought in the Twelfth Century, apărută în 2014. Desigur, multe alte nume importante ale exegezei 

medievale (Barbara Obrist, de pildă, care a scris articolul Image et prophétie au XIIe siècle: 

Hugues de Saint-Victor et Joachim de Flore,) ne-au ajutat să conturăm încercarea lui Hugo de a 

reda vizual, în termeni tehnici, plastici și hagiografici viziunea secolului al XII-lea despre lume, 

despre istoria mântuirii omului, despre întoarcerea tuturor oamenilor risipiți în cele patru colțuri 

ale lumii la Creatorul lor. 

Textul biblic, pe temeiul căruia îşi concepe Hugo de Saint-Victor lucrarea de interpretare 

alegorică este cel din Cartea Genezei, cap. 6, versetele 14-22, pe care îl reproducem mai jos, pentru 

o mai bună înțelegere a expunerii noastre. În fapt, pasajul acesta nu este unul de mari dimensiuni. 

Am evidenţiat în introducere textul comentat abundent de Hugo, De arca Noe mystica sau Libellus 

de formatione arche, pe care vom încerca și noi să-l prezentăm, din mai multe puncte de vedere. 

Biblia Sacra Vulgata, Gn, 6, 14-22:  

„ Fă-ți o arcă din lemne netede, în ea îți vei face odăițe și le vei unge cu smoală pe dinăuntru 

și pe dinafară și așa o vei face: lungimea arcei va fi de trei sute de coți, lățimea de cincizeci de coți, 

iar înălțimea de treizeci de coți. Fereastră îți vei face în arcă și într-un cot vei desăvârși partea de 

sus, iar intrarea arcei o vei așeza într-o latură a ei; vei face în ea partea de jos, un etaj și al treilea 

etaj. Iată, eu voi aduce apele potopului asupra pământului ca să fac să piară orice trup de sub cer, 

trup în care este duh de viață; toate care sunt pe pământ, vor pieri. Și voi pune legământul meu cu 

tine și vei intra în arcă, tu și fiii tăi, soția ta și soțiile fiilor tăi cu tine; și din toate cele care au suflet, 

din tot trupul, vei aduce în arcă câte două, ca să trăiască împreună cu tine, de parte bărbătească și 

de parte femeiască (vei aduce); dintre păsări după soiul lor și dintre vitele de povară după soiul lor 

și dintre toate târâtoarele pământului potrivit cu soiul lor; câte două din toate vor intra cu tine ca 

să poată să rămână în viață; așadar, vei lua cu tine dintre toate mâncărurile care pot să fie mâncate 
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și le vei aduna lângă tine și-ți vor fi spre hrană atât ție cât și lor. A făcut așadar Noe toate pe care 

i le poruncise Dumnezeu”. 
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CAPITOLUL I 

 

 Traducerea textului18: 

 

DE ARCA NOE MYSTICA. 

CAPITULA. 

 

Cap. I. De arcae descriptione per crucis figuram et 

agnum in centro eius stantem et columnam in 

altum erectam, designatis tam crucis quam 

spatiorum ab ea derelictorum et aliorum omnium 

coloribus ad mysticum sensum facientibus, cum 

ipsius arcae longitudine, latitudine et profunditate 

seu altitudine mystice intellecta.  

 

Cap. II. De columnae in arcae medio erectae 

significatione mystica, de lignorum super eam 

erectione, de mansionibus inter quadraturas lignis 

infixas designatis. De columnae supradictae 

positione et de omnium horum mysterio.  

 

Cap. III. De zona, quae per medium fundum 

secundum longitudinem a fine usque ad finem 

arcae porrigitur, quomodo Ecclesiam figuret.  

 

Cap. IV. De quadratura in fronte arcae designante 

quattuor mundi partes per litteras nominis Adam 

scriptionem nominum suorum inchoantes et de 

patriarcharum stemnatibus per nominum ipsorum 

descriptionem ab Adam usque ad Christum et 

deinde de Novi Testamenti principibus et 

DESPRE ARCA MISTICĂ A LUI NOE 

 

CAPITOLELE: 

 

Cap. I. Despre descrierea arcei prin figura crucii şi 

prin mielul care stă în centrul acesteia şi prin 

coloana ridicată în înalt, despre culorile desemnate 

atât ale crucii, cât şi ale spaţiilor lăsate de aceasta 

şi a tuturor celorlalte lucruri care comportă un sens 

mistic, laolaltă cu lungimea arcei însăşi, cu 

lăţimea, adâncimea sau înălţimea acesteia înţelese 

în chip mistic. 

Cap. II. Despre semnificaţia mistică a coloanei 

înălţate în mijlocul arcei, despre ridicarea grinzilor 

deasupra acesteia, despre sălaşurile prevăzute între 

quadraturile înfipte în bârne. Despre poziţia 

coloanei mai sus menţionate şi despre misterul 

tuturor acestor lucruri. 

Cap. III. Despre centura care se întinde de-a lungul 

bazei de mijloc, potrivit cu lungimea, de la un 

capăt la celălalt al arcei, în ce chip va reprezenta 

Biserica. 

Cap. IV. Despre quadratura aflată în fruntea arcei, 

care desemnează cele patru părţi ale lumii prin 

literele numelui lui Adam, care încep scrierea 

numelor sale şi despre succesiunile patriarhilor 

prin descrierea numelor lor de la Adam până la 

Cristos şi apoi despre întâii stătători ai Noului 

Testament şi sfinţii care i-au urmat, potrivit cu 

                                                             
18 Hugonis de S. Victore, De Arca Noe Mystica, Canonici Regularis S.Victoris Parisiensis in Opera Omnia, Tribus 

Omnis Digesta, Ex Manuscriptis Eiusdem Operibus Quae in Bibliotheca Victorina Servantur Accurate Castigata et 

Emendata Cum Vita Ipsius Antehac Nusquam Edita, tomus secundus, în PL, nr. 176, 1854. 
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subsecutis sanctis secundum dispositionem et 

divisionem arcae et secundum mundi aetates.  

 

Cap. V. De trina arcae secundum longitudinem 

divisione, qua significantur homines legis 

naturalis, scriptae et gratiae. 

Cap. VI. De trina arcae secundum latitudinem 

divisione, qua supradicti homines significantur et 

de trabibus ibidem positis.  

Cap. VII. De inscriptionibus trium mansionum 

arcae et de distinctione eiusdem arcae secundum 

altitudinem et de XII scalis, quibus ad easdem 

ascenditur.  

 Cap. VIII. De supradictis scalis moraliter 

repetitio.  

Cap. IX. De ascensionibus ad virtutes a frigore 

orientis.  

Cap. X. De ascensionibus a calore et frigore 

orientis.  

Cap. XI. De ostio arcae.  

Cap. XII. Exeundi per cogitationem modi quattuor. 

Cap. XIII. De sex mansiunculis arcae ad litteram. 

 

Cap. XIV. De mansionibus quadraginta duabus.  

 

Cap. XV. De proprietate quattuor temporum anni 

et conclusione operis. 

 

CAP. 1. De arcae igitur descriptione ut supra 

 

Primum ad mysticam arcae Noe descriptionem, in 

planitie ubi arcam depingere volo, medium 

centrum quaero et ibi fixo puncto parvam qua- 

draturam aequilateram ad similitudinem illius 

cubiti, in quo consummata est arca, ei circumduco. 

dispunerea şi împărţirea arcei şi potrivit cu vârstele 

lumii. 

Cap. V. Despre întreita împărţire a arcei după 

lungime, prin care sunt semnificaţi oamenii legii 

naturale, a celei scrise şi a celei a harului. 

Cap. VI. Despre întreita împărţire a arcei după 

lăţime, prin care sunt semnificaţi oamenii mai sus 

menţionaţi şi despre bârnele aşezate tot acolo. 

Cap. VII. Despre însemnările celor trei sălaşuri ale 

arcei şi despre deosebirea arcei înseşi, potrivit cu 

înălţimea şi despre cele douăsprezece scări, pe care 

se urcă la acelea. 

Cap. VIII. Revenirea în ordine morală cu privire la 

sus numitele scări. 

Cap. IX. Despre urcarea către virtuţi dinspre frigul 

orientului. 

Cap. X. Despre urcarea dinspre căldura şi frigul 

orientului.  

Cap. XI. Despre intrarea în arcă. 

Cap. XII. Patru feluri de a ieşi prin cugetare. 

Cap. XIII. Interpretare literală cu privire la cele 

șase odăițe ale arcei. 

Cap. XIV. Despre cele patruzeci şi două de 

sălaşuri. 

Cap. XV. Despre proprietatea celor patru 

anotimpuri ale anului şi concluzia operei.  

 

 

CAP. I. Despre descrierea arcei, potrivit cu cele 

spuse mai sus 

 

Mai întâi, pentru descrierea mistică a arcei lui Noe, 

pe suprafața plană21 pe care vreau s-o înfăţişez, 

caut centrul22 şi, acolo, odată fiind fixat punctul, 

                                                             
21 Planities – Ne întrebăm de la început, despre ce fel de suprafață este vorba. Una reală? Sau autorul ne provoacă la 

un exercițiu de imaginație? Cert este că nu ne-a parvenit un astfel de desen. 

22 Medium centrum – Rudolf Conrad în cartea sa The Mystic Ark (p. 397, n. 2) traduce acești termeni cu ”center 

point”. Descrierea arcei începe cu stabilirea acestui punct central, de la care se va desăvârși apoi întreaga arcă. În 

centrul arcei va fi reprezentată crucea, pe care va fi desenat un miel de un an stând în picioare, adică pe Cristos, cel 

care va duce la mântuire omenirea. Așadar, centrul se identifică cu Isus Cristos.. 
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Itemque illi quadraturae aliam paulo maiorem 

circumscribo. Ita ut id spatium, quod est inter 

exteriorem et interiorem quadraturam, quasi 

limbus cubiti esse videatur. Hoc facto in interiori 

quadratura crucem pingo, ita ut cornua eius singula 

latera quadraturae attingant, eamque auro 

superduco. Deinde spatia illa, quae in superficie 

quadraturae inter quattuor angulos crucis et 

quadraturae remanent, colore vestio, duo superiora 

flammeo et duo inferiora sapphirino, ita ut 

medietas una cubiti in flammeo colore ignem, et 

altera medietas in sapphirino colore nubem 

representare videatur. Post haec in limbo cubiti 

supra crucem scribo A, quod est principium. 

Econtrario subiter crucem scribo omega, quod est 

finis. Ad dextrum cornu crucis scribo X. quae 

littera prima ponitur in nomine Christi et significat 

Decalogum legis quae antiquo populo primum 

quasi electo et iusto ad dexteram collocato data est. 

Ad sinistrum autem cornu pono c, quae est ultima 

in hoc nomine Christi et significat in centum 

perfectionem gratiae, quae data est gentilitati, quae 

primum propter infidelitatem abiecta et ad 

sinistram collocanda videbatur. Deinde spatium 

limbi circumquaque purpureo et viridi colore 

induo, exterius purpureo et interius viridi et in 

medio crucis aureae, quam feceram, agnum 

anniculum stantem pingo. Quo facto perfectus est 

cubitus. Cuius rei rationem si quaeris, quid aliud 

haec scriptura tibi dicere videtur, nisi quod 

principium et finis sit Christus lator Legis Veteris 

trasez, de jur împrejurul lui, o mică quadratură23 

cu laturile egale, după asemănarea acelui cubitus24, 

potrivit cu care a fost desăvârşită arca. De 

asemenea, voi desena, în jurul quadraturii, o altă 

quadratură, cu puţin mai mare decât prima, astfel 

încât spațiul, care este între quadratura exterioră 

și cea interioară, să pară a fi marginea cubitus-ului. 

După ce s-a înfăptuit acest lucru, în quadratura 

interioară pictez o cruce, astfel încât brațele 

acesteia să atingă fiecare latură în parte a 

quadraturii şi o acopăr cu aur25. Apoi, spaţiile care 

rămân pe suprafaţa quadraturii, dintre cele patru 

unghiuri ale crucii şi cele ale quadraturii, le acopăr 

cu culoare26, pe cele două superioare cu o culoare 

roșie ca focul şi pe cele două inferioare, cu 

culoarea albastră ca safirul, astfel încât, o jumătate 

a cubitus-ului să pară că reprezintă focul, prin 

culoarea înflăcărată, şi cealaltă jumătate un nor, 

prin culoarea ei, albastră, precum safirul. Apoi, la 

marginea cubitus-ului, deasupra crucii, scriu un α 

(alpha), care semnifică începutul, iar în partea 

opusă, dedesubtul crucii, scriu un ω (omega), care 

semnifică sfârşitul. Lângă brațul drept al crucii, 

scriu un χ (chi), care reprezintă prima literă a 

numelui lui Cristos şi semnifică Decalogul legii, ce 

i-a fost dată, mai întâi de toate, străvechiului 

popor, ca unui neam ales şi drept. La stânga 

brațului, aşez un ς, care este ultima literă a numelui 

lui Cristos şi semnifică desăvârşirea însutită a 

harului, care le-a fost dat neamurilor (păgânilor) şi 

la care au renunţat la început, din cauza necredinţei 

                                                             
23 Quadraturam aequilateram – quadratura sau quadratus înseamnă „pătrat” sau „cub”. Hugo folosește ambii 

termeni în operele sale. 

24 Cubitus – termenul este latinescul cubitus, -us sau cubitum, -i, care înseamnă cot, ca unitate de măsură.  

25 Crucem....eamque auro superduco– Conrad Rudolf aduce spre meditare ideea de crux triumphalis (The Mystic 

Ark, p. 399, n.12), o cruce din aur ca simbol al victoriei finale a lui Cristos. 

26 Colore....................flammeo; la fel  (colore)............. sapphirino.  

  Flammeo................colore;         sapphirino..............colore. Sunt epitete cromatice care intensifică, prin repetiția lor 

în chiasm, simbolistica imagistică a pasajului. De obicei, această repetiție semnalează o antiteză, pe care o putem 

interpreta astfel: focul, ca fiind flăcările Iadului, iar norul cerul Paradisului. În felul acesta, se creează, în mintea celui 

care privește sau își imaginează desenul, un avertisment privind păcatele sale din viața aceasta, care vor cântări la 

Judecata de Apoi. 
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et Novae? Et pictura, quid tibi ostendit aliud quam 

si diceret: iste cubitus eundem significat populum, 

quem columna ignis et nubis protegebat, quae 

populum Israel in deserto praecedebat, illuminans 

per ignem et per nubem obumbrans. Et qui priori 

populo per ignem divinae maiestatis terribilis fuit 

puniendo peccata, et posteriori populo per nubem 

humanitatis mitis apparuit, condonando peccata. 

Qui pro peccatis hominum in cruce est immolatus 

quasi agnus mitis et non aperiens os suum, et pro 

iustitia hominum resurgendo et ascendendo super 

caelos est exaltatus. Qui undique ad se venientibus 

per purpuram sanguinis exemplum passionis suae 

proponit et in viridi colore immacescibile 

praemium supernae remunerationis. Vel in 

purpura, sanguinem passionis Christi sanctificat et 

in viridi colore aquam, qua mundum olim 

iudicavit. Vel in purpura damnationem malorum, 

quos iuste reprobavit, in viridi colore liberationem 

bonorum, quos iuste et misericorditer salvabit. Qui 

stat quia invitat, stat quia confortat, stat quia 

adiuvat, stat quia coronat, stat quia vigilat ut 

custodiat civitatem suam. Ita medio cubito 

consummato aIiam quadraturam circa praedictum 

centrum longe extra circumduco et tantae 

magnitudinis, quantae magnitudinis arcam facere 

volo, quae quadratura sexies, tam longa sit quam 

lata, quia arca trecentos cubitos in longitudine 

habuit, quinquaginta in latitudine, hoc est sexies 

longa ad latitudinem. Ego tamen propter 

competentiorem formam in pictura usque ad 

quadruplam fere longitudinem breviavi. Post haec 

per mediam hanc quadraturam, id est per medium 

fundum arcae, secundum longitudinem duabus 

şi se pare că este plasată la stânga. Apoi, acopăr 

spaţiul limbului de jur împrejur cu culoare 

purpurie şi verde, la exterior, cu purpură şi la 

interior, cu verde şi în mijlocul crucii de aur, pe 

care o făcusem, pictez un miel de un an care stă în 

picioare. După toate acestea, cubitus-ul este 

desăvârșit. Dacă tu cauți rațiunea acestui lucru, ce 

altceva poate să-ţi spună inscripția, dacă nu faptul 

că Cristos este începutul şi sfârşitul, cel care oferă 

Legea cea Veche şi Legea cea Nouă? Şi ce altceva 

ar putea însemna pentru tine această pictură, dacă 

nu faptul că acest cubitus semnifică același popor, 

pe care îl proteja coloana focului şi a norului, care 

mergea înaintea poporului lui Israel în pustiu, 

luminându-l cu ajutorul focului şi umbrindu-l cu 

ajutorul norului? Şi el, cel care a fost 

înspăimântător întâiului popor, din cauza 

pedepsirii păcatelor, prin focul divinei maiestăţi, s-

a înfăţişat ca milostiv în faţa poporului de după 

(respectiv, creştinii), prin norul umanităţii divine 

(adică, Isus Cristos), iertându-le păcatele, el, cel 

care a fost jertfit27 pe cruce pentru păcatele 

oamenilor, ca un miel blând, nedeschizându-și 

gura28 și care, reînviind și suindu-se deasupra 

cerurilor, s-a înălțat pentru dreptatea oamenilor. 

Celor care vin la el, de pretutindeni, le oferă, prin 

purpura sângelui său, un exemplu al pătimirii sale 

şi, prin culoarea verde, (le oferă) o răsplată a 

recompensei celeste, care nu se veştejeşte 

niciodată29. Fie, prin purpură, el (pictorul) sfințește 

sângele pătimirii lui Cristos şi, prin culoarea verde 

apa (Potopului), cu care a judecat odinioară lumea. 

Fie, prin purpură, sfinţeşte condamnarea celor răi, 

pe care i-a pedepsit, pe bună dreptate, şi, prin 

                                                             
 aquam baptismatis adaugă Sicard în continuatio maedievalis. 
 vel in purpura ignem quo in fine iudicaturus est mundum adaugă Sicard în continuatio. 
27 Est immolatus pro peccatis hominum......est exaltatus pro iustitia hominum – paralelism sintactic cu același atribut 

„hominum”. 

28 Quasi agnus mitis et non aperiens os suum – comparație dezvoltată de tip homeric. Non aperiens os suum adică, 

„neapărându-se prin vorbe”. 

29 Praemium...supernae remunerationis – variație sinonimică.  
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lineis ductis tantae latitudinis spatium includo, 

quantae est interior quadratura medii cubiti. 

Similiter per mediam latitudinem, ab uno pariete 

usque ad alterum duabus lineis protensis eiusdem 

latitudinis spatium signo. Ita ut hi duo cinguli, 

quorum alter per mediam longitudinem, alter per 

mediam latitudinem protenditur, altrinsecus esse 

intersecante in modum crucis sub medio cubito 

conveniant et interiori latitudi ipsius respondeant, 

limbo eius tantummodo hinc inde excedantur. Hoc 

ita peracto, spatia quae inter medium centrum, vel 

potius medium cubitum et singulos angulos arcae 

interiacent, unumquodque in tria aequalia positis 

punctis divido et apposita regula binis punctis 

coadiacentibus sccundum longitudinem et 

latitudinem de puncto semper ad punctum 

circumquaque lineam traho; et ita duas alias 

quadratas sexies similiter longas ad latitudinem 

suam efficio, quae tali proportione a se distant, ut 

quantum prima vincit mediam, tantum media 

vincat tertiam. Inter quas tertia quadratura, quae 

minima est et secundum positionem plani infra 

alias clauditur, medium cubitum ambit et duos 

supradictos cingulos, quorum alter longitudinem, 

alter latitudinem arcae metitur, quadrifariam 

intercidit. Alterum sursum et deorsum. Alterum 

sinistrorsum et dextrorsum. Deinde sacunda 

tertiam complectitur et similiter supradictos 

cingulos intersecat. Deinde alia, quae in plano 

extrema est, in alto autem ima, caeteras omnes 

includit et quattuor extrema cornua duarum 

zonarum singulis lateribus, accingens19, totas eas 

intra se comprehendit. Hoc facto, si nosse cupis 

quomodo haec figura formam arcae repraesentet, 

intellige quod de illa zona, quae per mediam 

culoarea verde, eliberarea celor buni, pe care, tot 

pe bună dreptate, chiar cu milostivire, îi va salva. 

Cel care stă în picioare30, deoarece cheamă la sine, 

stă în picioare fiindcă întăreşte, stă în picioare 

pentru că ajută, stă în picioare pentru că 

încoronează, stă în picioare, deoarece veghează și 

păzește cetatea sa. Astfel, cubitus-ul central fiind 

terminat, trasez o altă quadratură, lângă centrul 

despre care am vorbit mai sus, mult în afară şi pe 

atât de mare, pe cât vreau să fac arca de mare, care 

să fie de şase ori cât quadratura, să fie pe atât de 

lungă, cât este de lată, fiindcă arca a avut trei sute 

de coţi în lungime, cincizeci în lăţime, asta 

înseamnă de şase ori lungă în lăţime. Eu, totuşi, 

pentru o formă mai potrivită în ceea ce priveşte 

pictura, am scurtat lungimea de patru ori. După 

acestea, prin mijlocul acestei quadraturi, adică, 

prin mijlocul bazei arcei, potrivit cu lungimea, 

între cele două linii trasate, inserez un spaţiu, pe 

atât de lat, pe cât este quadratura interioară a 

cubitus-ului median. De asemenea, prin lăţimea 

mediană, de la un perete până la celălalt, între cele 

două linii întinse ale acestei lăţimi, stabilesc un 

spaţiu, astfel încât aceste două centuri31, dintre 

care una este întinsă pe lungimea mediană, alta pe 

lăţimea mediană, să se întâlnească, intersectându-

se de-o parte şi de alta, în forma crucii, sub cubitus-

ul median, şi să-şi corespundă pe lăţimea interioară 

a acesteia, depăşind numai marginea  exterioară a 

ei, de ambele părţi. Înfăptuindu-se astfel acest 

lucru, spaţiile care se intersectează între punctul 

central (mai degrabă, cubitus-ul central), şi fiecare 

unghi al arcei, le disting pe fiecare în trei părţi 

egale, după ce am trasat punctele; şi, punând rigla 

pe cele două puncte adiacente, potrivit cu 

                                                             
 În ediția Sicard apare attingens. 
30 Qui stat – Nu întâmplător este folosit latinescul sto, -stare, „a sta în picioare”, față de sedeo, sedēre, „a sta așezat”. 

Autorul vrea să întărească ideea stabilității și a echilibrului pe care le aduce Cel care veghează cetatea. 

31 Cinguli – ”Centuri”. Pentru cingulum, -i autorul folosește ulterior și sinonimul zona, -ae, „brâu”, „dungă”, „fâșie”, 

„bandă”. 
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latitudinem arcae protenditur, fiat columna 

quadrata aequilatera in medio arcae erecta, cuius 

altitudo tanto minor sit latitudine arcae, quanto 

minor est ternarius quinario, quia altitudo arcae 

erat triginta cubitorum et latitudo quinquaginta. Si 

autem scire cupis qua ratione ex ipsa zona 

columnam fieri intelligendum sit, sic considera. 

Cubitus ille, qui nunc positionem plani in medio 

ipsius zonae affixus iacet sursum elevetur, sic ut 

ipsam zonam quasi per medium complicando 

secum sursum trahat, deinde ambae medietates 

eius deorsum pendentes plano ad planum invicem 

compingantur ut columna erecta videatur. In cuius 

summitate emineat cubitus ille, qui secundum 

positionem plani prius in medio eius iacebat. 

Nihilque aliud esse intelligatur cubitus ipse, quam 

columnae praecisio desuper et limbus cubiti sit 

quaedam ora sive eminentia facta desuper in capite 

columnae ad excipienda tigna circumquaque ab 

imo surgentia, quae ipsi columnae infixa sunt sub 

eadem eminentia, sub qua etiam summitas tecti 

consummata est, ad similitudinem imbricis 

summitatem tectorum excipientis. Et quamvis 

altitudo columnae non videatur maior esse 

medietate zonae, cum facta sit ex ipsa duplicata 

intelligenda est tamen tanto maior esse, quanto 

maiora sunt triginta quam viginti quinque, sed hoc 

in plano repraesentari non potuit. Rursum cum 

medietas tantum zonae altitudinem columnae 

teneat, quare ambae medietates eius depictae sint, 

haec est ratio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lungimea şi lăţimea, trasez o linie de la un punct 

până la celălalt, de jur împrejur, şi astfel formez 

alte două quadraturi, de asemenea de şase ori lungi 

în lăţime, care se află la o distanţă de o asemenea 

proporţie, încât, cu cât cea dintâi o întrece pe cea 

de-a doua, cu atât cea de-a doua s-o întreacă pe cea 

de-a treia. Între acestea, a treia quadratură, care 

este cea mai mică, şi care, potrivit cu așezarea unei 

(figuri) drepte, este închisă în interiorul celorlalte, 

înconjoară cubitus-ul central şi, prin cele două 

centuri, despre care am vorbit mai sus, dintre care 

una se întinde de-a lungul longitudinii arcei şi 

cealaltă pe latitudinea ei, îl taie în patru părţi, una 

în sus şi în jos, alta la stânga şi la dreapta lui. Apoi, 

cea de-a doua quadratură o înconjoară pe cea de-

a treia şi, de asemenea, intersectează centurile 

despre care am vorbit mai sus. Apoi o alta, care, în 

(figura) dreaptă este cea mai îndepărtată, în 

profunzime (înălţime) însă fiind cea mai mică (de 

jos), le include pe toate celelalte şi, atingând cele 

patru capete ale celor două brâuri prin câte o latură, 

le cuprinde în sine. 

 După ce-am făcut acest lucru, dacă vrei să ştii în 

ce chip figura reprezintă forma arcei, înţelege că, 

de la acel brâu, care se întinde pe lăţimea mediană 

a arcei, s-ar ridica, în mijlocul ei, coloana pătrată 

echilaterală, a cărei înălţime este faţă de lăţimea 

arcei cu atât mai mică, cu cât este mai mic numărul 

trei faţă de cinci, fiindcă înălţimea arcei era de 

treizeci de coţi, iar lăţimea de cincizeci. Dacă vrei 

să ştii însă care este raţiunea prin care coloana este 

înțeleasă ca pornind de la această centură, ca să 

înţelegi, ia aminte la ce urmează. Acel cubitus, 

care acum, potrivit cu așezarea (figurii) drepte, se 

află fixat în mijlocul brâului, ar trebui să se ridice, 

astfel încât să-l tragă după sine, îndoindu-l de la 

mijloc, apoi, ambele jumătăţi ale acestuia, care se 

întind în jos, să se îmbine reciproc pe (figura) 

dreaptă, astfel încât coloana să pară dreaptă, 

verticală. În vârful acesteia, să se înalţe acel 
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CAP. II. De columnae in arcae medio erectae 

significatione mystica, de lignorum super eam 

erectione, de mansionibus inter quadraturas lignis 

infixas designatis, de columnae supradictae 

positione et de omnium horum mysterio. 

 

 

Columna ista, quae in medio arcae erigitur, 

significat lignum vitae, quod plantatum est in 

medio paradisi, id est Dominum Jesum Christum 

secundum formam humanitatis susceptae in medio 

Ecclesiae plantatum, qui Christus Deus et homo 

est. Et ideo latus columnae, quod ad aquilonem 

respicit, humanitatem eius significat, quam pro 

peccatoribus assumpsit; illud autem, quod ad 

austrum spectat, divinitatem eius figurat, qua 

cubitus, care, potrivit așezării (figurii) drepte, se 

afla mai înainte, în mijlocul ei, și cubitus-ul însuși 

nu se este nimic altceva decât capătul coloanei, ca 

văzută de deasupra. Marginea cubitus-ului să fie o 

anume proeminenţă făcută deasupra, în capătul 

coloanei, pentru a fi prinse grinzile de jur împrejur. 

Ridicându-se de la bază, acestea au fost fixate în 

coloana însăşi, la aceeaşi înălțime, sub care vârful 

acoperişului se desăvârşește, după asemănarea 

ţiglei care se ridică pe vârful lui. Şi, deşi înălţimea 

coloanei nu pare a fi mai mare decât jumătatea 

brâului, de vreme ce este făcută din centura însăşi, 

trebuie, totuși, să înţelegem că este cu atât mai 

mare, (decât jumătatea centurii), cu cât este mai 

mare numărul treizeci decât douăzeci şi cinci, dar 

acest lucru nu a putut fi reprezentat în (figura) 

dreaptă. Pe de altă parte, de vreme ce o jumătate a 

brâului sprijină înălţimea coloanei, acesta ar fi 

motivul pentru care ambele jumătăţi ale acestuia 

au fost reprezentate.  

 

CAP. II. Despre semnificaţia mistică a coloanei 

înălţate în mijlocul arcei, despre ridicarea 

lemnelor deasupra acesteia, despre sălaşurile 

(lăcaşurile) prevăzute între quadraturile înfipte în 

lemne. Despre poziţia coloanei mai sus menţionate 

şi despre misterul tuturor acestor lucruri. 

 

Această coloană, care se înalță în mijlocul arcei, 

semnifică Pomul Vieții32, care este sădit în 

mijlocul Paradisului, adică pe Domnul Isus 

Cristos, potrivit cu forma umanităţii asumate, sădit 

în mijlocul Bisericii, care este Cristos, deopotrivă 

Dumnezeu şi om. Şi prin urmare, o latură a 

coloanei, care priveşte spre nord, semnifică 

umanitatea acestuia, pe care şi-o asumă pentru 

păcătoşi; cealaltă însă, care priveşte spre sud, 

                                                             
32            Lignum vitae..................plantatum est......in medio Paradisi. 

 Dominum Jesum Christum..........plantatum est......in medio Ecclesiae. 

  Repetiții intenționate, aproape simetrice, pentru a evidenția egalitatea dintre acești termeni la nivel semantic. 
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mentes fidelium pascit. Et haec est causa, quare in 

plano bis altitudinem depinximus, quoniam 

oportebat utriusque lateris superficiem 

repraesentari, quod nisi geminata figura fieri non 

potuit. Statuta igitur columna in medio arcae, 

erigantur a singulis angulis tigna usque ad 

summitatem ipsius, eique sub eminentia extremae 

orae infigantur. Deinde duae interiores 

quadraturae sursum eleventur, quousque utraque 

secundum suam positionem tignis eisdem ex omni 

parte orthogonaliter coniungatur extrema 

quadratura in imo remanente; et tunc videbis 

quomodo illud spatium, quod est inter primam 

quadraturam et secundam, pro prima mansione 

computetur, quod est inter secundam et tertiam pro 

secunda et quod est inter tertiam et supremum 

cubitum pro tertia. Hoc facto completam habes 

formam arcae subtus latam et desuper angustam 

usque ad mensuram unius cubiti. Supradictae 

autem columnae positio talis est, ut a medio fundo 

arcae surgat et in omnibus mansionibus medium 

locum obtineat et totam portet fabricam. Cuius 

mysterium hoc est, columna Christus est, australe 

latus eius (quod divinitatem ipsius significat) 

lignum vitae vocatur et ideo viridi colore super 

ductum est. Aquilonare vero latus (quod 

humanitatem eius figurat) liber vitae dicitur et hoc 

sapphirino colore superductum est. Columnae arca 

innititur et Christo innititur Ecclesia sua, quia 

nimirum stare nullatenus posset, nisi ipse eam 

sustineret, secundum quod scriptum est in Canticis 

canticorum: Quae est ista, quae ascendit de 

deserto, deliciis affluens20, innixa super dilectum 

suum? (Cant. VIII). Rursum sicut columna 

singulorum mansionum altitudinem metitur, sic 

Christus uniuscuiusque virtutem et profectum 

dispensat. Et sicut columna distinguit stationes, sic 

reprezintă divinitatea acestuia, cu care hrăneşte 

minţile credincioşilor. Şi acesta este motivul, 

pentru care am descris înălţimea pe două planuri, 

fiindcă era necesar să fie reprezentată suprafaţa 

fiecărei laturi, chiar dacă forma nu putea să fie 

dublă. Aşadar, coloana este aşezată în mijlocul 

arcei, iar grinzile sunt ridicate din fiecare colţ, 

până în vârful acesteia, şi, sub proeminenţa 

marginii extreme (a cubitus-ului central), sunt 

legate laolaltă. Apoi, două quadraturi interioare 

sunt înălţate, până ce fiecare se uneşte, potrivit cu 

poziţia lor, cu aceleaşi grinzi, din fiecare parte, în 

unghiuri drepte, quadratura ultimă rămânând în 

partea de jos; şi atunci vei vedea cum acel spaţiu, 

care este între prima şi a doua quadratură, este 

calculat pentru primul sălaş; (vei vedea cum) acel 

spaţiu care este între cea de-a doua și cea de-a treia 

quadratură, (este calculat) pentru cel de-al doilea 

sălaş; şi (vei vedea cum) acel spațiu, care este între 

cea de-a treia quadratură şi cubitus-ul ultim, (este 

calculat) pentru cel de-al treilea sălaș. Acestea 

fiind îndeplinite, ai o formă desăvârşită a arcei, lată 

dedesubt şi îngustă deasupra, până la măsura unui 

cubitus. Însă poziţia coloanei mai sus menţionate 

este în aşa fel (gândită), încât să se înalţe din 

mijlocul bazei arcei şi să ocupe poziţia de mijloc, 

în fiecare dintre camere, şi să sprijine greutatea 

întregii construcţii. Misterul ei este acesta: coloana 

este Cristos. Latura sa sudică (ce semnifică 

divinitatea acestuia) este numită Pomul Vieţii şi, 

prin urmare, este colorată pe deasupra cu verde, iar 

latura de nord (care reprezintă umanitatea 

acestuia) este numită Cartea Vieţii şi aceasta este 

colorată pe deasupra cu nuanța safirului. Arca se 

sprijină pe această coloană33 şi Biserica se sprijină 

pe Cristos, fiindcă, de bună seamă, în nici un fel nu 

putea să stea în picioare, dacă acesta nu  îi oferea 

                                                             
20 În ediția Sicard apare dealbata, „pur”, „strălucitor”. 
33 Columnae arca innititur et Christo innititur Ecclesia sua. De semnalat această comparație dezvoltată. Arca se 

sprijină pe coloană, iar Biserica se sprijină pe Cristos. Biserica își găsește stabilitatea prin credința în Cristos. 
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Christus pro arbitrio dignationis suae in sancta 

Ecclesia dona gratiarum suarum distribuit, alios 

constituens prophetas, alios apostolos, alios vero 

evangelistas et caeteros quoscunque spiritualium 

donorum participes. Et sicut columna medium 

ubique tenet locum, sic Dominus Jesus Christus 

dicit: Ubicunque duo vel tres congregati fuerint in 

nomine meo, ibi ego sum in medio eorum (Matth. 

XVIII). Si ergo tanta est infirmitas nostra, ut 

ascendere non possimus in tertiam vel secundam 

mansionem, non tamen desperemus, sed 

congregemur in unum per fidem nominis eius et 

simus saltem in prima mansione, simus in unitate 

Ecclesiae, teneamus rectam et inviolatam fidem et 

ipse veniet ad nos, ut stet in medio nostrum 

congratulans bono incoepto nostro, paratus 

adiuvare et ad altiora erigere, ut sit unus in 

omnibus, unus inter omnes, unus prae omnibus 

Dominus Jesus Christus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP. III. De zona quae per medium fundum 

secundum longitudinem a fine usque ad finem 

arcae porrigitur, quomodo Ecclesiam figuret. 

 

 

Restat nunc ut ostendamus quid sibi vult zona 

altera, quae per medium fundum secundum 

longitudinem a fine usque ad finem arcae 

porrigitur. Si enim arca Ecclesiam significat, restat 

ut longitudo arcae longitudinem figuret Ecclesiae. 

Longitudo autem Ecclesiae consideratur in 

diuturnitate temporum, sicut latitudo in 

multitudine populorum. Tunc enim Ecclesia 

sprijinul, după cum este scris în Cântarea 

Cântărilor: „Cine este aceasta, care suie din 

pustiu, bogată în desfătări, sprijinită de iubitul 

ei?” (CC 8,5). Căci, după cum coloana măsoară 

înălţimea fiecărui sălaş, tot astfel Cristos împarte 

fiecăruia virtute şi progres spiritual. Şi după cum 

coloana diferenţiază etajele, tot astfel Cristos, 

potrivit cu voinţa sa, a împărţit, în sfânta Biserică, 

darurile harurilor sale, făcându-i pe unii profeţi, pe 

alţii apostoli, iar pe alţii evanghelişti şi pe toţi 

ceilalţi părtaşi la darurile spirituale. Şi, după cum 

coloana ocupă peste tot spaţiul de mijloc, tot astfel 

Domnul Isus Cristos spune: „Căci acolo unde doi 

sau trei s-au adunat în numele meu, acolo sunt şi 

eu, în mijlocul acestora” (Mt 18,20). Așadar, dacă 

slăbiciunea noastră este atât de mare, încât nu 

putem sui la cel de-al doilea sau al treilea etaj, 

totuşi să nu ne pierdem nădejdea, ci să ne adunăm 

laolaltă prin credinţa în numele acestuia şi să fim 

măcar la primul etaj, să fim în unitatea Bisericii, să 

ţinem credinţa dreaptă şi nepângărită şi El Însuşi 

va veni la noi, ca să stea în mijlocul nostru, 

felicitând bunul nostru început, pregătit să ne ajute 

şi să ne ridice la cele mai înalte niveluri, ca 

Domnul Isus Cristos să fie unul în toţi, unul între 

toţi, unul înaintea tuturor. 

 

CAP. III. Despre centura care se întinde de-a 

lungul bazei de mijloc, potrivit cu lungimea de la 

un capăt la celălalt al arcei, în ce chip va 

reprezenta Biserica. 

 

Ne rămâne acum să arătăm ce înseamnă o altă 

centură, care se întinde longitudinal de la un capăt, 

până la celălalt al arcei. Căci dacă arca semnifică 

Biserica, rămâne ca lungimea arcei să prefigureze 

lungimea Bisericii. Însă lungimea Bisericii trebuie 

înţeleasă ca durată lungă de timp, precum lăţimea 

ei, care trebuie înţeleasă drept mulţimea 

popoarelor. Căci se spune că Biserica este sporită, 
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dilatari dicitur, quando numerus credentium 

augetur et multi ad fidem colliguntur. Longitudo 

autem eius in prolixitate temporum consistit, qua 

de praeteritis per praesentia ad futura se extendit. 

Tempus autem longitudinis eius est ab initio mundi 

usque ad finem, quia sancta Ecclesia in fidelibus 

suis ab initio coepit et usque in finem saeculi 

durabit. Credimus enim nullum tempus esse ab 

initio mundi usque ad finem saeculi, in quo non 

inveniantur fideles Christi. Igitur zona ista, quae 

protenditur a fine usque ad finem arcae, designat 

cursum temporis ab initio mundi usque ad finem 

saeculi. Medietas autem eius, quae est superius a 

capite arcae usque ad columnam, significat omne 

tempus ab initio mundi usque ad incarnationem 

Verbi; altera vero medietas, quae est a columna 

deorsum, designat omne tempus ab incarnatione 

Verbi usque ad finem saeculi. Ideo in superiori 

medietate a capite arcae usque ad columnam, 

scribitur linea carnalis generationis ab Adam 

usque ad Christum. In altera autem medietate a 

columna deorsum scribuntur nomina apostolorum 

a Petro, ac deinceps eo ordine, quo sibi in regimine 

Ecclesiae quasi filii spiritales patribus 

successerunt. Quia enim ab Adam usque ad 

Christum vetus generatio fuit, quae est secundum 

carnem, ideo cursus temporum in priori parte 

saeculi per carnalem generationem distinguitur. 

Quia vero in Christo nova generatio fuit, quae est 

secundum spiritum, ideo cursus temporum in 

posteriori parte saeculi, id est post Christi 

adventum, per spiritalem generationem 

determinatur. Has autem generationes tali modo 

dispono: superiorem medietatem, quae est a 

columna sursum, in tres partes aequales divido et 

unaquaeque tertia sexta pars est totius longitudinis. 

 

atunci când numărul credincioşilor este mare şi 

când mulţi se adună în numele credinţei. Însă 

lungimea ei constă în durata timpurilor, în virtutea 

căreia se întinde din trecut, prin prezent, către 

viitor. Timpul acestei lungimi este de la începutul 

lumii34, până la sfârşitul veacurilor, fiindcă Sfânta 

Biserică începe odată cu credincioşii săi şi va dura 

până la sfârşitul veacurilor, deoarece considerăm 

că nu există nici un moment, de la începutul lumii 

până la sfârşitul veacurilor, în care să nu se 

găsească credincioşi ai lui Cristos. Aşadar, această 

parte, care se întinde de la un capăt la celălalt al 

arcei, desemnează cursul timpului, de la începutul 

lumii, până la sfârşitul veacurilor. O jumătate a 

acestei părţi, care este mai sus, de la capul arcei 

până la coloană, semnifică orice moment de la 

începutul lumii, până la Întruparea Cuvântului; iar 

cealaltă jumătate, care este de la coloană în jos, 

desemnează orice moment, de la Întruparea 

Cuvântului până la sfârşitul veacurilor. De aceea, 

în jumătatea de sus, de la capul arcei până la 

coloană, este scrisă linia generaţiei, de la Adam 

până la Cristos. Însă, în cealaltă jumătate, de la 

coloană în jos, sunt scrise numele apostolilor, de la 

Petru şi în continuarea lui, în această ordine, în 

care s-au succedat Sfinții Părinţi, sub cârmuirea 

Bisericii, ca fii spirituali. De la Adam până la 

Cristos, a fost generaţia veche, care este după trup; 

de aceea, în partea de sus, cursul timpurilor se 

distinge prin generaţia trupească. Iar, în Cristos a 

fost noua generaţie, care este după spirit; de aceea, 

în cealaltă parte a veacului, adică, după sosirea lui 

Cristos, cursul timpurilor este determinat de 

generaţia în duh. Însă orânduiesc aceste generaţii 

în felul următor: pe jumătatea superioară, care este 

de la coloană în sus, o împart în trei părţi egale şi 

                                                             
34 Ab initio mundi usque ad finem saeculi – „de la începuturile lumii, până la sfârșitul veacurilor”. Aceasta este durata 

Bisericii.  
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CAP. IV. De quadratura in fronte arcae 

designante quatuor mundi partes per litteras 

nominis Adam scriptionem nominum suorum 

inchoantes et de patriarcharum stemmatibus per 

nominum ipsorum descriptionem ab Adam usque 

ad Christum et deinde de Novi Testamenti 

principibus et subsecutis sanctis secundum 

dispositionem et divisionem arcae et secundum 

mundi aetates. 

 

Hac divisione facta incipio sursum a capite et 

primum nomen Adam taliter scribo. In ipsa fronte 

arcae facio parvam quadraturam ad figurandas 

quattuor partes mundi, deinde superiori eius lateri, 

id est orienti appono A, hoc est primam litteram 

nominis Adam. Inferiori autem lateri, id est 

occidenti, appono D, hoc est secundam. Dextero 

lateri, id est aquiloni, appono A, id est tertiam. 

Sinistro lateri, id est australi, appono M, id est 

quartam litteram. In Graeco autem singulae partes 

mundi ab his litteris incipiunt. Anatole, ανατολή id 

est oriens, incipit ab a et ideo orienti appositum est 

A; Dysis Δύσις id est occidens, incipit a, d et ideo 

occidenti appositum est D; Arctos, ἄρχτος id est 

septentrio, incipit ab a et ideo septentrioni 

apponitur rursum A; Mesembria, μεσημβρια id est 

meridies sive auster, incipitur ab m et ideo australi 

lateri apponitur M. Cuius rei rationem quidam 

talem tradunt: Dicunt enim quod recte primus 

parens a quattuor partibus mundi nominis sui 

elementa contraxit, qui per omnes partes mundi in 

prole sua diffundendus fuit. Post Adam secundum 

lineam generationis scribuntur Seth, Enos, 

Cainam, Malaleel, Jaret, Henoch, Mathusalem, 

Lamech, Noe, Sem, Arphaxat, Sale, Heber, 

fiecare a treia parte este a şasea parte din întreaga 

lungime. 

 

CAP. IV. Despre quadratura aflată în fruntea 

arcei, care desemnează cele patru părţi ale lumii 

prin literele numelui lui Adam, care încep scrierea 

numelor sale şi despre succesiunile patriarhilor 

prin descrierea numelor lor de la Adam până la 

Cristos şi apoi despre întâii stătători ai Noului 

Testament şi sfinţii care i-au urmat, potrivit cu 

dispunerea şi împărţirea arcei şi potrivit cu 

vârstele lumii. 

 

După ce am făcut această împărţire, încep în partea 

de sus a arcei, de la capăt şi scriu astfel primul 

nume, cel al lui Adam. În însăşi fruntea arcei, fac 

o mică quadratură, pentru a reprezenta cele patru 

părţi ale lumii, apoi, părţii superioare a acesteia, 

adică, dinspre răsărit, îi pun un A, care este prima 

literă a numelui lui Adam. Însă, laturii inferioare, 

adică, celei dinspre apus, îi notez un D, care este 

cea de-a doua literă. Laturii din dreapta, adică 

dinspre nord, îi pun un A, cea de-a treia literă. 

Laturii din stânga, adică dinspre sud, îi pun un M, 

cea de-a patra literă. Însă în greacă, fiecare parte a 

lumii îşi are începutul de la aceste litere. Anatole, 

ανατολή35, adică răsăritul, începe de la α şi de 

aceea răsăritului îi este pus un A; Dysis, Δύσις, 

adică apusul, începe cu d, şi de aceea apusului îi 

este pus un D; Arctos, ἄρχτος, adică nordul, începe 

de la a şi de aceea nordului îi este atribuit din nou 

un A; Mesembria, μεσημβρια, adică sudul sau 

austrul, îşi are începutul de la m şi de aceea, laturii 

de sud îi este pus un M. Unii justifică acest lucru 

în felul următor: într-adevăr, aceştia spun că, pe 

bună dreptate, primul părinte şi-a extras 

elementele numelui său de la cele patru părţi ale 

lumii, care se întind pe toate părţile lumii, de-a 

                                                             
35 Explicația așezării fiecărei litere în dreptul unui anume punct cardinal este dată de asocierea cu denumirile grecești 

ale celor patru părți ale lumii. 
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Phalech, Reu, Saruch, Nachor, Thare, Abraham, 

Isaac şi Iacob; et hi in prima parte collocantur. 

        In secunda parte primo scribo Iudam et circa 

ipsum reliquos patriarchas hinc inde a dextris et a 

sinistris hoc modo dispono: Incipiens a dextro 

pariete secundum ordinem generationis, Ruben, 

quia primogentus fuit, primum scribo; deinde 

Simeon, deinde Levi. Et hi a dextris Iudae 

collocantur; hi quattuor filii Liae fuerunt. A 

sinistris Iudae similiter secundum ordinem 

generationis primum scribitur Dan, deinde 

Nephtalin, hi fllii Balae ancillae Rachelis. Post 

Nephthalin ponitur Gad, deinde Aser, hi filii 

Zelphae ancillae Liae. Deinde Issachar, deinde 

Zabulon, hi rursum filii Liae: deinde novissime 

Joseph et post eum Benjamin, hi filii Rachel. Post 

haec singulis nominibus suas imagines superpono 

semiplenas, a pectore sursum, quales nonnunquam 

in tabulis solent figurari, quas Graeci frequentiori 

Iconas εικόνας vocant, ut sic duodecim patriarchae 

secundum latitudinem per transversum in 

stationibus suis ordinati appareant, quasi quidam 

senatus Dei civitatis. Deinde reversus ad lineam 

generationis post Iudam pono Phares, Ephrom, 

Aram, Aminadab, Naasson, Salmon, Booz, Obeth, 

Isai, David, Salomon, Roboam, Abia, Asa, 

Josaphat, Joram, Aazias, Joas, Amazias, Ozias, 

Joathan, Achas. Et hi sunt in secunda parte.  

           Deinde in tertia parte secundum ordinem 

ponuntur Ezechias, Manasaes, Amon, Josias, 

Eliachim, Joachim, Salathiel, Zorobabel, Abiud, 

lungul descendenţei sale. După Adam, potrivit cu 

firul naşterii36, sunt scrişi Seth, Enos, Cainam, 

Malaleel, Jaret, Henoch, Mathusalem, Lamech, 

Noe, Sem, Arphaxat, Sale, Heber, Phalech, Reu, 

Saruch, Nachor, Thare, Abraham, Isaac şi Iacob; şi 

aceştia sunt aşezaţi în prima parte. 

În partea a doua, îl scriu mai întâi pe Iuda şi, lângă 

acesta, îi orânduiesc astfel pe ceilalţi patriarhi, de 

ambele părţi, de la dreapta şi de la stânga. Începând 

de la dreapta peretelui, potrivit cu ordinea naşterii, 

îl scriu mai întâi pe Ruben, pentru că a fost primul 

născut; apoi pe Simeon, apoi pe Levi. Şi aceştia 

sunt aşezaţi la dreapta lui Iuda. Aceştia au fost cei 

patru fii ai Liei. La stânga lui Iuda, de asemenea, 

potrivit cu ordinea naşterii, este scris mai întâi 

Dan, apoi Nephtalin, aceştia au fost fii lui Bala, 

slujnica Rahelei. După Nephtalin, este aşezat Gad, 

apoi Aser, aceştia au fost fii Zelphei, slujnica 

Liei37. Apoi Issachar, apoi Zabulon, aceştia au fost, 

de asemenea, fii Liei. În cele din urmă, Joseph şi, 

după acesta Benjamin; aceştia au fost fiii Rahelei. 

După acestea, fiecărui nume în parte, îi aşez 

deasupra imaginile sale semiplane, de la piept în 

sus, după felul celor care, nu arareori, sunt  

reprezentate de obicei pe tăbliţe, pe care grecii le 

numesc, mai adesea, icoane, εικόνας38, pentru ca, 

astfel, cei doisprezece patriarhi să apară rânduiţi în 

lăcaşurile lor (în bună rânduială), potrivit cu 

lăţimea, de-a curmezişul, precum un fel de senat al 

cetăţii lui Dumnezeu. Apoi, întors la firul naşterii, 

după Iuda îi aşez pe Phares, Ephrom, Aram, 

                                                             
36 Secundum lineam generationis - Conrad Rudolf în The Mystic Ark, (p. 416, n. 99) menționează că Augustin, în De 

civitate Dei (15,17), descrie cum Adam a fost tatăl a două linii de generații, a Cetății terestre și a Cetății lui Dumnezeu. 

De asemenea, relatează episcopul de Hippona cum descind membrii cetății terestre din Cain și cum provin membrii 

cetății lui Dumnezeu din Seth. Diferența dintre cele două generații, spune Augustin, constă în faptul că în generația 

lui Seth nu este menționat numele nici unei femei, ele sunt ținute sub tăcere, pentru că dau naștere cetățenilor cetății 

lui Dumnezeu, unde nu mai există diferențe sexuale. 

37 Afirmație corectă, („...hi filii Zelphae ancilae Liae”, De Arca Noe Mystica, PL, c. 686 D). Confuzia pe care o 

menționează Conrad Rudolf în privința stăpânei servitoarei se datorează notării greșite în traducerea domniei sale (The 

Mystic Ark, p.417, n.110 „...these being the sons of Zilpah, the servingwoman of Rachel”).  

38 εικόνας - Termenul grecesc de eìκών înseamnă „figură”, „imagine”, „portret”, „asemănare”. Este întrebuințat de 

Platon în Timaios cu sensul de „înrudire”. 
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Eliachim, Azor, Sadoch, Achin, Eliud, Eleazar, 

Mathan, Jacob, Joseph. Inter Joseph autem et 

columnam scribo, hucusque primus Adam 

secundum carnem. Post haec reliquam 

medietatem, quae est a columna deorsum, similiter 

in tres partes aequales divido, has autem ternas 

partes supra et ternas infra, designant latera 

mansionum, ubi intersecant ipsam zonam 

secundum positionem plani. Igitur facta hac 

divisione, post columnam primum in ipsa linea 

Petrum et circa ipsum a dextris et a sinistris 

reliquos apostolos, cum suis iconibus, sex a dextris 

et a sinistris quinque, ut ex una parte columnae 

duodecim patriarchae et ex altera parte duodecim 

apostoli sint constituti ad simi- litudinem viginti 

quattuor seniorum in Apocalypsi in circuitu throni 

sedentium. Et sicut duodecim patriarchae superius 

latitudinem arcae continent (quia ab eis antiquus 

ille populus scriptae legis universus secundum 

carnem descendit), ita duodecim apostoli inferius, 

quia ab eis omnis populus novae legis, id est 

gratiae, per fidem spiritualiter propagatus est. 

Deinde post Petrum sequitur: Clemens, Anacletus, 

Evaristus, Alexander, Sixtus, Thelesphorus, 

Iginus, Pius, Anicetus, Soter, Eleuterius, Victor, 

Zepherinus, Calistus, Urbanus, Pontianus, 

Antherus, Fabianus, Cornelius, Lucius, Stephanus, 

Sixtus, Dionysius, Felix, Euthicianus, Gaius, 

Marcellinus, Marcellus, Eusebius, Melchiades, 

Sylvester, Marcus, Julius, Liberius, Felix, 

Damasus, Siricius, Anastasius, Innocentius, 

Zozimus, Bonifacius, Cœlestinus, Sixtus, Leo, 

Hilarius, Simplicius, Felix, Gelasius, Anastasius, 

Simmaclus, Hormisda, Joannes, Felix, Bonifacius, 

Joannes, Agapitus, Silverius, Vigilius, Pelagius, 

Joannes, Benedictus, Pelagius, Gregorius, 

Sabinianus, Bonifacius, Deusdedit, Bonifacius, 

Honorius, Severinus, Joannes, Theodorus, 

Martinus, Eugenius, Vitalianus, Adeodatus, 

Bonus, Agatho, Leo, Benedictus, Joannes, Conon, 

Aminadab, Naasson, Salmon, Booz, Obeth, Isai, 

David, Salomon, Roboam, Abia, Asa, Josaphat, 

Joram, Aazias, Joas, Amazias, Ozias, Joathan, 

Achas. Şi aceştia sunt în a doua parte. 

Apoi, în a treia parte, în ordinea cuvenită, sunt 

aşezaţi Ezechias, Manasses, Amon, Josias, 

Eliachim, Joachim, Salathiel, Zorobabel, Abiud, 

Eliachim, Azor, Sadoch, Achin, Eliud, Eleazar, 

Mathan, Jacob, Joseph. Însă, între Joseph şi 

coloană, îl notez pe cel care până acum a fost 

primul om, potrivit cu trupul său. După acestea, pe 

cealaltă jumătate, care este de la coloană în jos, de 

asemenea o împart în trei părţi egale, trei părţi 

deasupra şi alte trei dedesubt, care desemnează 

laturile sălaşurilor, unde intersectează centura 

însăşi, potrivit cu poziţia (figurii) drepte. Aşadar, 

după ce am făcut această împărţire, după coloană, 

îl aşez mai întâi pe Petru, în linie dreaptă, şi, lângă 

el, îi aşez pe ceilalţi apostoli, de-a dreapta şi de-a 

stânga, împreună cu imaginile lor, şase la dreapta 

şi cinci la stânga, ca astfel să fie aşezaţi de-o parte 

a coloanei cei doisprezece patriarhi şi de cealaltă 

cei doisprezece apostoli, precum cei douăzeci şi 

patru de bătrâni din Apocalips, care şedeau în jurul 

tronului. Şi, după cum cei doisprezece patriarhi, în 

partea de mai sus, ocupă lăţimea arcei (fiindcă de 

la aceştia întregul popor antic al legii celei scrise 

îşi trage descendenţa potrivit cu trupul), tot aşa cei 

doisprezece apostoli sunt aşezaţi, în partea 

inferioară, fiindcă, de la aceştia, întregul popor al 

legii celei noi, adică a harului, s-a perpetuat, prin 

credinţă în chip spiritual. Apoi, după Petru 

urmează: Clemens, Anacletus, Evaristus, 

Alexander, Sixtus, Thelesphorus, Iginus, Pius, 

Anicetus, Soter, Eleuterius, Victor, Zepherinus, 

Calistus, Urbanus, Pontianus, Antherus, Fabianus, 

Cornelius, Lucius, Stephanus, Sixtus, Dionysius, 

Felix, Euthicianus, Gaius, Marcellinus, Marcellus, 

Eusebius, Melchiades, Sylvester, Marcus, Julius, 

Liberius, Felix, Damasus, Siricius, Anastasius, 
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Sergius, Joannes, Joannes, Sisinius, Constantinus, 

Gregorius, Gregorius, Zacharias, Stephanus, 

Paulus, Stephanus, Adrianus, Leo, Stephanus, 

Paschalis, Eugenius, Valentinus, Gregorius, Leo, 

Sergius, Benedictus. Nicolaus, Adrianus, Joannes, 

Joannes, Martinus, Adrianus, Stephanus, 

Formosus, Bonifacius, Stephanus, Romanus, 

Theodorus, Joannes, Benedictus, Leo, 

Christophorus, Sergius, Anastasius, Lando, 

Joannes, Leo, Stephanus, Joannes, Leo, 

Stephanus, Marinus, Agapitus, Joannes, 

Benedictus, Leo, Joannes, Benedictus, Domnus, 

Bonifacius, Benedictus, Joannes, Joannes, 

Joannes, Cregorius, Joannes, Sylvester, Joannes, 

Joannes, Sergius, Benedictus, Joannes, 

Benedictus, Sylvester, Gregorius, Clemens, 

Damasus, Leo, Victor, Stephanus, Benedictus, 

Nicolaus, Alexandrinus, Gregorius, Victor, 

Urbanus, Paschalis, Gelasius, Galistus, Honorius. 

Et quod super est spatium usque ad finem arcae 

illos capiet, qui post nos futuri sunt, usque ad 

finem saeculi. Ab Adam usque ad diluvium prima 

aetas saeculi continens annos 1656. Secunda aetas 

a diluvio usque ad Abraham continens annos 299. 

Tertia ab Abraham usque ad David habens annos 

942. Quarta a David usque ad transmigrationem 

continens annos 475. Quinta a transmigratione 

usque ad adventum Christi habens annos 585. 

Sexta aetas, quae nunc agitur, nulla annorum serie 

certa, sed ut aetas decrepita ipsa morte totius 

saeculi consumenda. Has aerumnosas, plenasque 

laboribus mundi aetates quicunque felici morte 

vicerunt, septima iam Sabbati perennis aetate 

suscepti, octavam beatae resurrectionis aetatem, in 

qua cum Domino perenniter regnabunt, 

exspectant. 

 

Cap.V. Iterum de trina arcae divisione seeundum 

longitudinem, qua significantur homines legis 

naturalis, scriptae et gratiae. 

Innocentius, Zozimus, Bonifacius, Coelestinus, 

Sixtus, Leo, Hilarius, Simplicius, Felix, Gelasius, 

Anastasius, Simmaclus, Hormisda, Joannes, Felix, 

Bonifacius, Joannes, Agapitus, Silverius, Vigilius, 

Pelagius, Joannes, Benedictus, Pelagius, 

Gregorius, Sabinianus, Bonifacius, Deusdedit, 

Bonifacius, Honorius, Severinus, Joannes, 

Theodorus, Martinus, Eugenius, Vitalianus, 

Adeodatus, Bonus, Agatho, Leo, Benedictus, 

Joannes, Conon, Sergius, Joannes, Joannes, 

Sisinius, Constantinus, Gregorius, Gregorius, 

Zacharias, Stephanus, Paulus, Stephanus, 

Adrianus, Leo, Stephanus etc. Şi spaţiul care este 

deasupra, până la legământul arcei, îi va cuprinde 

pe aceia care vor fi după noi, până la sfârşitul 

veacurilor. De la Adam până la potop, prima vârstă 

a veacului cuprinzând 1656 de ani. A doua vârstă, 

de la potop până la Abraham, cuprinzând 292 de 

ani. A treia vârstă, de la Abraham până la David 

cuprinzând 942 de ani. A patra vârstă, de la David 

până la robie (strămutare), cuprinzând 475 de ani. 

A cincea, de la transmigrare până la venirea lui 

Cristos sunt 585 de ani. Pentru a şasea vârstă, care 

acum se petrece, fără ca şirul anilor să fie în vreun 

fel sigur, ci, ca o vârstă bătrână care trebuie să se 

săvârşească prin chiar moartea întregului veac. 

Oricare vor fi fost cei care au biruit printr-o moarte 

fericită aceste vârste zbuciumate şi pline de 

chinurile lumii, ridicaţi în de-acum cea de-a şaptea 

vârstă a Sabatului veşnic, ei aşteaptă vârsta a opta 

a fericitei învieri, în care, împreună cu Domnul, 

vor domni veşnic. 

 

 

 

 

 

Cap. V. Despre întreita împărţire a arcei după 

lungime, prin care sunt semnificaţi oamenii legii 

naturale, ai celei scrise şi ai harului. 
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      Post haec arcam in tres partes divido et primam 

partem, quae est ab initio usque ad duodecim 

patriarchas, tempus naturalis legis accipio. 

Secundam, quae est a duodecim patriarchis usque 

ad columnam, id est usque ad incarnationem 

Verbi, tempus scriptae legis. Tertiam, quae est a 

columna deorsum, id est ab incarnatione Verbi 

usque ad finem saeculi, tempus gratiae. Et 

secundum has divisiones ipsa etiam latera arcae  

utrinque distinguo. Deinde in utroque latere per 

singulas divisiones ternos colorum tractus duco, ut 

velut trabes quaedam in longum porrectae 

lateraliter coniungatur data singulis congrua 

latitudine. Nam exterior quasi foris apparens 

latior ceteris esse debet. Post hunc interior medius 

quasi inter duos coarctatus minimum latitudinis 

habebit. Horum positio sic variatur, ut ille, qui in 

prima parte exterior est, in secunda sit medius, et 

qui in prima parte medius est, in secunda sit 

interior et qui in prima parte est interior, in secunda 

sit exterior. Rursus qui in secunda parte exterior 

est, in tertia sit medius et qui in secunda est 

medius, in tertia sit interior et qui in secunda est 

interior, in tertia sit exterior. Cuius rei mysterium 

hoc est : Tres colores isti significant tres maneries 

hominum, id est homines naturalis legis, homines 

scriptae legis, homines gratiae. Nam sicut tria 

tempora sunt, id est tempus naturalis legis, tempus 

scriptae legis et tempus gratiae, ita tres sunt 

maneries hominum, id est homines naturalis legis, 

homines scriptae legis, homines gratiae. Homines 

naturalis legis pertinent ad tempus naturalis legis. 

Similiter homines scriptae legis pertinent ad 

tempus scriptae legis et homines gratiae ad tempus 

gratiae. Et tamen si diligenter attendimus, in 

 

După acestea, împart arca în trei părți și cea dintâi 

parte, care este de la început până la cei 

doisprezece patriarhi, o înțeleg ca pe vremea legii 

naturale. Pe a doua, care este de la cei doisprezece 

patriarhi până la coloană, adică până la Întruparea 

Cuvântului, (o înțeleg) ca pe vremea legii scrise. 

Pe a treia, care este de la coloană în jos, adică de la 

Întruparea Cuvântului până la sfârșitul veacului, (o 

înțeleg) ca fiind vremea harului. Și după aceste 

împărțiri, disting chiar laturile arcei de-o parte și 

de alta. Apoi, pe fiecare dintre cele două laturi, prin 

fiecare dintre cele trei diviziuni, trasez o dâră de 

culoare, pentru ca, precum niște bârne39 întinse în 

lungime, să se unească pe lat, odată ce fiecăreia îi 

este dată o lățime potrivită. Căci, cea exterioară, 

apărând ca și cum ar fi o suprafață exterioară, 

trebuie să fie mai lată decât celelalte. După aceasta, 

urmează cea interioară, ca și cum ar fi presată între 

cele două, care va avea cea mai îngustă lățime. 

Poziția acestora variază în așa fel, încât aceea, 

care, în prima parte se află la exterior, în a doua, să 

fie la mijloc și cea care în prima parte se află la 

mijloc, în a doua, să fie în interior și aceea care, în 

prima parte, este în interior, în a doua, să fie la 

exterior. Iarăși, cel care în a doua parte se află la 

exterior, în a treia, să fie la mijloc și aceea care, în 

a doua parte, este la interior, în a treia să fie la 

exterior. Taina acestui lucru este următoarea: 

aceste trei culori40 semnifică trei feluri41 de a fi ale 

oamenilor, adică, oamenii legii naturale, oamenii 

legii scrise, oamenii harului. Căci, după cum sunt 

trei vremuri, adică vremea legii naturale, vremea 

legii scrise și vremea harului, tot astfel sunt trei 

feluri de a fi ale oamenilor, adică oamenii legii 

naturale, oamenii legii scrise și oamenii harului. 

                                                             
39 Trabes – „bârne”. Hugo va folosi și termenul de tigna „grindă”, „scândură” pentru a desemna suprastructura arcei, 

făcând o distincție între cele două cuvinte. În Gn 6,14 este folosit termenul de lignis levigatis. 

40 Culorile vor fi mult mai târziu menționate (viridis „verde”, croceus „galben”, purpureus „purpuriu”). 

41 Maneries nu este un termen clasic, îl întâlnim în latina medievală alături de maneria, ca un dublet etimologic și 

înseamnă „mod”, „fel”, „manieră”. La fel, în limba latină există dubletul materia, ae și materies, ei. 
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singulis his temporibus omnes istas maneries 

hominum invenimus. Verbi gratia: In tempore 

naturalis legis et similiter homines scriptae legis et 

homines gratiae tunc erant, sed homines naturalis 

legis tunc erant in proprio, homines scriptae legis 

et homines gratiae, quasi in alieno. Tempus enim 

naturalis legis proprie pertinet ad homines 

naturalis legis, quia illi tunc et numero plures, et 

conversatione manifestiores et statu excellentiores 

erant. Homines autem scriptae legis et homines 

gratiae adhuc erant et numero pauci et 

conversatione occulti exstiterant. Similiter de 

tempore scriptae legis, et tempore gratiae 

sciendum. Exponamus igitur nunc, qui dicantur 

homines naturalis legis, scriptae legis et gratiae, ut 

quod de his dicimus ex proposita distinctione 

singulorum facilius colligamus. Natura tribus 

modis in sacra Scriptura accipi solet, pro illo 

scilicet integro et incorrupto bono, in quo conditus 

fuit primus homo, secundum quam acceptionem 

dicimus omnia naturaliter esse bona. Deinde pro 

illa corruptione peccati, in qua nascitur, secundum 

quam, dicit Apostolus: Natura filii irae sumus 

(Ephes. II), id est corruptibili nativitate et peccato 

obnoxia. Accipitur etiam natura pro reliquiis illis 

naturalis boni, quae in homine post peccatum 

remanserunt. Naturale enim bonam per peccatum 

in homine corrumpi potuit, exstingui omnino non 

potuit, quia vivit adhuc scintilla quedam naturalis 

rationis in mente hominis, per quam discernit inter 

bonum et malum, secundum quam dicit Apostolus: 

Cum enim gentes, quae non habent legem, 

naturaliter ea quae legis sunt faciunt, eiusmodi 

legem non habentes, ipsi sibi sunt lex (Rom. 11). 

Igitur homines naturalis legis sunt qui, aliam 

legem non habentes, per naturalem rationem mores 

Oamenii legii naturale aparțin timpului legii 

naturale. Tot astfel, oamenii legii scrise aparțin 

timpului legii scrise și oamenii harului de vremea 

harului. Și totuși, dacă observăm mai bine, în 

fiecare dintre aceste vremuri, găsim toate aceste 

feluri de oameni. De dragul cuvântului 

(explicației), în vremea legii naturale erau pe-

atunci, deopotrivă și oameni ai legii scrise și 

oameni ai harului, dar oamenii legii naturale atunci 

se găseau în starea lor proprie, în vremea lor 

proprie, iar oamenii legii scrise și oamenii harului 

ca într-o vreme străină. Căci vremea legii naturale, 

în mod propriu, îi privește pe oamenii legii 

naturale, pentru că aceia atunci se găseau și mai 

mulți la număr și mai vizibili în viață sau prin 

obiceiurile lor și mai sus pe scara socială. Iar 

oamenii legii scrise și oamenii harului până atunci 

erau și puțini la număr și trecuseră neobservați în 

viață. Tot astfel, trebuie știut cu privire la vremea 

legii scrise și vremea harului. Așadar, să descriem 

acum ce sunt cei care sunt numiți oamenii legii 

naturale, ai legii scrise și ai harului, astfel încât să 

putem mai ușor judeca ce spunem despre ei, în 

concordanță cu distincția propusă fiecărui grup. 

Natura42este de obicei înțeleasă în trei tipuri în 

Sfânta Scriptură, (primul tip) pentru acel bine 

întreg și necorupt, în care a fost creat cel dintâi om. 

În concordanță cu această accepțiune, spunem că 

toate sunt bune, în mod natural. Apoi, pentru acea 

corupere a păcatului, în care se naște, potrivit cu 

care apostolul spune: ”Din natură, suntem fiii 

mâniei” (Ephes. 2), adică, prin nașterea supusă 

stricăciunii și robită păcatului. Ba chiar, numim 

natură rămășițele acelea ale binelui natural, care au 

rămas în om, după păcat. Într-adevăr, natura43 cea 

bună a putut fi coruptă în om prin păcat, dar n-a 

                                                             
42 Hugo oferă trei interpretări ale termenului natura în Sfânta Scriptură: 

    1.Starea de bine în care a fost creat omul. 2. Firea decăzută a omului, transmisă prin păcatul original. 3.Binele firesc 

care rămâne în om și care n-a putut fi alterat de păcat. 

43 Ar fi trebuit să fie în text naturam, ci nu naturale. Adjectivul naturalis, -e  nu-și găsește locul aici din punct de 

vedere gramatical. Sau poate c-ar fi fost mai corect natura bona, în cazul Nominativ. 
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et vitam suam instituunt. Vel homines naturalis 

legis sunt, qui secundum corruptionem peccati, 

cum qua nati sunt, in concupiscentia ambulant post 

desideria carnis suae: homines vero scriptae legis 

sunt, in quibus maior viget cognitio, qui ex 

traditionibus Scripturarum et ex praeceptis, quae 

recta et honesta sunt, formam vivendi accipiunt. 

Homines autem gratiae dicuntur, in quorum 

cordibus diffusa est charitas per Spiritum 

Sanctum, qui datus est eis (Rm. 5), per quem 

illuminantur, ut quid agendum sit agnoscant et 

adiuvantur, ut adimplere valeant bonum, quod 

intelligere meruerunt. Ex his colligere possumus, 

qualiter in tempore legis omnes istae tres maneries 

hominum fuerint. Erant enim homines tunc iusti 

pauci quidem et pene adhuc mundo incogniti, quos 

Deus per Spiritum sanctum ad amorem sui 

accenderat, quibus etiam saepe visibiliter apparens 

et mutuis se collocutionibus familiarem praestans 

viam veritatis et loquendo foris et intus aspirando 

patefecit. Isti homines gratiae erant. Erat rursus 

aliud genus hominum, qui iustos istos familiarius 

noverunt, vel ex affinitate generis vel ex 

propinquitate conversationis, qui cum ex dictis 

eorum et factis multa exempla ad iustitiam et 

disciplinam morum pertinentia didicissent, non ad 

virtutem, sed ad quamdam vitae huius honestatem 

eos imitati sunt. Tales erant omnes religiosorum 

virorum mali filii, vel affines, sive etiam 

quicunque familiares, qui disciplinam eorum non 

per amorem, sed per quamdam vivendi 

consuetudinem tenuerunt et eiusmodi quasi 

putut fi distrusă cu totul, pentru că trăiește, până 

acum, o anume scânteie44 a rațiunii firești, 

naturale, în mintea omului, prin care el discerne, 

deosebește între bine și rău, după cum spune 

apostolul: ”într-adevăr, atunci când neamurile care 

nu au lege, în chip firesc, le fac pe cele care sunt 

ale legii, chiar cei care nu au o lege de acest fel, își 

sunt sieși lege” (Rm, 2,14). Așadar, oamenii legii 

naturale sunt cei care, neavând o altă lege, își 

întemeiază obiceiurile și viața prin rațiunea 

naturală sau oamenii legii naturale sunt cei care 

potrivit cu coruperea păcatului, împreună cu care 

s-au născut, umblă în poftă, după dorințele trupului 

lor. Iar oamenii legii scrise sunt cei în care are forță 

o mai mare cunoaștere care din cele transmise prin 

Scripturi și din învățăturile care sunt drepte și 

cinstite primesc un fel de a trăi. Iar oamenii harului 

sunt numiți cei în ale căror inimi a fost răspândită 

iubirea prin duhul sfânt care le-a fost dat (Rm 5,5), 

prin care sunt luminați, astfel încât să recunoască 

ce au de făcut și sunt ajutați să fie în stare să 

împlinească binele pe care s-au învrednicit să-l 

înțeleagă. Din acestea putem înțelege în ce fel au 

fost cele trei feluri de oameni în vremea legii. Într-

adevăr, erau pe-atunci oamenii drepți, deși puțini 

și până atunci aproape necunoscuți lumii45, pe care 

Dumnezeu îi aprinsese, spre iubirea de El, prin 

Duhul Sfânt, cărora, apărându-le chiar adeseori în 

chip vizibil, pe de-o parte le-a dezvăluit calea 

adevărului, apropiindu-se de ei prin convorbiri 

reciproce, pe de alta vorbind în afară și însuflețind 

înăuntru. Aceia erau oamenii harului. Exista iarăși 

                                                             
44 Scintilla – Pr. Tarciziu Șerban, în cartea sa Iluzie și libertate (p. 96) spune că „Paul se apleacă aici (Rm 2,14) asupra 

cazului neamurilor. Despre cei care fac parte din această categorie Paul spune că nu au lege și că înfăptuiesc din fire 

cele ale legii. Cu alte cuvinte, potrivit contextului, faptele lor țin oarecum de Legea lui Moise și ei le împlinesc din 

fire. Sensul acestei expresii nu este unul filosofic, ci e vorba de fapte săvârșite în mod natural, firesc, fără vreo 

condiționare exterioară, ci venind din interiorul persoanei în cauză”. Domnia sa merge mai departe și explică sintagma 

neavând lege, își sunt sieși lege. ”Aceasta nu înseamnă că ei sunt „propria lor lege”, adică își stabilesc singuri regulile 

de conduită, ci, dimpotrivă, păgânii pun în practică norme ce se regăsesc și în Legea lui Moise. ....și păgânii trăiesc 

într-o corectitudine asemănătoare celei prevăzute de Lege...”. 

45 În textul latin apare și adverbul pene (paene sau poene), dar acesta nu-și găsește locul în fraza respectivă. 
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homines scriptae legis erant. Reliqua humani 

generis multitudo nec praeceptionibus divinis, nec 

humanis institutionibus regebatur, sed erat lex 

unicuique sua voluntas et dum impune licuit 

quidquid placuisset, hoc potissimum quisque 

sequebatur, quo cum naturalis motus, sive carnis 

ad concupiscentiam, sive rationis ad quamdam 

formam iustitiae impellebat. Et ideo non immerito 

isti homines naturalis legis appellantur, qui tantum 

regebantur naturali motu sive concupiscentiae, 

sive rationis. Concupiscentia autem, sicut supra 

narratum est, ideo naturalis dicitur, quia in illa 

concipitur et cum illa nascitur homo. Ratio vero 

ideo naturalis appellatur, quia illam ex prima 

adhuc conditione retinet homo. Illa igitur naturalis 

est conditione, ista nativitate. Illa naturalis est, 

quia eam cum primum conderemur accepimug; 

ista naturalis, quia illam cum nasceremur in hanc 

vitam nobiscum et in nobis apportavimus. Talee 

homines habebant prima tempora saeculi, quando 

lex non erat, quae peccata puniret et libere 

peccabant homines, nec abscondebant peccata sua, 

quibusdam peccata prorsus esse non credentibus, 

aliis autem peccata quidem agnoscentibus, sed 

levia et facili piaculo solvenda existentibus. Sed 

postquam lex subintravit et ostendit hominibus 

peccata sua, simulque arguit, prohibuit, poenam 

indixit, cœperunt homines abscondere peccata sua 

et quaedam opera virtutum foris exhibere, non ut 

implerent iustitiam, sed ut vitarent pœnam, sicque 

multiplicati sunt homines scriptae legis. Homines 

vero paucissimi naturalis legis effecti sunt; 

homines vero gratiae aliquanto manifestiores esse 

coeperunt, quam prius fuerant, quia lex bona, per 

hoc quod homines ad iustitiam invitavit, iustorum 

vitam clariorem reddidit. Adveniente autem gratia 

(postquam rigor legis in misericordiam mutatus 

o altă spiță de oameni care i-au cunoscut pe drepții 

aceștia mai îndeaproape, fie prin înrudirea de 

neam, fie prin apropierea în traiul zilnic, deși 

învățaseră din vorbele acelora și din fapte multe 

pilde care îndrumau către dreptate și deprinderea 

cu bunele obiceiuri i-au imitat pe aceia nu înspre 

virtute, ci înspre cinstea vieții acesteia. Așa erau 

toți fiii răi ai bărbaților credincioși sau cei înrudiți 

cu ei (prin alianță) fie chiar oricare dintre prietenii 

apropiați care au păstrat învățătura lor nu prin 

iubire, ci printr-o anume obișnuință de a trăi și în 

felul acesta, erau ca un fel de oameni ai legii scrise. 

Cealaltă mulțime a neamului omenesc nu era 

condusă nici de învățăturile divine, nici de 

orânduieli omenești, ci pentru fiecare era lege 

voința sa și, câtă vreme le-a fost îngăduit fără 

pedeapsă orice îi va fi plăcut, acel lucru îl urma 

fiecare cu strășnicie încotro îl mâna, fie înclinația 

naturală ori a trupului către poftă, fie înclinația 

rațiunii către o anumită formă de dreptate. Și de 

aceea, nu nemeritat, acei oameni erau numiți ai 

legii naturale care erau conduși numai de înclinația 

naturală, fie a poftei, fie a rațiunii. Iar pofta, după 

cum s-a povestit mai sus, de aceea se cheamă 

naturală, pentru că în ea se zămislește și împreună 

cu ea se naște omul. Iar rațiunea de aceea se 

numește naturală, pentru că pe aceea o reține omul 

după cea dintâi condiție de până acum. Așadar, 

aceea este naturală prin condiție, aceasta prin 

naștere. Aceea este naturală, pentru că am primit-

o îndată ce am luat ființă; cealaltă naturală, pentru 

că pe aceea am adus-o în această viață împreună cu 

noi și în noi, când ne-am născut. Astfel de oameni 

existau în cele dintâi vremuri ale veacului, atunci 

când nu era lege, care să pedepsească păcatele, și 

oamenii păcătuiau liberi46 și nu-și ascundeau 

păcatele lor, unii necrezând că există păcate 

                                                             
46 Conrad Rudolf în The Mystic Ark (p. 426, n.149) ne atrage atenția c-ar putea fi aici o aluzie la Rm 5,13. Foarte 

probabil că este așa. „...de vreme ce între Adam și Moise nu exista lege pentru a prescrie și a interzice, nu se poate 

vorbi de încălcare”, ne aduce o explicație Pr. Tarciziu Șerban în cartea domniei sale Iluzie și libertate (p. 182). 
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est), rursus multiplicantur homines naturalis legis, 

dum iam palam sectantur vitia aua, qui prius 

timore poenae coerciti latuerunt, homines vero 

scriptae legis minuuntur. Tamen hoc tempus ideo 

tempus gratiae appellatur, quoniam nunc homines 

gratiae, quamvis non sint numero plures, tamen 

sunt statu excellentiores, quia veritas a paucis 

quidem tenetur, sed ab omnibus fere cognoscitur et 

communi omnium iudicio antefertur. Et iam palam 

est quod « homo non ex operibus legis, sicut olim 

existimabatur, sed ex gratia Dei iustificatur. 

'Cuiuscunque igitur temporis homines naturalis 

legis sunt aperte mali, homines autem scriptae 

legis ficte boni, homines vero gratiae vere boni. 

Homines naturalis legis partim sunt extra 

Ecclesiam, sicut infideles quique, partim in 

Ecclesia, sicut ii qui solam fidem habent absque 

operibus, sed nullo modo de Ecclesia sunt, quia 

boni non sunt. Homines scriptae legis tantummodo 

in Ecclesia sunt, quia fidem habent, sed de 

Ecclesia non sunt, quia boni non sunt. Soli autem 

homines gratiae in Ecclesia sunt et de Ecclesia 

sunt, quia et fidem habent et boni sunt. Hoc 

significare volunt illi tres tractus colorum, quos in 

lateribus arcae ordinavimus, viridis, croceus, 

purpureus. Viridis color, qui in tempore naturalis 

legis forinsecus iacet, significat homines naturalis 

legis, qui tunc manifestiores erant, qui in 

compositione arcae est, sed arcae similis non est, 

sed foris cum terra similitudinem habet. Arca 

enim, quae in superficie intrinsecus secundum 

diversitatem mansionum variis coloribus vestita 

est, in ea tantum parte ubi homines naturalig legis 

interius collocantur viridi colore obduci non debet, 

nicidecum, alții însă recunoscând că există cu 

adevărat păcate, dar ușoare, care urmau a fi 

dezlegate printr-o ispășire ușoară de către cei care 

sunt în viață. Dar, după ce legea a pătruns pe 

nesimțite și le-a arătat oamenilor păcatele lor și pe 

dată a impus pedeapsă, oamenii au început să-și 

ascundă păcatele lor și să arate în afară unele 

lucrări ale virtuții lor, nu ca să împlinească 

dreptatea, ci ca să evite pedeapsa și astfel s-au 

înmulțit oamenii legii scrise. Iar oamenii legii 

naturale s-au împuținat, însă oamenii harului au 

început să fie mai vizibili decât fuseseră mai 

înainte, pentru că legea cea bună, prin faptul că i-a 

îndrumat pe oameni către dreptate, a făcut mai 

strălucită viața celor drepți. Însă, sosind harul 

(după ce rigoarea legii s-a preschimbat în milă), 

din nou se înmulțesc oamenii legii naturale, câtă 

vreme de-acum își urmăresc pe față viciile, pe 

care, mai înainte, constrânși de teama de pedeapsă, 

le-au ascuns, iar oamenii legii celei scrise se 

împuținează. Totuși, această vreme se numește 

vremea harului, deoarece acum oamenii harului, 

chiar dacă nu sunt mai mulți la număr, totuși se 

disting mai bine prin poziția lor, pentru că 

adevărul, cu adevărat de puțini este stăpânit, dar 

aproape de toți este cunoscut și preferat. Și de-

acum este un lucru cunoscut faptul că ”omul e 

îndreptățit, nu după lucrările legii precum se 

socoteau odinioară, ci după harul lui Dumnezeu. 

Așadar, oamenii legii naturale ai oricărei vremi 

sunt în mod evident răi, iar oamenii legii scrise 

sunt buni, în mod aparent, în vreme ce oamenii 

harului sunt buni cu adevărat. Oamenii legii 

naturale47, în parte sunt în afara Bisericii, precum 

                                                             
47 Homines naturalis legis ...............  partim extra Ecclesiam (infideles) 

 Homines naturalis legis ..................... partim in Ecclesia (fidem habent absque operibus)  = nullo modo de Ecclesia          

sunt, quia boni non sunt. 

    Homines scriptae legis ..................  tantummodo in Ecclesia sunt (fidem habent) = de Ecclesia non sunt, quia boni 

non sunt. 

    Homines gratiae ..............  in Ecclesia sunt et de Ecclesia sunt = fidem habent et boni sunt. 
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neque croceo ubi homines scriptae legis 

intrinsecus sunt, sed ubi homines gratiae interius 

ponuntur, purpureum oportet ut habeat colorem, 

quatenus hic solum similitudo utrinque respondeat 

interius, quemadmodum hominibus naturalis legis 

superficies terrae per colorem viridem concordat 

intrinsecus. Croceus vero color in tempore 

naturalis legis intrinsecus collocatus est, quia 

significat homines scriptae legis, qui secundum 

prophetae sententiam nutriebantur in croceis 

(Thren. 4), qui tunc occulti erant et hic in arca 

quidem situs est, sed nec arcae, nec terrae similis 

est, quia ficte boni nec per opera foris infidelibus, 

nec per virtutem intus fidelibus similes sunt. 

Purpureus autem color in tempore naturalis legis 

est, quasi coarctatus in medio utrorumque iacet, 

quia propter regium decus significat homines 

gratiae, qui tunc occultissimi erant. Qui color in 

arca est et positione et similitudine, quia homines 

gratiae et fidem habendo in ecclesia sunt et 

virtutem habendo boni sunt. Positio istorum 

colorum in caeteris temporibus secundum quod 

significatio postulat variatur. Item homineg 

naturalis legis sunt, qui solam fidem habent 

mortuam sine operibus. Homines scriptae legis 

sunt qui fidem habent et opera fidei, sed charitatem 

non habent. Soli autem homines gratiae fidem 

habent operantem ex dilectione. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

fiecare necredincios, în parte în Biserică, precum 

aceia care au doar credința fără fapte, dar în niciun 

fel nu sunt parte din Biserică, pentru că buni nu 

sunt. Oamenii legii celei scrise numai în Biserică 

sunt pentru că au credință, dar din Biserică nu sunt, 

pentru că buni nu sunt. Iar numai oamenii harului 

sunt atât în Biserică și din Biserică, pentru că au și 

credință, sunt și buni. Acest lucru vor să-l 

semnifice acele trei dâre de culoare pe care le-am 

rânduit pe laturile arcei: verde, galben, roșu. 

Culoarea verde, care în vremea legii naturale se 

află în afară, îi semnifică pe oamenii legii naturale, 

care atunci erau mai vizibili, și care se găsește în 

alcătuirea arcei, dar nu este asemănătoare arcei, ci, 

în afara ei, are o asemănare cu pământul. Într-

adevăr, arca, la suprafață, într-un mod inerent, este 

îmbrăcată, potrivit cu diversitatea lăcașurilor, în 

diferite culori: numai partea unde sunt așezați 

oamenii legii naturale trebuie acoperită cu 

culoarea verde; cu galben, acolo unde oamenii 

legii scrise sunt înăuntrul ei; acolo unde oamenii 

harului sunt așezați mai înăuntrul ei se cuvine să 

aibă culoarea purpurie, dat fiind că aici doar 

asemănarea de ambele părți corespunde în partea 

mai dinăuntru, după cum oamenii legii naturale, la 

suprafața pământului, concordă culorii verzi. Iar 

culoarea șofranului, în vremea legii naturale, a fost 

așezată înăuntru, pentru că îi semnifică pe oamenii 

legii scrise, care, potrivit cu vorba profetului, ”erau 

crescuți în șofran”, care pe-atunci trăiau în 

obscuritate, și această culoare este așezată chiar în 

arcă, dar nu este asemănătoare nici arcei, nici 

pământului, pentru că cei care, în chip prefăcut 

sunt buni, nu sunt asemănători nici 

necredincioșilor în afara lor prin fapte, nici 

credincioșilor înăuntrul lor prin virtute. Iar 

culoarea purpurie, în vremea legii naturale, se 

                                                             
Un perfect paralelism sintactic care scoate în evidență faptul cum se raportează oamenii celor trei legi față de 

Biserică. De remarcat jocul de cuvinte între prepozițiile extra și in, anticipate de foris și intus. Cuvinte cheie pentru 

înțelegerea arcei și ca imagine a sufletului. 
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CAP.VI. De trina arcae secundum latitudinem 

divisione, qua supradicti homines significantur et 

de trabibus ibidem positis. 

         

       Dehinc ad latitudinem manum verto et 

incipiens sursum a dextro cornu usque ad lineam 

generationis geminas trabes porrigo et ab inde 

sursum, id est a linea generationis usque ad 

sinistrum cornu, similiter duas signo, easdem 

quidem sed transpositas. Deinde vero a dextro 

cornu in sinistrum continuo ductu sine 

transpositione duas ibidem trabes protendo. Hoc 

modo lateribus secundum longitudinem et 

latitudinem compositis inscriptiones eorum taliter 

distinguo : In dextro latere a fine usque ad finem 

scribo, trecentorum cubitorum erat longitudo eius. 

Econtrario in sinistro latare in parte prima pono 

tempus naturalis legis, in secunda tempus scriptae 

legis, in tertia tempus gratiae, ut quasi primus 

centenarius sit tempus naturalis legis secundus 

găsește ca strânsă la mijloc, între ambele (bârne), 

pentru că, din cauza podoabei regești, ea îi 

semnifică pe oamenii harului care atunci erau cât 

se poate de obscuri. Această culoare se găsește în 

arcă și prin poziție și prin asemănare, pentru că 

oamenii harului se află în biserică, deoarece au 

credință și sunt buni fiindcă au virtute. Poziția 

acelor culori, în celelalte vremuri, variază potrivit 

cu ceea ce cere semnificația lor. De asemenea, 

oamenii legii naturale sunt cei care au doar 

credința moartă, fără fapte. Oamenii legii scrise 

sunt cei care au credință și faptele credinței, dar nu 

au iubire. Însă doar oamenii harului au credința 

care lucrează prin iubire. 

 

 

CAP.VI. Despre întreita împărţire a arcei după 

lăţime, prin care sunt semnificaţi oamenii mai sus 

menţionaţi şi despre bârnele aşezate tot acolo. 

 

De aici, întorc mâna spre lățime și, începând de 

sus, de la colțul din dreapta, până la linia neamului, 

trasez două bârne; și de-aici încolo, adică de la 

linia neamului până la colțul din stânga, în mod 

asemănător, marchez două la fel, pe aceleași chiar, 

dar deplasate. Iar apoi, întind tot acolo două bârne, 

de la colțul din dreapta, spre stânga printr-o linie 

continuă, fără deplasare. În acest fel, laturile fiind 

îmbinate după lungime și lățime, disting tot astfel 

inscripțiile lor: în latura din dreapta, scriu că, de la 

un capăt la celălalt48, lungimea acesteia era de trei 

sute de coți49. Din partea cealaltă, pe latura din 

stânga, în prima parte, așez vremea legii naturale, 

a firii, în partea a doua, vremea legii scrise, în a 

treia, vremea harului, astfel încât cam prima sută 

să fie vremea legii naturale, a doua vremea legii 

                                                             
48 A fine usque ad finem – polyptoton.  

49 Trecentorum cubitorum – ne surprinde această revenire la 300 de cubiți, în ceea ce privește longitudo. În capitolul 

I ni se precizase faptul că autorul scurtează dimensiunile, la 200 de cubiți, în cazul lungimii, pentru o formă mai 

potrivită pentru suprafața de lucru.  
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tempus scriptae legis, tertius tempus gratiae. In 

superiori parte a dextro latere usque ad sinistrum 

scribo, quinquaginta cubitorum latitudo eius. 

Econtrario in inferiori latere quasi expositionem 

huius tituli scribo, universitas fidelium sub uno 

capite Christo. In superiori quoque cornu super 

capita duarum trabium, quae in longitudinem 

vadunt, pono mons Sion, in sinistro, latera 

aquilonis, subtus contra medium, civitas Regis 

magni. Dextrae namque trabes geminae significant 

montem Sion, hoc est populum Iudaeorum 

introque sexu; et sinistrae latera aquilonis, hoc est 

populum gentium similiter in utroque sexu ad 

fidem concurrentium; et unam civitatem Dei, hoc 

est Ecclesiam, ex utroque facientum. Propterea in 

superiori latere et transpositio trabium et divisio 

titulorum facta est, inferius autem et ductus unus 

et titulus unus, quia hi duo populi in seipsis divisi 

fuerant, in fide postmodum Christi unum facti 

sunt. Deinde in dextro cornu superius capitibus 

trium trabium, quae in longitudinem porriguntur, 

per transversum superscribo homines, postea in 

sinistro cornu quasi huius tituli determinationem, 

exteriori quidem trabi in capite ascribo naturae, 

interiori autem suppono legis, mediae vero gratiae; 

hoc significare volens quod istae tres trabes 

utrinque positae significant homines naturalis 

legis, scriptae legis et gratiae, de quibus superius 

locuti sumus. 

 

 

 

 

 

 

CAP. VII. De inscriptionibus trium mansionum 

arcae et de distinctione eiusdem, quae secundum 

altitudinem est et de duodecim scalis, quibus ad 

easdem ascenditur. 

 

scrise, a treia a vremii harului. În partea superioară, 

scriu că, de la latura din dreapta până la cea din 

stânga, lățimea ei este de cincizeci de coți. De 

partea cealaltă, pe latura inferioară scriu un fel de 

expunere a acestei inscripții: totalitatea 

credincioșilor sub un singur cap care este Cristos. 

Chiar în colțul superior, deasupra capetelor celor 

două bârne care merg în lungime, așez muntele 

Sion, în cel stâng, laturile Aquilonului, dedesubt, 

față în față cu mijlocul arcei, cetatea Regelui celui 

mare. Într-adevăr, cele două bârne din dreapta 

semnifică muntele Sion, adică poporul iudeilor, 

deopotrivă bărbați și femei; și cele din stânga, 

laturile Aquilonului, adică mulțimea neamurilor, 

de asemenea de ambele sexe, grăbindu-se 

împreună spre credință și formând o singură cetate 

a lui Dumnezeu, adică Biserica, alcătuită din 

ambele (popoare). De aceea, pe latura superioară a 

fost făcută și transpunerea bârnelor și împărțirea 

titlurilor, însă, mai jos, și o singură linie și o 

singură inscripție, pentru că aceste două popoare 

fuseseră împărțite în ele însele, în credința lui 

Cristos, după aceea s-au făcut unul singur. Apoi, în 

colțul drept, mai sus de capetele celor trei bârne, 

care se întind în lungime, scriu deasupra, 

transversal, oameni: după aceea, în colțul din 

stânga, ca o precizare a acestei inscripții, îi adaug, 

pe bârna exterioară, în capul ei, pe cei ai naturii; pe 

cea interioară, îi pun, dedesubt, pe cei ai legii, însă, 

pe cea din mijloc, pe cei ai harului, dorind să 

semnific faptul că acele trei bârne așezate de-o 

parte și de alta îi reprezintă pe oamenii legii 

naturale, ai legii scrise și ai harului, despre care am 

vorbit mai sus. 

 

CAP. VII. Despre însemnările celor trei etaje ale 

arcei şi despre deosebirea arcei înseşi, potrivit cu 

înălţimea şi despre cele douăsprezece scări, pe 

care se urcă la acelea. 
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 Inscriptiones mansionum tales sunt: in 

dextro latere primae mansioni inscribitur fides, 

secundae mansioni spes, tertiae mansioni charitas. 

In sinistro latere primae mansioni inscribitur 

scientia, secundae mansioni inscribitur disciplina, 

tertiae bonitas. In superiori latere primae mansioni 

inscribitur natura, secundae lex, tertiae gratia. In 

inferiori latere primae mansioni inscribitur recta 

secundae utilis, tertiae necessaria. Quatenus haec 

ultima dispositio supradictis singulis respondeat 

sic habe, recta fides, utilis spes, necessaria 

charitas. Item recta scientia, utilis disciplina, 

necessaria bonitas. Item recta natura, utilis lex, 

necessaria gratia. Sunt aliae differentiae adhuc, 

quibus altitudo arcae distinguatur. Prima mansio 

sunt coniugali, secunda continentes, tertia 

virgines. Vel ita: Prima mansio utentes mundo, 

secunda fugientes mundum, tertia obliti mundum. 

Vel ita: Prima mansio sunt repentia, secunda 

ambulantia, tertia volantia. Item per singulos 

angulos ascendentibus a rigore orientis, id est a 

superbia, prima mansio est timor, secunda est 

dolor, tertia est amor. Ascendentibus a colore 

occidentis, id est a concupiscentia carnis prima 

mansio est patientia, secunda misericordia, tertia 

compunctio. Ascendentibus a frigore occidentis, id 

est ab ignorantia, prima mansio est cognitio, 

secunda est meditatio, tertia est contemplatio. 

Ascendentibus a calore orientis, id est a spiritus 

fervore, prima mansio est temperantia, secunda 

prudentia, tertia est fortitudo. Ideo per quattuor 

Inscripțiile etajelor sunt după cum urmează: în 

latura din dreapta, la cel dintâi etaj, este înscrisă 

Credința, la al doilea etaj, Speranța, la al treilea, 

Iubirea. Pe latura din stânga, la cel dintâi etaj, este 

înscrisă Cunoașterea, la al doilea, Învățătura, la al 

treilea, Bunătatea. Pe latura superioară, la cel 

dintâi etaj, este înscrisă Natura, la al doilea, Legea, 

la al treilea, Harul. Pe latura inferioară, la cel dintâi 

etaj, scriu Dreaptă, la cel de-al doilea, Utilă, la al 

treilea, Necesară50. Pentru ca această ultimă 

orânduială să corespundă fiecăreia dintre cele 

spuse mai sus, socotește astfel: Dreapta Credință, 

Utila Speranță, Iubirea Necesară. De asemenea, 

Dreapta Cunoaștere, Utila Învățătură, Bunătatea 

Necesară. De asemenea, Dreapta Natură, Legea 

Utilă, Harul Necesar. În plus, există alte distincții, 

prin care să se aprecieze înălțimea arcei. La primul 

etaj sunt Căsătoriții, la al doilea, Abstinenții, la al 

treilea, Virginii. După aceea: la primul etaj, (sunt) 

Cei care se folosesc de lume, la al doilea, Cei care 

fug de lume, la al treilea Cei care uită de lume51. Și 

după aceea: la primul etaj, sunt Cele care se târăsc, 

la al doilea etaj, Cele care Umblă, la al treilea, Cele 

care zboară. De asemenea, prin fiecare unghi, 

pentru Cei care evoluează52, dinspre Frigul 

Răsăritului, adică dinspre Trufie, primul etaj este 

Teama, al doilea este Durerea, al treilea este 

Iubirea. Pentru cei care urcă dinspre Căldura 

Apusului, adică dinspre Pofta Trupului cel dintâi 

etaj este Răbdarea, al doilea Milostivirea, al treilea 

Căința. Pentru cei care urcă dinspre Frigul 

                                                             
50 I etaj – Credința , Cunoașterea ,  Natura   =   Dreaptă 

   II etaj – Speranța , Învățătura,  Legea   =   Utilă 

  III etaj – Iubirea ,  Bunătatea,  Harul   =   Necesară 

Printr-un hyperbaton, cele trei adjective se acordă cu cele trei triade de substantive, așa cum prea bine ne 

arată autorul în propozițiile următoare. Credința presupune cunoașterea, dar și firea omenească. Iubirea presupune 

bunătatea, care este un har de la Dumnezeu. Speranța reia și desăvârșește speranța VT prin învățătura divină. 

51 Polyptotonul mundo – mundum – mundum îi pune în opoziție pe utentes, fugientes și obliti.  

52 Ascendentibus – reprezintă participiul prezent al verbului ascendere, al cărui prim sens este de „a urca”, „a se urca”. 

Un sens secundar este acela de „a evolua”, preferabil celui dintâi, pentru că redă mai bine etapele de creștere spirituală 

ale omenirii, după căderea din Rai. Totodată, ascendentibus, plasat la începutul a patru propoziții succesive, reprezintă 

o repetiție de tip anaforă, intenționată, care întărește ideea de întoarcere a individului spre Creatorul său. 
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angulos arcae erectae sunt sursum duodecim 

scalae, per singulos angulos tres, in unaquaque 

mansione quattuor, in singulis angulis singulae; et 

unaquaeque scala decem passibus distinguitur, qui 

simul sunt centum viginti, id est sexaginta et 

sexaginta. Per suos ascendunt ad supremum 

cubitum, quasi ad Deum viri et mulieres sexaginta 

et sexaginta, alternatim per singulas scalas quasi 

sexaginta fortes qui ambiunt lectulum Salomonis  

(Cant. III) et sexaginta reginae (Cant. VI), quae 

scandunt ad amplexum Salomonis; per duodecim 

scalas, id est per apostolicam doctrinam, per 

decem tramites, id est per decem praecepta legis a 

quattuor angulis mundi fide Trinitatis imbudi et 

doctrina evangelica. 

 A frigore orientis sursum scripti sunt triginta libri 

divinae paginae per ordinem in singulis 

mansionibus decem, hoc est ad singulos passus 

singuli in latere scalarum deforis ordinati et 

unusquisque librorum exterius tribus gradibus 

distinguitur, propter triplicem intelligentiam, id est 

historiam, allegoriam, tropologiam. Ex altera parte 

scalarum ab eodem angulo sursum scribitur ad 

primam quidem scalam: Hic ascendunt timentes 

gehennam, vocante Isaia et dicente: Vermis eorum 

non morietur et ignis eorum non exstinguetur (Isa. 

LXVI). Ideo autem hoc de Isaia dicitur, quia iste in 

ista scala supremus librorum est, cuius finis talis 

est. Et hic versus extrinsecus per singulos passus, 

tribus gradibus distinguitur, propter tria, quae in 

Ezechiele dicuntur, quae sunt lamentatio, carmen 

et vae. Lamentatio pertinet ad praesentem 

miseriam, carnem ad futuram gloriam, vae ad 

gehennam. Et oportet ut qui per timorem 

proficiunt, non solum gehennam timeant, sed et de 

praesenti miseria doleant et futuram gloriam 

Apusului, adică dinspre Ignoranță, cel dintâi etaj 

este Cunoașterea, al doilea este Meditația, al treilea 

este Contemplația. Pentru cei care urcă dinspre 

Căldura răsăritului, adică dinspre Fervoarea 

Spiritului, cel dintâi este Cumpătarea, al doilea 

Prudența, al treilea este Curajul. Și astfel, în cele 

patru unghiuri ale arcei se ridică douăsprezece 

scări prin fiecare unghi câte trei, la fiecare etaj 

patru, în fiecare unghi al fiecărui etaj câte una. Și 

fiecare scară se distinge prin zece trepte, care 

împreună sunt 120, adică 60+60.  Prin aceste trepte 

60 de bărbați și 60 de femei urcă spre cubitus-ul 

culminant, ca spre Dumnezeu, cu ajutorul scărilor 

individuale ei urcă alternativ precum cei 60 de 

bărbați puternici care înconjură patul lui Solomon 

(Cânt. Cânt. 3,7), și cele 60 de regine (Cânt. Cânt. 

6,8) care urcă spre îmbrățișarea lui Solomon; cu 

ajutorul celor 12 scări, adică prin învățătura 

apostolică, cu ajutorul celor 10 cărări, respectiv cu 

ajutorul celor 10 porunci ale legii, dinspre cele 

patru unghiuri ale lumii plini de credința în Treime 

și învățătura evanghelică. De la frigul răsăritului, 

cele 30 de cărți ale Scripturii divine sunt scrise sus, 

în ordine, câte 10 la fiecare etaj, respectiv fiecare 

carte este dispusă în partea exterioară a scărilor, la 

fiecare treaptă, și fiecare dintre aceste cărți se 

distinge în exterior, în trei segmente, din cauza 

unei triple înțelegeri, adică istoria, alegoria, 

tropologia53. Pe cealaltă parte a scărilor, din același 

unghi, în sus, este scris, chiar la prima scară: ”aici 

urcă cei care se tem de gheenă, când cheamă Isaia 

și spune: ”Viermele lor nu va muri și focul lor nu 

se va stinge” (Is 66,24). Motivul pentru care acest 

vers din Isaia este citat, este că această carte care 

se sfârșește cu aceste cuvinte este cea mai 

importantă dintre cărțile de pe această scară. Acest 

                                                             
53 Cele trei niveluri principale ale arcei (istoric, alegoric, tropologic) se confundă cu sensurile principale ale Sfintei 

Scripturi (literal, figurat, moral). Sensul istoric arată, evident, evenimentul istoric, așa cum este el dezvăluit de Sfânta 

Scriptură și anume, construirea de către Noe a unei arce de lemn, potrivit indicațiilor divine. Sensul alegoric ne ajută 

să interpretăm arca, drept Sfânta Biserică a lui Cristos, de pe întreaga suprafață a pământului. Iar cel tropologic ne 

conduce spre sufletul uman. 



35 
 

diligant. Sed tamen in hac scala timor principalis 

est. ln secunda scala scribitur sic: Hic ascendunt 

lugentes praesentis vitae exsilium, propter vasa 

domus Domini, quae captiva ducuntur in 

Babylonem. Hoc ideo dicitur, quia in fine libri 

Paralipomenon (qui in illa scala est supremus) hoc 

narratur. Et hic versus similiter per singulos passus 

tribus gradibus distinguitur, propter supradicta 

tria, sed hic dolor est principalis. In tertia scala sic 

scribitur: Hic ascendunt suspirantes ad patriam, 

suspensi ad reditum Sponsi, et dicentes: Veni, 

Domine Jesu Christe (Apoc. xx). ltem a frigore 

occidentis sursum scribuntur libri idem triginta, 

scilicet qui in priori angulo dispositi sunt, per 

singulas mansiones decem, quatenus hi duo anguli 

ordine librorum distincti respondeant Aquilonari 

lateri columnae, quod liber vitae appellatum est. 

De cuius rei mysterio postea latius tractabimus. Et 

sicut supra factum est, ita hic quoque singulos 

libros ternis gradibus secundum ascensum 

distinguimus. Ex altera vero parte scalarum ab 

eodem angulo sursum scribo ad primam scalam 

sic: Hic ascendunt hi qui per ignorantiam primam 

cognitionem Dei in creaturis accipiunt, docente 

Scriptura et dicente: In principio fecit Deus caelum 

et terram (Gn. 1). Quia Genesis in hac scala primus 

liber est. Hic versus autem ab imo sursum 

distinguitur tribus gradibus, quod significat tria in 

operibus Dei admiranda, videlicet immensitatem, 

pulchritudinem, utilitatem. Immensitas ad 

potentiam, pulchritudo ad sapientiam, utilitas ad 

benignitatem pertinet. Quae si quia plenius nosse 

voluerit, inspiciat tractatum, quem fecimus, cui 

titulus est de tribus diebus. ln secunda scala sic 

scribitur: Hic ascendunt ii qui ad institutionem 

recte vivendi meditationi divinae legis invigilant, 

audientes Scripturam dicentem: Ego constitui te ut 

evellas et destruas et disperdas et dissipes et 

aedifices et plantes (Ier. l). Hoc in Ieremia 

vers se distinge în trei segmente, în exteriorul 

acestor trepte individuale, din cauza celor trei 

lucruri care sunt menționate în Ezechiel, care sunt 

lamentația, cântecul și vaietul. Lamentația ține de 

nefericirea prezentă, cîntecul54 de slava viitoare, 

vaietul de gheenă. Și se cuvine ca aceia care 

progresează prin teamă, nu numai de Gheenă să se 

teamă, ci să simtă durerea din pricina nefericirii 

prezente și iubirea față de gloria viitoare. Dar 

totuși, pe această scară, teama este dominantă. Pe 

scara a doua, este scris astfel: aici suie cei care 

jelesc surghiunul vieții prezente, pentru că ei sunt 

vasele casei Domnului, care sunt duse în Babilon 

în captivitate. Acest lucru de aceea este spus, 

pentru că la sfârșitul cărții Paralipomenelor (care 

este cea mai importantă pe această scară) se 

povestește acest lucru. Și acest vers se distinge, de 

asemenea, prin trei segmente de-a lungul pașilor 

fiecăruia, din cauza celor trei lucruri mai sus 

menționate, (Ezechiel), dar aici durerea este 

dominantă. Pe a treia scară este scris astfel: aici 

urcă cei care suspină după patrie, așteptând cu 

nerăbdare întoarcerea Mirelui și care spun: ”Vino, 

Doamne Isuse Cristoase” (Apocalipsa 22,20). De 

asemenea, de la frigul apusului în sus sunt scrise 

cărți de asemenea în număr de treizeci, firește cele 

care sunt orânduite în unghiul dintâi, la fiecare etaj 

10, pentru ca aceste două unghiuri distincte prin 

ordinea cărților, șirul, să corespundă coloanei 

dinspre latura de miază-noapte, care este numită 

Cartea Vieții. Despre taina acestui lucru vom trata 

mai încolo mai pe larg. Și, după cum s-a făcut mai 

sus, tot astfel și aici distingem fiecare carte în trei 

segmente, în ordine crescătoare. Iar din cealaltă 

parte a scărilor, din același unghi, în sus, scriu 

aproape de prima scară astfel: ”aici urcă aceștia 

care, prin ignoranță primesc cea dintâi cunoaștere 

de Dumnezeu în făpturi, după cum ne învață și ne 

spune Scriptura: ”La început, a făcut Dumnezeu 

                                                             
54 În text este carnem în loc de carmen. Foarte probabil o greșeală de scriere. 



36 
 

invenitur, qui primus in hac scala est. Hic autem 

versus foris duobus gradibus distinguitur, propter 

duo quae necessaria sunt ad recte vivendum, quae 

Psalmista commemorat, dicens : Declina a malo et 

fac bonum (Psal.xxxvi). In tertia scala sic scribitur: 

Hic ascendunt ii qui interiori oculo emundato 

internae visionis lumen contemplari sitiunt, quasi 

de Babylone ascendentes ad Jerusalem (I Esdr. 

IV). Quod scilicet in Esdra legitur, qui primus in 

hac scala est. Hic autem versus distinctionem non 

habet, sed unus ductus coloris ab imo sursum 

trahitur, quia contemplatio uniformis est et 

simplex. 

Item a calore occidentis ab imo sursum ex uno 

latere scalarum trium, uno ductu hic versus 

scribitur: Hic ascendunt ii qui ab aestu vitiorum ad 

lignum vitae refugiunt et sub foliie eius quasi sub 

umbraculo meridiano a fervore se abscondunt 

(Eccli. 34). Hic autem versus foris ab imo sursum 

distinguitur septuaginta septem gradibus, id est per 

singulas scalas viginti sex uno minus. Isti autem 

gradus significant, quod in Evangelio de 

remissione peccatorum dicitur: Septuagies septies 

(Matei. 18). Septem enim universitatem significare 

solent illius rei, cui apponuntur. Undecim vero 

transgressionem. Septuaginta septem ergo 

universam transgressionem significant, quae hic 

ascendentibus relaxatur. In altero autem latere 

primae scalae scribitur: Hic ascendunt ii qui per 

abstinentiam et afflictionem mortificant membra 

sua, quae sunt super terram, cum vitiis et 

concupiscentiis (Col. 3). Et hic versus quadraginta 

gradibus distinguitur, qui numerus abstinentiae 

signum est. In secunda scala scribitur: Hic 

ascendunt ii qui eleemosynis et caeteris 

misericordiae operibus priora peccata redimunt 

(Dan.4). Et iste versus quadraginta sex gradibus 

distinguitur, quia eleemosyna abstinentiae iuncta, 

quasi sex cum quadraginta, pertectum opus facit. 

cerul și pământul” (Gn 1,1), pentru că Geneza pe 

această scară, este cartea cea dintâi. Acest vers 

însă, din partea cea mai de jos în sus, se distinge 

întru trei segmente, pentru că semnifică trei lucruri 

de admirat în lucrările lui Dumnezeu, adică, 

imensitatea, frumusețea, utilitatea. Imensitatea 

ține de putere, frumusețea de înțelepciune, 

utilitatea de bunătate, lucru pe care, dacă cineva va 

fi dorind să-l cunoască mai pe deplin, să privească 

tratatul pe care l-am făcut, care are drept titlu: 

„Despre cele trei zile”. Pe a doua scară scrie astfel: 

aici suie cei care veghează prin meditarea55 asupra 

legii divine, pentru învățătura trăirii corecte auzind 

Scriptura care spune: „Eu te-am rânduit, așa încât 

să smulgi și să dobori și să dai pieirii și să risipești 

și să zidești și să sădești” (Ieremia 1,10). Aceasta 

se găsește la Ieremia, care este cel dintâi pe această 

scară. Iar acest vers se distinge în exterior prin 

două segmente, din cauza a două lucruri care sunt 

necesare pentru a trăi drept, pe care le amintește 

Psalmistul spunând: „Îndepărtează-te de rău și fă 

binele” (Ps 37, 27). Pe scara a treia scrie: aici urcă 

aceia care cu ochiul lăuntric curățat sunt însetați să 

contemple lumina viziunii lăuntrice, ca și cum ar 

urca de la Babilon la Ierusalim (1 Esdr 4). Lucru 

care se citește negreșit la Esdra, care este cea dintâi 

carte pe această scară. Iar acest vers nu are 

distincție, ci este trasă o dâră de culoare de jos de 

tot în sus, pentru că contemplația este uniformă și 

simplă.  

De asemenea, de la căldura apusului, de jos de tot 

în sus, dintr-o latură a celor 3 scări cu o singură 

trăsătură este scris acest vers: aici suie aceia care 

se refugiază de la arșița vicilor către lemnul vieții 

și sub frunzele acestuia se ascund de fierbințeală 

cum s-ar ascunde sub un umbrar, în miezul zilei 

(Ecli 34,19). Iar acest vers în afară se distinge de 

jos de tot în sus prin 77 de grade, adică prin fiecare 

scară 26, mai puțin cu unu. Iar aceste grade 

                                                             
55 În text apare meditationi, în loc de meditatione. Dativul nu-și găsea locul din punct de vedere gramatical. 
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In tertia scala sic scribitur. Hic ascendunt hi qui 

contriti cordis et spiritus contribulati iuge 

sacrificium Deo in odorem suavitatis offerunt 

(Ps.50). Et hic versus quinquaginta gradibus 

distinguitur, qui numerus signum est remissionis et 

libertatis, quia ex quo homo haec tria exercet, id 

est abstinentiam, eleemosynam, compunctionem, 

statim absolutionem peccatorum suorum, et sancti 

Spiritus consolationem in primordia verae 

libertatis inveniet. A calore orientis, qui est ultimus 

angulus revertentibus et discedentibus primus, ab 

imo sursum uno tractu scribitur? Hic ascendunt ii 

qui non iam de malo ad bonum transeunt, sed de 

bono in melius proficiunt, quos lignum vitae fructu 

suo pascit et provehit. Hic versus in prima scala 

triginta gradibus distinguitur propter primum 

ordinem fldelium, qui sunt in Ecclesia sancta, qui 

sunt coniugati, qui in Evangelio triceno fructu 

significantur. ln secunda scala distinctio fit 

sexaginta graduum, qui numerus ad continentes 

pertinet. In tertia centum, qui numerus ad virgines 

pertinet, quibus nihil altius, quia coelibem et 

coelestem vitam ducunt. ln altero autem primae 

scalae latere ascriptus est hic versus: Hic 

ascendunt licite utentes mundo quasi reptilia in 

arca et filii Israel in campo edentes et bibentes et 

videntes a longe gloriam Dei. Hic versus quinque 

et semis gradibus distinguitur propter bonam 

operationem minus perfectam, cuius perfectio in 

pleno senario significatur, quam necdum isti 

apprehendere possunt. In secunda scala scribitur: 

Hic ascendunt obliviscentes et fugientes mundum 

quasi quadrupedia iam ambulantia in arca et Aaron 

cum senioribus filiorum Israel in ascensu montis. 

Hic autem versus sex gradibus distinguitur propter 

perfectionem operis, ad quam isti iam promoti 

sunt. ln tertia scala sic scribitur: Hic ascendunt 

obliti mundum quasi volatilia in arca et Moyses 

semnifică ceea ce se spune în evanghelie despre 

iertarea păcatelor: ”de 70 câte 7” (Mt 18,22). Într-

adevăr, de obicei 7 semnifică acel lucru la care 

vrem să ne alăturăm, în timp ce 11 semnifică 

tranziția. Deci 77 semnifică întreaga tranziție, care 

îi înviorează pe cei care urcă aici. Iar în cealaltă 

latură a celei dintâi scări este scris: aici suie aceia 

care prin abstinență și chin provoacă moartea 

”mădularelor lor care sunt deasupra pământului 

împreună cu viciile și poftele ” (Col. 3,5). Și acest 

vers se distinge prin 40 de segmente, care număr 

este semnul abstinenței. Pe a doua scară este scris: 

aici suie aceia care își răscumpără ”păcatele 

dintâi”, „prin milostenii” și celelalte lucrări ale 

milostivirii (Dan. 4,24). Și acest vers se distinge în 

46 de segmente pentru că milostenia unită cu 

abstinența, precum 6 cu 40, face lucrarea 

desăvârșită. Pe a treia scară este scris astfel: aici 

suie aceia care cu inima zdrobită și duhul 

zbuciumat oferă neîncetat56 jertfă lui Dumnezeu, 

spre mireasma suavității (Ps 50) și acest vers este 

împărțit prin 50 de segmente, care număr este 

semnul iertării și al libertății, pentru că în măsura 

în care omul le practică pe acestea trei, adică 

abstinența, milostenia, străpungerea inimii, pe dată 

va găsi dezlegarea păcatelor sale și mânghâierea 

duhului sfânt, către începutul adevăratei libertăți. 

De la căldura răsăritului, care este ultimul unghi 

pentru cei care se întorc și primul pentru cei care 

se îndepărtează de jos de tot în sus, este scris cu o 

linie. Aici suie aceia care nu mai trec doar de la rău 

către bine, ci înaintează de la bine către mai bine, 

cei pe care lemnul vieții îi hrănește cu rodul său și 

îi duce înainte. Acest vers este împărțit în prima 

scară în 30 de segmente, din cauza celui dintâi șir 

al credincioșilor care sunt în Biserica sfântă, care 

sunt legați între ei, căsătoriți, care sunt semnificați 

de 30 de roade. Pe a doua scară, împărțirea se face 

                                                             
56 Iuge (continually) este aici adverb. 
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solus super verticem montis in nube cum Domino, 

hic autem versus septem gradibus distinguitur, 

quia tales cum perfectione operis habent et 

requiem mentis. Sciendum autem quod isti gradus 

forinsecus semper versibus ascribendi sunt, ut inter 

gradus et scalas versus ipsi sursum protendantur et 

variis coloribus distinguendi. Nos ad 

significandam historiam viridem colorem 

posuimus, ad tropologiam croceum, ad allegoriam 

caeruleum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP. VIII. De supradictis scalis moralis 

repetitio. 

 

Nunc revertamur ad scalarum allegoriam. 

Ascendentibus a frigore orientis prima scala est 

în 60 de segmente, care număr îi privește pe cei 

care se stăpânesc. Pe a treia se face împărțirea în 

100, care număr le privește pe fecioare, față de care 

nimic nu este mai înalt, pentru că ele duc o viață 

solitară și cerească. Iar în cealaltă latură a celei 

dintâi scări este scris acest vers: aici suie cei care 

se folosesc în mod legiuit de lume precum 

târâtoarele în arcă și fiii lui Israel care, pe câmp, 

mănâncă și beau și văd de departe slava lui 

Dumnezeu. Acest vers se distinge prin cinci 

segmente și jumătate, pentru a arăta o bună lucrare, 

adică mai puțin decât perfecțiunea, a cărei 

desăvârșire este semnificată în senarul complet 

(compus din șase), pe care aceștia încă nu o pot 

dobândi. Pe scara a doua este scris: aici suie cei 

care uită lumea și fug de ea, precum patrupedele 

care umblă de-acum în arcă și Aaron împreună cu 

cei mai vârstnici între fiii lui Israel în urcarea lui 

pe munte. Iar acest vers este împărțit prin 6 

segmente, din cauza desăvârșirii lucrării, către care 

aceștia de-acum au fost deja împinși. Pe scara a 

treia este scris astfel: aici suie cei care au uitat de 

lume, precum zburătoarele în arcă și Moise singur, 

pe vârful muntelui, în nor, împreună cu Domnul, 

iar acest vers se împarte în 7 segmente, pentru că 

astfel de inși, dimpreună cu desăvârșirea lucrării, 

au și odihna minții (liniște sufletească). Însă 

trebuie știut că aceste segmente trebuie să fie 

întotdeauna adăugate la exterior, pentru ca între 

segmente și scări să se întindă în sus versurile 

însele și ele trebuie să se distingă prin felurite 

culori. Pentru a semnifica istoria, am pus culoarea 

verde, pentru tropologie, culoarea galbenă, pentru 

alegorie, culoarea albastră. 

 

CAP. VIII. Revenirea în ordine morală cu privire 

la sus numitele scări. 

 

Acum să ne întoarcem la alegoria scărilor. Pentru 

cei care urcă dinspre frigul răsăritului, cea dintâi 
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timor, secunda dolor, tertia amor. Ascendentibus 

a frigore occidentis, prima scala est cognitio, 

secunda meditatio, tertia contemplatio. 

Ascendentibus a calore occidentis prima scala est 

patientia, secunda misericordia, tertia conpunctio. 

Et istae tres scalae iustitiam perficiunt. In quarta 

scala sequuntur reliquae tres quaternarum 

virtutum. Ascendentibus autem a calore orientis 

prima scala est temperantia, secunda prudentia, 

tertia fortitudo. Sunt etiam singulae virtutes istae 

in suis locis depictae. Quattuor angulos 

respondere facimus quattuor partibus mundi, a 

quibus colliguntur ii qui ad praemium supernae 

remunerationis ascendunt, electi Dei, a calore 

orientis, a frigore orientis, a calore occidentis, a 

frigore occidentis. Calor orientis est fervor 

spiritualis, frigus orientis est timor superbiae. 

Calor occidentis concupiscentia carnis, frigus 

occidentis, caecitas ignorantiae. In calore orientis 

creatus fuit primus homo, postea superbiendo 

transivit ad frigus orientis quasi ad Aquilonem ad 

consortium diaboli. Deinde per concupiscentiam 

carnis cecidit ad calorem occidentis et per 

ignorantiam ad frigus occidentis. Sicque per 

quattuor partes mundi diffusus est et dissipatus. 

Cum autem colligitur et revocatur, primum de 

quattuor partibus mundi ad arcam, id est 

Ecclesiam, accedit et inde sursum ascendens 

paulatim se in unum colligit, quousque ad 

summum perveniat. Ubi autem primum cecidit, 

ibi primum ascendit, id est in frigore orientis et ibi 

calcat caput serpentis, id est superbiam. Postea 

ascendit a calore occidentis et ibi calcat ventrem 

serpentis, id est concupiscentiam. Postea ascendit 

a frigore occidentis et ibi calcat pectus serpentis, 

id est ignorantiam. Postea revertitur ad calorem 

orientis, ubi creatus fuit et inde ascendens totum 

serpentem complicatum deorsum premit, ita ut in 

scară este teama, a doua este durerea sau suferința, 

a treia este iubirea. Pentru cei care urcă dinspre 

frigul apusului, prima scară este cunoașterea, a 

doua meditația, a treia contemplația. Pentru cei 

care urcă dinspre căldura apusului, prima scară 

este răbdarea, a doua milostivirea, a treia căința 

sau străpungerea inimii. Și aceste trei scări 

desăvârșesc dreptatea. În cea de-a patra scară, 

urmează celelalte trei din quaternitatea virtuților. 

Însă, pentru cei care urcă dinspre căldura 

răsăritului, prima scară este cumpătarea sau 

temperanța, cea de-a doua înțelepciunea, a treia 

curajul. Și astfel sunt zugrăvite fiecare dintre 

aceste virtuți în lăcașul ei. Considerăm cele patru 

colțuri ca fiind corespunzătoare celor patru părți 

ale lumii, de la care se adună laolaltă cei care urcă 

la răsplata răscumpărării cerești57, aleșii lui 

Dumnezeu, dinspre căldura răsăritului, dinspre 

frigul răsăritului, dinspre căldura apusului, dinspre 

frigul apusului. Căldura răsăritului este fervoare 

spirituală, frigul răsăritului este teama de trufie, 

mândria. Căldura apusului înseamnă pofta 

trupească, frigul apusului înseamnă orbirea 

ignoranței. În căldura răsăritului a fost creat primul 

om, după aceea, mândrindu-se, a trecut la frigul 

răsăritului, precum către miază-noapte spre 

însoțirea cu diavolul. Apoi, prin dorință trupească 

a căzut către căldura apusului și, prin 

necunoaștere, către frigul apusului. Și astfel, s-a 

răspândit și s-a risipit prin cele patru părți ale 

lumii. Iar atunci când este adus laolaltă și chemat 

să se întoarcă, acesta (vine) mai întâi dinspre cele 

patru părți ale lumii și se apropie de arcă, adică de 

Biserică și, de-acolo, suind puțin câte puțin, se 

adună într-unul singur, până ce ajunge în vîrf. 

Unde însă a căzut mai întâi, acolo urcă mai întâi, 

adică în frigul răsăritului și acolo calcă capul 

șarpelui, adică trufia. Apoi urcă de la căldura 

                                                             
57 Ad praemium supernae remunerationis – variație sinonimică. 
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singulis scalis qui ultimus est, ascendentium 

serpentem pede utrumque stipitem scalae 

amplexum sic calcare videatur. Duo autem 

stipites corpus et animam designant, quos serpens 

amplectitur, quia in utroque adhuc quoquomodo 

dominatur. Sed ii qui per tramites, id est divina 

praecepta ascendunt, ubique deorsum serpentem 

premunt. Sunt etiam in quattuor angulis arcae 

quattuor evangelistae depicti. In frigore orientis 

leo, ut terreat elatos. In frigore occidentis aquila, 

ut illuminet caecos. In calore occidentis vitulus, ut 

carnem mactet. In calore orientis homo, ut 

hominem ad originem suam revocet.  Per librum 

vitae, qui ad aquilonem respicit, ascendunt qui a 

frigore orientis et qui a frigore occidentis et 

propterea utraque parte a summitate inferioris 

scalae intrinsecus manus cum volumine aperte 

deorsum extenditur, ut quasi a libro vitae veniens, 

hinc increpet, hinc erudiat. In uno scripta est 

increpatio.Vae, vae, vae. In altero scripta est 

eruditio Iudae. In principio creavit Deus caelum 

et terram (Gen. 1), secundum quod significatio 

ascensionum utriusque exigit. Per lignum vitae 

ascendunt, qui a calore orientis et qui a calore 

occidentis, propterea in utraque parte de 

summitate inferioris scalae ramus tenditur 

deorsum, hinc habens folia, hinc fructum, ut quasi 

a ligno vitae veniens hos pascat, illos obumbret. 

Virtutes autem contra singulas scalas a latere 

intrinsecus hoc modo depictae sunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

apusului și acolo calcă pântecul șarpelui, adică 

pofta (dorința). Apoi urcă de la frigul apusului și 

acolo calcă pieptul șarpelui, adică necunoașterea. 

Apoi se întoarce spre căldura răsăritului, unde a 

fost creat, și de acolo suind, apasă în jos tot trupul 

șarpelui înfășurat, astfel încât, cel care este ultimul 

dintre cei care urcă pe fiecare scară să pară că 

zdrobește astfel cu piciorul șarpele, care se 

încolăcește în jurul fiecărei bârne a scării. Iar cele 

două bârne desemnează trupul și sufletul, pe ele 

încolăcindu-se șarpele, pentru că asupra fiecăruia 

stăpânește în orice fel. Dar aceia care suie pe 

scurtături, (pe aceste căi) adică prin învățăturile 

divine va călca șarpele dedesubt. De asemenea, 

sunt zugrăviți, în cele patru colțuri ale arcei, cei 

patru evangheliști: în frigul răsăritului, leul, ca să-

i înspăimânte pe cei mândri; în frigul apusului, 

acvila, ca să-i lumineze pe cei orbi; în căldura 

apusului, vițelul, ca să poată să jertfească trupul; în 

căldura răsăritului, omul, ca să-l cheme înapoi, la 

originea sa. Prin cartea vieții, care e orientată spre 

miază-noapte, urcă cei care vin dinspre frigul 

răsăritului și cei care vin dinspre frigul apusului. 

Și, de aceea, în fiecare parte dinspre vârful scării 

inferioare, o mână cu un sul de manuscris 

deschis58, se întinde în jos spre interior, ca și cum 

ar veni dinspre cartea vieții, dintr-o parte, să 

dojenească, din cealaltă să învețe. Într-unul a fost 

scrisă dojana: Vai, vai, vai! În celălalt este scrisă 

învățătura lui Iuda. „ La început, Dumnezeu a creat 

cerul și pământul” (Gn 1,1), potrivit cu ceea ce 

cere semnificația urcușurilor fiecăruia. Prin lemnul 

vieții, urcă cei care vin de la căldura răsăritului și 

cei care vin de la căldura apusului, de aceea, în 

fiecare parte din vârful scării inferioare, o ramură 

este întinsă în jos, într-o parte având frunze, în 

cealaltă fruct, ca și cum ar veni dinspre lemnul 

vieții să-i hrănească pe unii, pe ceilalți să-i 

                                                             
58 Remarcăm jocul de cuvinte al autorului. Folosește adjective în loc de adverbe și invers. Aici, aperte este adverb, 

dar din punct de vedere gramatical ar fi trebuit să fie adjectivul aperto. Sau poate că este doar o greșeală de transcriere. 
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CAP. IX. Ascentiones ad virtutes a frigore 

orientis. 

 

     

 Primum a frigore orientis timor contra volumen 

nudus ascendit, exuviis superbiae deorsum 

abiectis, propter ignem et vermes, qui sub pede 

scalae depicti sunt. In secunda scala depingitur 

dolor et iuxta eum transmigratio Babylonis 

incipiens a Ioachim et ita oblique descendens 

usque ad pedem secundae scalae, ibique exiens ab 

arca in Babylonem, cuius situs in mappa mundi 

ibidem constat. Juxta tertiam scalam amor pingitur 

quasi una de virginibus cum ardente lampade et 

vase olei, expectans adventum sponsi. Singulae 

autem virtutes, una manu sursum porrecta, gestum 

ascendentis exprimunt. In hoc etiam differentia 

attendenda est, quia in scalis ascendunt homines, 

iuxta scalas intrinsecus per campos disponuntur 

virtutes. In calore occidentis iuxta pedem primae 

scalae mulier quaedam nuda pubetenus de caverna 

procedit foliis supradicti rami obumbrata, contra 

quam a latere incentor vitiorum ignem de ore et 

naribus emittit, ad exprimendam concupiscentiam. 

Paulo altius in eadem scala nudus quidam virgis 

caeditur, ad exprimendam patientiam. ln secunda 

scala quidam eleemosynam largitur, ad 

significandam misericordiam. ln tertia scala 

umbrească. Iar virtuțile, față în față cu fiecare 

scară, dinspre o latură în interior, sunt zugrăvite în 

felul următor. 

 

CAP. IX.  Despre urcarea către virtuţi dinspre 

frigul răsăritului 

 

 

Mai întâi, dinspre frigul răsăritului, Teama urcă 

despuitată cu fața spre sulul de foi59, odată ce și-a 

lepădat veșmintele trufiei, din cauza foculului și a 

viermilor60, care sunt zugrăviți sub piciorul scării. 

Pe cea de-a doua scară este zugrăvită Durerea și, 

alături de ea, Strămutarea la Babilon, adică exilul, 

începând de la Ioachim, coborând oblic, până la 

piciorul celei de-a doua scări și acolo ieșind din 

arcă în Babilon, a cărui așezare pe harta lumii e tot 

acolo. Lângă cea de-a treia scară, este pictată 

Iubirea, ca și cum ar fi una dintre fecioarele 

(înțelepte), cu un opaiț arzând și un vas cu ulei, în 

așteptarea sosirii mirelui. Însă, fiecare dintre 

aceste virtuți, descrisă cu o singură mână întinsă în 

sus, exprimă gestul cuiva care urcă. Și chiar într-

aceasta, trebuie să fie observată o deosebire, pentru 

că oamenii urcă pe scări, iar virtuțile sunt orânduite 

în suprafețele de lângă scări, cu fața în interior61. 

În căldura apusului, lângă piciorul primei scări, o 

femeie despuiată până mai jos de brâu iese dintr-o 

peșteră umbrită de frunzele ramurei despre care am 

vorbit mai sus, în fața căreia, dinspre latură, 

Instigatorul la vicii scoate foc din gură și din nări, 

pentru a înfățișa Concupiscența. Cu puțin mai sus, 

                                                             
59 Volumen – autorul face o distincție clară între liber și volumen, care provine din verbul volvo, -ere „a răsuci”, „a 

rostogoli”. 

60 Propter ignem et vermes – complemente circumstanțiale de cauză, care explică Abl absolut exuviis...abiectis, ale 

cărui elemente componente formează un hyperbaton, încadrând G de apartenență superbiae și CCL deorsum. Aceste 

complemente circum. de cauză explică și elementul predicativ suplimentar nudus, pentru că teama este despuiată din 

cauza focului și a viermilor care-l pândesc pe om, dacă nu scapă de trufie. 

61 Termenul latinesc este campos. La prima vedere ne-am întreba despre ce fel de câmpuri este vorba? Sunt adevărate? 

Sau doar detalii din imago mundi? Traducem mai degrabă cu suprafață plană, sensul secundar al termenului campus, 

pentru a evidenția spațiile de lângă scări, în care sunt orânduite virtuțile. 
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quidam in similitudine orantis pectus tundens 

describitur, ad compunctionem denotandum. 

Omnes autem virtutes sursum respicere debent, ut 

pro humana laude nihil fiat. A frigore occidentis 

iuxta pedem primae scalae quidam de caverna 

obvoluta facie prodiens corruit et in lapidem 

offendens, vas quod portat confringit, ad 

exprimendam ignorantiam, quae per varios errores 

animae integritatem dissipat. Post haec in eadem 

scala cognitio erecta pingitur contra volumen, 

quod deorsum extenta manu porrigitur et iuxta eam 

fragmenta vasis. In hoc volumine, sicut diximus, 

scriptum est: In principio fecit Deus caelum et 

terram (Gen. 1), quia primo cognitio Dei in 

creaturis est. In secunda scala meditatio sedens 

exprimitur et colligens fragmenta vasis fracti. In 

tertia scala contemplatio formatur ad 

similitudinem fabri, conflans eadem fragmenta, ita 

ut liquefactio per ductum coloris (quem superius 

iuxta versum huius scalae sursum porreximus) 

quasi per fistulam in medium cubitum quasi in 

monetam currere videatur. Propter hoc mysterium, 

quia integritatem animae, quam ignorantia frangit, 

cognitio invenit, meditatio colligit, contemplatio 

per ignem divini amoris liquefaciendo in monetam 

divinae similitudinis reformandam fundit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP. X. Ascensiones a calore et frigore orientis. 

pe aceași scară, un om despuiat este lovit cu 

nuielele, pentru a înfățișa Răbdarea. Pe a doua 

scară, un om împarte generos pomană, pentru a 

înfățișa Milostivirea. Pe a treia scară, cineva, 

asemănător unuia care se roagă, este înfățișat 

lovindu-și pieptul, pentru a înfățișa Căința. Însă 

toate Virtuțile ar trebui să privească în sus, câtă 

vreme nimic nu se face spre lauda omenească. 

Dinspre frigul apusului, lângă piciorul primei 

scări, un bărbat, ieșind dintr-o peșteră62, cu chipul 

acoperit, se prăvălește și lovindu-se de o piatră, 

fărâmă vasul pe care-l poartă, pentru a înfățișa 

Ignoranța, care, prin felurite greșeli, distruge 

integritatea sufletului. După acestea, pe aceeași 

scară, este pictată cunoașterea înălțată în fața 

sulului, care se alungește în jos, din mâna întinsă, 

și lângă ea sunt cioburile vasului. Pe acest sul, 

după cum am spus, este scris: ”La început, 

Dumnezeu a făcut cerul și pământul” (Gn 1,1)63, 

pentru că cea dintâi cunoaștere a lui Dumnezeu stă 

în făpturi. Pe cea de-a doua scară, Meditația este 

înfățișată șezând și culegând cioburile vasului 

sfărâmat. Pe cea de-a treia scară, Contemplația este 

întruchipată după asemănarea unui meșteșugar, 

care pune laolaltă aceleași cioburi, astfel încât 

metalul topit pare să treacă prin dâra de culoare pe 

care am întins-o mai sus, lângă versul acestei scări, 

și să pară a curge, ca printr-o țeavă, în cubitus-ul 

central, ca într-o matriță. În ceea ce privește acest 

mister, explicația este că integritatea sufletului este 

frântă prin Ignoranță, descoperită prin cunoaștere, 

adunată prin meditație, iar focul iubirii divine este 

revărsat prin contemplație, făcând-o să curgă în 

tiparul asemănării cu dumnezeirea, spre a fi 

realcătuită. 

 

CAP. X. Despre urcușurile dinspre căldura şi 

frigul răsăritului 

                                                             
62 Gura Iadului în iconografie înseamnă cavitate, gol, gaură. 

63 Foarte probabil că autorul citează din memorie, ori are două Biblii pe masă. 
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A calore orientis iuxta primam scalam pingitur 

temperantia ad similitudinem patrisfamilias 

sedentis ad mensam, comedentis et eleemosynam 

distribuentis, quasi qui licite mundo utatur. In 

secunda scala pingitur prudentia, in similitudinem 

peregrini ambulantis quasi qui mundum fugiat. In 

tertia scala pingitur fortitudo deorsum nube 

amicta, quasi quae mundum calcaverit et in 

sublime sit elevata sursum erectis manibus. Hoc 

autem, sicut diximus, observandum est, ut virtutes 

iuxta scalas intrinsecus disponantur, homines 

autem in scalis per singulos tramites, singuli 

alternatim viri et femine, ut sint sexaginta fortes 

Israel et sexaginta reginae. Repetamus nunc 

breviter numerum et ordinem supradictarum 

virtutum. In frigore orientis ascendentibus de 

superbia prima scala est timor, secunda dolor, 

tertia amor. In calore occidentis ascendentibus a 

concupiscentia, prima scala est patientia, secunda 

misericordia, tertia compunctio. In frigore 

occidentis ascendentibus  ab ignorantia prima 

scala est cognitio sive cogitatio, secunda 

meditatio, tertia contemplatio. In calore orientis 

ascendentibus non de vitio, sed per virtutem 

proficientibus, prima scala est temperantia, 

secunda prudentia, tertia fortitudo et ibi 

consummatio vitae perfectae est. Primus ascensus, 

qui est scilicet a frigore orientis, est in affectibus. 

Secundus, qui est a calore occidentis, est ex 

operibus. Tertius, qui est a frigore occidentis, est 

in cogitationibus. Quartus, qui est a calore orientis, 

est in virtutibus iam dictis. Multa sunt alia, quae 

dici possent de his, quae necessario nos in hoc loco 

praeterire oportet.  

 

 

Dinspre căldura orientului, lângă cea dintâi scară, 

este pictată Cumpătarea, după asemănarea tatălui 

familiei care șade la masă, mănâncă și împarte 

pomană, precum cel care se folosește de lume, în 

mod legiuit. Pe cea de-a doua scară, este pictată 

Înțelepciunea64, prin asemănare cu pelerinul care 

umblă, ca unul care fuge de lume. Pe a treia scară, 

este pictat Curajul, învăluit într-un nor în partea de 

jos, precum cel care a călcat în picioare lumea și a 

fost ridicat spre înalt65 cu mâinile ridicate. Acest 

lucru însă, după cum am spus, trebuie avut în 

vedere, pentru ca virtuțile să fie dispuse lângă 

scări, orientate spre interior, însă oamenii vor fi 

așezați pe scări, pe fiecare treaptă, alternând 

bărbați și femei, după cum sunt șaizeci de viteji ai 

lui Israel și șaizeci de regine. Să repetăm acum pe 

scurt numărul și rânduiala Virtuților, despre care 

am vorbit mai sus. În frigul răsăritului, pentru cei 

care urcă dinspre Trufie, prima scară este teama, a 

doua (Durerea) suferința, a treia Iubirea. În căldura 

apusului, pentru cei care urcă dinspre dorința 

arzătoare, prima scară este Răbdarea, a doua 

Milostivirea, a treia Căința. În frigul apusului, 

pentru cei care urcă dinspre necunoaștere, prima 

scară este cunoașterea sau cugetarea, a doua 

meditația, a treia contemplația. În căldura 

răsăritului, pentru cei care urcă nu dinspre viciu, ci 

înaintează prin virtute, prima scară este 

Cumpătarea, a doua Înțelepciunea, a treia Curajul 

și acolo se găsește împlinirea vieții desăvârșite. 

Primul urcuș, care este, vezi bine, dinspre frigul 

răsăritului se află în afecte. Al doilea, care este 

dinspre căldura apusului, se află în fapte. Al 

treilea, care este dinspre frigul apusului, se află în 

cugetări. Al patrulea, care este dinspre căldura 

răsăritului, se află în virtuțile despre care am vorbit 

                                                             
64 Prudentia – Înțelepciune este un sens secundar și înseamnă cunoașterea binelui și a răului. 

65 Sursum și deorsum – „în sus”; „în jos”, două adverbe antitetice, esențiale pentru înțelegerea textului, locul de 

unde se pleacă și se ajunge la Dumnezeu. 
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CAP. XI. De ostio arcae. 

Ostium autem arcae taliter disponimus. Quia enim 

columna Christum significat, qui dicit: Ego sum 

ostium  (In. 10), columna autem propter praedictas 

causas quasi bis, id est binis lateribus, in arca 

praesentata est, ideo in utroque latere columnae, id 

est in libro vitae ad aquilonem et ligno vitae ad 

austrum deorsum ostium pingimus, et tamen sicut 

unam columnam utroque latere, ita unum ostium 

utroque ostio figuramus. Ostium, quod est ad 

aquilonem, per librum vitae significat fidem, per 

quam ab infidelitate ingredimur in Ecclesiam, 

quod fit per humilitatem Christi, per quam revocati 

sumus et hoc ostium clausum esse debet, ut 

amplius ad antiquos errores non revertamur. 

Ostium, quod est ad austrum, per lignum vitae 

significat transitum ab hac vita ad futuram 

gloriam, id est ad fructum ligni vitae. Et hoc 

ostium apertum est, quia illuc semper oculos 

mentis dirigere debemus, ut quam primum ab hac 

miseria exeamus. Aliud etiam quiddam per ostium 

figuramus. Quia enim ostium deorsum est et 

fenestra sursum (quam posuimus supra 

compunctionem cum extenta manu et columba), 

ideo ostium congrue designare potest exitum per 

operationem et fenestra exitum per cogitationem. 

Quattuor autem modis eximus per operationem. 

Omnis namque actio vel terrena est vel spiritualis. 

Propter cupiditatem terrenis actibus inservire unus 

modus est, quasi immundum animal. Propter 

necesitatem eas disponere alius modus est, quasi 

mundum animal. Propter cupiditatem spirituales 

actiones tertius modus est suscipere, quasi id faciat 

malus homo. Propter utilitatem proximi et laudem 

Dei, quartus modus est, quasi id bonus homo 

faciat. Ideo per ostium quattuor animalia exeuntia 

depinximus, immundum animal asinum et 

mai sus. Multe sunt celelalte, care s-ar putea spune 

despre acestea, pe care, în chip necesar, trebuie să 

le trecem cu vederea în acest loc. 

 

CAP. XI. Despre intrarea în arcă 

 

Iar intrarea arcei în așa fel o orânduim. Pentru că, 

de fapt, coloana îl semnifică pe Cristos, care 

spune: „Eu sunt poarta” (In 10,9), iar coloana, din 

pricinile mai sus amintite, a fost înfățișată în arcă 

de două ori, adică cu câte două laturi, de aceea, pe 

fiecare latură a coloanei, adică în Cartea Vieții, 

către miază-noapte și, pe Lemnul Vieții, către 

miază-zi în jos, pictăm poarta și, totuși, după cum 

închipuim o singură coloană pe fiecare latură, tot 

astfel închipuim o singură intrare pentru fiecare 

intrare.Intrarea care este către miază-noapte, 

semnifică prin Cartea Vieții credința, prin care 

pătrundem dinspre necredință în Biserică, ceea ce 

se petrece prin umilința lui Cristos, prin care am 

fost chemați înapoi și această intrare trebuie să fie 

închisă, pentru ca să nu ne mai întoarcem la vechile 

rătăciri. Intrarea care este către miază-zi, prin 

Lemnul vieții semnifică trecerea de la această viață 

către slava viitoare, adică către rodul Lemnului 

Vieții. Și această intrare este deschisă, pentru că 

într-acolo trebuie mereu să ne îndreptăm ochii 

minții, pentru ca să ieșim cât mai degrabă din 

acestă nefericire. Chiar și altceva închipuim prin 

ușă: Pentru că ușa este în jos și fereastra în sus (pe 

care am așezat-o mai sus în chip de străpungere a 

inimii dimpreună cu o mâna întinsă și un 

porumbel), devreme ce ușa poate desemna în chip 

pertinent ieșirea prin lucrare și fereastra poate 

desemna ieșirea prin cugetare. Însă, ieșim prin 

lucrare în patru feluri, căci orice faptă este fie 

pământească, fie spirituală. Din pricina poftei, 

există un singur fel de a sluji faptelor pământești, 
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mundum animal bovem. Bonum hominem Noe et 

malum hominem Cham. Bono homini Deus ostium 

aperit, malus homo inobedienter exiens ex altera 

parte valvas frangit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP. XII. Exeundi per cogitationem modi 

quattuor. 

 

Similiter per cogitationem quattuor modis eximus. 

Primus modus est, quando consideramus omnem 

creaturam quid sit ex se. Secundus modus, quando 

consideramus omnem creaturam quid sit ex 

beneficio Creatoris. Tertius modus est, quando 

consideramus quomodo utatur Deus ministerio 

creaturarum ad implenda iudicia sua. Quartus 

modus est, quando consideramus quomodo utatur 

homo beneficio creaturarum ad implenda desideria 

sua. Ex se sunt omnia vana et transitoria. Ex 

beneficio Creatoris perpetua. Dum Deo serviunt, 

sunt instrumentum iustitiae. Dum homini serviunt, 

precum un animal66 necurat. Din cauza necesității, 

există un alt mod de-a le orândui (faptele), precum 

un animal curat. Din cauza poftei, există un al 

treilea mod de a asuma acțiunile spirituale, după 

cum ar face aceasta un om rău. Din cauza folosului 

adus aproapelui și de dragul de a-l lăuda pe 

Dumnezeu, este al patrulea mod, așa cum ar face 

aceasta omul cel bun. De aceea, am pictat cele 

patru ființe care ies prin intrare, ca animal necurat 

măgarul și boul67, ca animal curat. Ca om bun pe 

Noe și ca om rău, pe Cham. Omului bun68 

Dumnezeu îi deschide ușa, omul cel rău, ieșind 

fără a da ascultare din cealaltă parte, fărâmă 

balamalele69. 

 

CAP. XII. Patru feluri de a ieşi, de a evada prin 

cugetare 

 

De asemenea, prin cugetare, ieșim în patru 

modalități. Cea dintâi, este atunci când cercetăm 

întreaga făptură, tot ceea ce este creat, încercând să 

vedem ce este de la sine. Cea de-a doua, este atunci 

când cercetăm asupra fiecărei făpturi, încercând să 

vedem ce este prin binefacerea Creatorului. A treia 

modalitate este atunci când cercetăm asupra felului 

cum Dumnezeu se folosește de slujirea70 

făpturilor, spre împlinirea judecăților sale. A patra 

modalitate este atunci când luăm aminte în ce fel 

se folosește omul de binefacerea făpturilor, pentru 

a-și împlini dorințele. În ele însele, toate cele sunt 

                                                             
66 Animal – primul sens al termenului latinesc animal, -lis (cf. Dicționarului latin-român al d-nului Gheorghe Guțu, 

p. 93) este cel de ființă, viețuitoare, adică ceva înzestrat cu anima. Abia sensul secundar cuprinde animalele. Hugo 

chiar ne lămurește mai departe în text, explicându-ne termenul animalia: „quattuor animalia...immundum animal 

asinum et mundum animal bovem. Bonum hominem Noe et malum hominem Cham”. 

67 Asinum et bovem – „măgarul și boul”, perechi antagonice în lumea animalieră, animale curate și necurate. La fel 

în lumea omului, Noe, care era considerat „un om drept și desăvârșit și care umbla cu Dumnezeu (Gn 6,9) și Ham, 

care a fost blestemat pentru lipsă de respect față de tatăl său, pentru că a văzut goliciunea acestuia (Gn 9,22). 

68 Bonum hominem, bono homini...malum hominem, malus homo- printr-un polyptoton Hugo pune în antiteză oamenii 

buni și oamenii răi. 

69 Valvas frangit – expresia „fărâmă balamalele” nu știm dacă redă exact bruschețea și determinarea gestului lui 

Dumnezeu de a nu-i da cale de acces în Paradis. 

70 Ministerio – „slujirea”.  
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fiunt instrumentum concupiscentiae. Hoc modo 

corvus exivit, qui cadavor invenit et in eo resedit. 

Haec in eo libro, quem de arca dictavi, plenius 

cuncta disserui. Tres priores modi ad columbam 

pertinent, id est ad tria bonarum cogitationum 

genera, quae sunt cogitatio, meditatio, 

contemplatio. Vanitatem cogitamus, iustitiam 

meditamur, perpetuitatem contemplamur. 

 

 

 

 

 

 

CAP. XIII. De sex mansiunculis arcae ad 

litteram. 

 

Nunc de mansiunculis quomodo disponendae sint 

videamus. Dicunt nonnulli mansiunculis fuisse 

quosdam nidos, id est quaedam receptacula ad 

parietem arcae foris constructa, propter illa 

animalia, quae nec semper in arida, nec semper in 

aqua degere possunt, sed vicissim alternando, nunc 

de aquam ad aridam, nunc de arida redeunt ad 

aquam. Quibus quia toties arca aperiri non potuit, 

divina providentia actum est, ut ne vel ipsa quidem 

perirent, foris eis ad parietem arcae receptacula 

fierint, quorum aditus semper apertus esset 

exterius, parietate arcae integro intrinsecus 

permanente. Quœ taliter disposita creduntur, ut 

dum arca aquis superferretur, forig per aquam 

ascendentibus, aditus eorum per planum 

deșarte și trecătoare71. Prin binefacerea 

Creatorului, sunt cele perpetue. Câtă vreme îi 

sluijesc lui Dumnezeu, sunt instrumente ale 

dreptății. Câtă vreme îi slujesc omului, devin 

instrumente ale poftei trupești. În acest fel a sfârșit 

corbul, care a găsit un cadavru și s-a așezat pe el. 

Despre acestea toate am tratat mai pe larg în cartea, 

pe care am dictat-o72, cu privire la arcă. Cele trei 

modalități mai sus prezentate privesc porumbelul, 

adică cele trei tipuri de a cugeta bine, care sunt: 

cugetarea, meditația, contemplația. La 

deșertăciune, cugetăm, asupra dreptății medităm, 

pe cele perpetue le contemplăm. 

 

CAP. XIII.  Interpretare literală cu privire la cele 

şase odăiţe ale arcei  

 

Acum, să vedem cu privire la odăițe, în ce fel 

trebuie să fie așezate. Spun destul de mulți73 că 

odăițele au fost odată niște cuiburi, adică niște 

compartimente construite pe peretele exterior al 

arcei, pentru acele animale care nu pot viețui 

niciodată, nici pe uscat, nici vreodată pe apă, ci 

alternând rând pe rând, se întorc, când din apă pe 

uscat, când de pe uscat în apă. Fiindcă pentru 

acestea, de atâtea ori, arca nu a putut fi deschisă, 

pentru ca să nu piară nici măcar acestea, prin 

dumnezeiasca providență, s-a săvârșit, ca să se 

facă pentru ele compartimente pe peretele din afară 

al arcei, a căror intrare să fie mereu deschisă spre 

afară, rămânând înăuntru cu totul, grație naturii 

peretelui74 arcei. Se crede că acestea au fost 

                                                             
71 Vana et transitoria – în antiteză cu adj. perpetua, pentru a arăta că toate lucrurile sunt deșarte, fără înțeles, că lumea 

creată nu este eternă, ci trecătoare. 

72 Dictavi – „a spune repetând”; „a dicta spre a fi transcris” (cf. Dicționarului latin-român al d-nului Guțu, p. 373). 

Asta ar putea să însemne că Arca Mistică nu a fost concepută ca operă literară, ci doar ca un set de instrucțiuni, 

consemnate de către un călugăr ucenic în timpul audierii explicațiilor lui Hugo. 

73 Dicunt nonnulli – „spun destul de mulți”, asta înseamnă că ceea ce urmează nu se regăsește în Sfânta Scriptură, ci 

este doar interpretarea exegeților. 

74 Parietem, de la paries, -etis este forma corectă a termenului. Autorul folosește deopotrivă în text (cap. XIV) și 

forma parietate, care este un termen inventat de Hugo. 
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occurreret. Horum receptaculorum numerum 

Scriptura non dicit. Nos tamen ad similitudinem 

sex civitatum, quae homicidis in refugium 

deputatae sunt (quia ad eamdem significationem 

spectant) sex mansiunculas in arca disposuimus 

hoc modo. Primum Iordanis fluvius per mediam 

arcam, id est de uno pariete in alterum iuxta latus 

columnae desuper  ducitur, ad similitudinem 

baptismi, qui in sancta Ecclesia quasi finis est legis 

et initium gratiae, cuius aqua sanctificationis de 

latere Christi fluxit. Et quia sex civitatum tres ultra 

Iordanem, tres citra constituendae praecipiuntur, 

nos similitudinem sequentes etiam mansiunculas 

nostras collocamus scilicet ultra ceu supra 

Iordanem tres, id est in superiori parte et tres citra, 

id est in parte inferiori arcae. Prima posita est 

desuper in fronte arcae, id est in initio naturalis 

legis. Secunda et tertia in lege scripta, id est super 

ripam Iordanis hinc inde. Quarta et quinta et sexta 

in tempore gratiœ. Duae sub apostolis contra duas 

superiores hinc inde, una in fine arcae deorsum 

contra primam. Et ita lex naturalis habet unam, lex 

scripta habet duas, gratia tres. Quarum mysterium 

hoc est: Arca significat Ecclesiam, diluvium 

concupiscentiam mundi huius. Animalia illa, quae 

frequenter de arca ad aquam et iterum de aqua ad 

arcam redeunt, infirmos quosque et carnales in 

Ecclesia constitutos, qui peccando, saepe ad 

concupiscentiam huius mundi labuntur, quibus 

tamen remedia pœnitentiae quasi quaedam 

mansiunculae in arca spirituali, id est in sancta 

Ecclesia praeparata sunt. De quibus mansiunculis 

quasi unam lex naturalis habuit, id est sacrificium. 

Legi scriptae duae addictae sunt, id est oblatio et 

purificatio. Gratia autem contra tria carnalia, tria 

habet spiritualia, confessionem, orationem, carnis 

afflictionem. Conffesio immolat, oratio mundat, 

carnis afflictio mactat. Post haec inter legem 

naturalem et scriptam et utroque latere aperitur et 

per illam, quae est ad Aquilonem, populus captivus 

aranjate în așa fel încât, în timp ce arca plutea pe 

ape, intrările lor erau la același nivel ca acelora 

care se apropiau din exterior, prin apă. Scriptura nu 

menționează numărul acestor cuiburi. Totuși, noi 

înșine, am așezat în arcă șase odăițe, după 

asemănarea celor șase cetăți, care au fost 

desemnate ca locuri de refugiu pentru asasini, (de 

vreme ce ele au aceeași semnificație) în felul 

următor. Mai întâi, fluviul Iordanului este trasat de 

sus în jos, prin mijlocul arcei, adică dintr-un perete 

până în celălalt, pe lângă latura coloanei deasupra, 

asemănător botezului, care în Sfânta Biserică este 

ca un fel de sfârșit al legii și început al harului, a 

cărui apă de sfințire a curs din coasta lui Cristos. 

Și, pentru că dintre cele șase cetăți, trei dincolo de 

Iordan, trei dincoace se prefigurează a fi 

întemeiate, noi, urmărind asemănarea, așezăm 

chiar odăițele noastre, dincolo, ca și cum ar fi 

deasupra Iordanului: trei, în partea superioară și 

trei dincoace, în partea inferioară a arcei. Cea 

dintâi este așezată deasupra, în fruntea arcei, adică 

la începutul legii naturale. A doua și a treia în legea 

scrisă, adică deasupra malului Iordanului, de-aici 

mai departe. A patra, a cincea și a șasea în timpul 

harului. Două sub apostoli, față în față cu două de 

mai sus, mai departe, una la capătul arcei în jos, 

față în față cu prima. Și astfel, legea naturală are 

una, legea scrisă are două, harul trei. Taina 

acestora este următoarea. Arca semnifică Biserica, 

potopul dorința arzătoare a acestei lumi. Acele 

animale care se întorc în mod repetat din arcă în 

apă și iarăși, din apă în arcă îi semnifică pe toți acei 

oameni slabi și trupești descoperiți în Biserică și 

care, păcătuind, adesea alunecă spre dorința 

acestei lumi pentru care, totuși, au fost pregătite 

leacurile pocăinței, precum niște odăițe în arca 

spirituală, adică în Sfânta Biserică, dintre care, 

legea naturală a avut una, adică jertfa. Legii scrise 

îi sunt atribuite două, adică ofranda și purificarea. 

Însă harul are față de cele trei trupești, trei 
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ab Hierusalem ducitur in Babylonem. Per illam, 

quae est ad austrum, populus de Aegypto liberatus 

intrat ad terram promissionis tendens. Quod 

quemadmodum etiam secundum situm locorum 

competat, in descriptione mappae mundi postea 

clarebit, quia Babylon ab Hierusalem est ad 

aquilonem. Aegyptus ad austrum. Et ideo ab hac 

porta, qua populus ingreditur deorsum in latere 

arcae intrinsecus in ordine scribuntur quadraginta 

duae mansiones usque ad ripam Iordanis, per quas 

populus Dei spiritaliter ab Aegypto naturalis legis 

per desertum scriptae legis tendit ad terram 

promissionis gratiae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP. XIV. De mansionibus quadraginta duobus. 

 

 

        Mansiones autem hae sunt: Prima Rameses, 

secunda Sochot, tertia Etham, quarta Siaroch, 

quinta Mara, sexta Helim, septima mare Rubrum, 

octava solitudo Sin, nona Descath, decima Alia, 

undecima Raphidim, duodecima Sina, decima 

tertia sepulchra concupiscentiae, decima quarta 

Ascereth, decima quinta Rethma, decima sexta 

Ramoth, decima septima Lemna, decima octava 

Redsa, decima nona Caltha, vicesima Rapher, 

vicesima prima Arada, vicesima secunda 

Marcloth, vicesima tertia Thaath, vicisima quarta 

Thare, vicisima quinta Mercha, vicesima sexta 

Asmona, vicesima septima Maceroth,vicesima 

spirituale, mărturisirea, rugăciunea, biciuirea 

trupului. Mărturisirea aduce ofrandă, rugăciunea 

curăță, biciuirea trupului cinstește prin jertfă. După 

acestea, între legea naturală și cea scrisă, pe de-o 

parte se deschide câte o ușă, în fiecare latură și prin 

aceea care este către miază-noapte, spre Crivăț, 

poporul este dus în robie de la Ierusalim spre 

Babilon. Prin aceea, care este spre miază-zi, spre 

Austru, poporul eliberat din Egipt intră, 

îndreptându-se spre Pământul Făgăduinței75. Felul 

în care se cade de acord în privința așezării 

locurilor, în descrierea hărții lumii, va fi ulterior 

clarificat, pentru că Babilonul este față de 

Ierusalim la miază-noapte, Egiptul către miază-zi. 

Și de aceea, de la această poartă, prin care poporul 

pășește în jos, pe latura arcei, înăuntru, în ordine, 

sunt scrise patruzeci și două de locuri de popas, 

până la malul Iordanului; prin acestea, poporul lui 

Dumnezeu, din Egiptul legii naturale, prin deșertul 

legii scrise se îndreaptă, în mod spiritual, spre 

Pământul Făgăduinței harului. 

 

CAP. XIV. Despre cele patruzeci şi două de 

locuri de oprire 

 

Iar locurile de oprire sunt acestea: cel dintâi 

Rameses, al doilea Sochot, al treilea Etham, al 

patrulea Siaroch, al cincilea Mara, al șaselea 

Helim, al șaptelea marea Roșie, al optulea 

pustietatea Sin, al nouălea Descath, al zecelea Alis, 

al unsprezecelea Raphidim, al doisprezecelea Sina, 

al treisprezecelea mormintele poftei, al 

paisprezecelea Ascereth, al cincisprezecelea 

Rethma, al șaisprezecelea Ramoth, al 

șaptesprezecelea Lemna, al optsprezecelea Redsa, 

al nouăsprezecelea Caltha, al douăzecilea Rapher, 

al douăzeci și unulea Arada, al douăzeci  și doilea 

Marcloth, al douăzeci și treilea Thaath, al douăzeci 

                                                             
75 Ori este un hysteron proteron, ori este un sens al lui tendens de tipul  „instalându-și corturile”. 
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octava Maveiachan, vicesima nona Galath, 

trigesima Gethabatha, trigesima prima Ebrona, 

trigesima secunda Asiongaber, trigesima, tertia 

Sin, quae est Cades, trigesima quarta mons Hor, 

trigesima quinta Selmona, trigesima sexta Finon, 

tricesima septima Oboth, tricesima octava 

Gebarin, tricesima nona Dibungath, quadragesima 

Solmon deblathain. Et quia una de sex 

mansiunculis super ripam Iordanis in latere primae 

mansionis ex hac parte sita est, propterea cum in 

quadragesima mansione ad eam ventum fuerit, 

duae sequentes desuper scribuntur in secunda 

mansione usque itidem ad ripam Iordanis. Sunt 

autem haec: quadragesima prima mons Abarim 

contra Nobo, quadragesima secunda campestria 

Moab super Iordanem iuxta Iericho. De 

interpretatione autem et mysterio istarum 

mansionum in alio fortassis opere, quod de hac 

eadem arca facere cogitamus, latius quae dicenda 

sunt exsequemur; et quare naturalis lex Aegypto, 

scripta lex deserto, gratia vero terrae promissionis 

comparetur et qualis de illa per hanc ad istam 

transitus habeatur. Haec ad constructionem arcae, 

his qui plura facere aut non valent, aut nolunt 

sufficere possunt. Adiecimus tamen quaedam, 

quae breviter commemorabimus. Hoc modo arca 

perfecta, circumducitur et circulus oblongus, qui 

ad singula cornua eam contingat et spatium quod 

circumferentia eius includit est orbis terrae. In hoc 

spatio mappa mundi depingitur ita ut caput arcae 

ad orientem convertatur, et finis eius occidentem 

contingat, ut mirabili dispositione ab eodem 

principe decurrat situs locorum cum ordine 

temporum et idem sit finis mundi, qui est finis 

saeculi. Conus autem ille circuli, qui in capite 

arcae prominet ad orientem, Paradisus est, quasi 

și patrulea Thare, al douăzeci și cincilea Mercha, 

al douăzeci și șaselea Asmona, al douăzeci și 

șaptelea Maceroth, al douăzeci și optulea 

Maveiachan, al douăzeci și nouălea Galath, al 

treizecilea Gethabatha, al treizeci și unulea 

Ebrona, al treizeci și doilea Asiongaber, al treizeci 

și treilea Sin, care este Cades, al treizeci și patrulea 

muntele Hor, al treizeci și cincilea Selmona, al 

treizeci și șaselea Finon, al treizeci și șaptelea 

Oboth, al treizeci și optulea Gebarin, al treizeci și 

nouălea Dibungath, al patruzecilea Solmon 

deblathain. Și pentru că unul dintre cele șase 

puncte de oprire este situat deasupra malului 

Iordanului, în laturea celui dintâi sălaș din partea 

aceasta, pentru că în cel de-al patruzecilea sălaș s-

a ajuns la ea, cele două care urmează deasupra sunt 

scrise în cel de-al doilea etaj, la rând, tot astfel, 

până la malul Iordanului. Și acestea sunt: al 

patruzeci și unulea, este muntele Abarim, în fața 

lui Nobo, al patruzeci și doilea, câmpiile Moab, 

deasupra Iordanului, lângă Ierihon. Iar, cu privire 

la interpretarea tainei acelor popasuri, poate că 

vom urma să spunem mai pe larg cele care trebuie 

spuse într-o altă lucrare, pe care ne gândim s-o 

scriem despre această aceeași arcă. Și din ce motiv, 

este comparată legea naturală cu Egiptul, legea 

scrisă cu deșertul, iar harul cu Pământul 

Făgăduinței și ce fel de trecere este socotită a fi 

dinspre aceea, (legea naturală), prin aceasta, (legea 

scrisă), către aceasta76 (Pământul Făgăduinței). 

Aceste lucruri pot fi suficiente în construirea arcei 

pentru cei care fie nu sunt capabili, fie nu doresc 

să facă mai mult. Am adăugat totuși unele lucruri 

pe care le vom aminti pe scurt. În acest fel, a fost 

desăvârșită arca. Se trasează de jur împrejur și un 

cerc lunguieț (oval)77 care s-o atingă la fiecare 

                                                             
76 De illa per hanc ad istam - Folosirea aglomerată a acestor pronume demonstrative (separativ, instrumental și de 

direcție) este atipică stilistic. Avem în față un triunghi al pronumelor, care susține ideea celor trei legi (perioade) și a 

modului în care se realizează tranziția. 

77 Circulus oblongus – este un cerc alungit sau oval, cu o formă elipsoidală, cunoscută sub numele de vesica piscis. 

Autorul a recurs la această formă, pentru că un cerc obișnuit nu ar permite suficient spațiu pentru imaginile vârfurilor 
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sinus Abrahae, ut postea apparebit maiestate 

depicta. Conus alter, qui prominet ad occidentem, 

habet universalis resurrectionis iudicium in dextra 

electos, in sinistra reprobos. In cuius coni angulo 

Aquilonari est infernus, quo damnandi cum 

apostatis spiritibus detrudentur. Post haec 

supradicto circulo alter paulo laxior circumducitur, 

ut quasi zonam videatur efficere et hoc spatium aer 

est. In quo spatio secundum quattuor partes mundi 

quattuor anni tempora disponuntur, ita ut ver sit ad 

orientem, ad austrum aestas, ad occidentem 

autumnus, ad aquilonem hiems. Ver pingitur a 

lumbis sursum puer fistulam manu tenens et 

cantans. Aestas iuvenis flores aspicit. Autumnus in 

virili aetate expressus fructus naribus admovet et 

olfacit. Hiems formam senis gestans fructus 

comedit. Et omnes a lumbis sursum pinguntur 

singuli in principiis suis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dintre coarnele78 ei și spațiul pe care îl include 

circumferința ei este rotundul79 pământului. În 

acest spațiu, este înfățișată harta lumii, astfel încât 

capul arcei să fie întors spre răsărit și capătul ei să 

atingă apusul, încât, printr-o uimitoare rânduială, 

de la același început să decurgă așezarea locurilor 

dimpreună cu ordinea vremurilor și sfârşitul lumii 

să fie acelaşi cu sfârșitul veacului. Iar acel vârful 

ovalului care se înalță în capul arcei către răsărit 

este Paradisul, precum sânul lui Avraam, după 

cum va apărea mai apoi odată ce slava (Domnului) 

va fi fost înfăţişată. Vârful celălalt, care se înalță 

către Apus, are judecata învierii universale, anume 

la dreapta pe cei aleși, la stânga pe cei respinși. În 

unghiul de miază-noapte al acestui vârf se află 

Infernul, în care vor fi aruncați cei condamnați, 

împreună cu spiritele apostate80. După acestea, 

este trasat de jur împrejur un al doilea cerc, puțin 

mai larg decât cel mai sus amintit, așa încât să pară 

că descrie un fel de zonă81 și acest spațiu este aerul, 

în care, potrivit cu cele patru părți ale lumii, sunt 

dispuse cele patru anotimpuri, astfel încât, 

primăvara să fie către răsărit, către miazăzi vara, 

către apus toamna, către miază-noapte iarna. 

Primăvara este desenată ca un băiat de la mijloc în 

sus, care ține în mână un fluier și cântă. Vara, un 

tânăr care privește niște flori. Toamna, înfățișată la 

vârsta bărbăției, apropie de nări niște fructe și le 

miroase. Iarna, având înfățișarea unui bătrân, 

mănâncă fructele. Și toate aceste figuri sunt 

desenate de la brâu în sus, de la începuturile 

(anotimpurilor) fiecăruia dintre ei. 

 

                                                             
estice și vestice care sunt foarte importante pentru conținutul Arcei Mistice: Paradisul, unde istoria mântuirii a început 

și Judecata de Apoi, unde se va încheia (cf. Conrad Rudolf, op. cit., p. 483, n. 377). 

78 Adică pupa și prora unui vas. 

79 Orbis terrae - Discul pământului. 

80 Cum apostatis spiritibus – „împreună cu spiritele apostate”, adică cei care s-au lepădat de credință. 

81 Zonam – Iată aici același termen zona, care-l înlocuia pe cingulus (vezi nota 13), dar folosit cu ultimul său sens (cf. 

Dicționarului latin-român al d-lui Guțu, p. 1445), acela de „zonă”; „suprafață”. 
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CAP. XV. De proprietate quattuor temporum anni 

et conclusione operis. 

 

Ver habet delectationem aurium, aestas oculorum, 

autumnus olfaciendi, hiems gustandi; quia 

oblectamentum pueritiae in auditu doctrinae, 

oblectamentum iuventutis in exemplo operis, 

oblectamentum virilis aetatis in appetitu est 

probitatis, oblectamentum senectutis in 

experientia virtutis. Tenent et singuli singulos anni 

quadrantes. Aestas tenet superiorem, hiems 

inferiorem, ver dextrum, autumnus sinistrum. Et in 

singulis quadrantibus extensae sunt quasi duae 

chordae propter geminam singulorum 

proprietatem, quibus ad invicem collatis musicum 

octochordium exprimitur, de quo harmonia 

concordiae universalis temperatur. Ver est 

humidum et calidum. Aestas calida et sicca. 

Autumnus siccus et frigidus. Hiems frigida et 

humida. In quibus omnibus multo sermone propter 

operis compendium supersedebitur.  In hoc eodem 

spatio duodecim venti disponuntur, singulis 

temporibus terni attributi sub aetherea plaga, quasi 

CAP. XV. Despre felul de a fi propriu al fiecăruia 

dintre cele patru anotimpuri. 

 

Primăvara aduce desfătare urechilor82, vara 

ochilor, toamna aduce desfătarea de a mirosi, iarna 

aduce plăcerea de a gusta, fiindcă plăcerea83 

copilăriei constă în ascultarea învățăturii, plăcerea 

tinereții constă în imitarea faptelor bune, plăcerea 

vârstei bărbătești constă în înclinația spre 

onestitate, plăcerea senectuții constă în experiența 

virtuții. Și fiecare dintre aceste figuri84 deține câte 

un sfert al anului. Vara deține sfertul superior, 

iarna sfertul inferior, primăvara sfertul drept, 

toamna sfertul stâng. Și în fiecare sfert sunt întinse 

două corzi din cauza dublei proprietăți a fiecărui 

(anotimp), prin care, fiind ele lipite una față de 

cealaltă, se formează un octocord muzical, prin 

care se echilibrează armonia concordiei 

universale. Primăvara este umedă și caldă. Vara 

este caldă și uscată. Toamna, uscată și rece. Iarna, 

rece și umedă. Asupra tuturor acestora ne vom 

reține de la prea multă vorbă din cauza naturii 

abreviate a acestei opere. În acest același spațiu, 

                                                             
82 Ver  -----  delectationem    -    aurium   (G subiectiv)  -       fistulam cantans 

 Aestas------  delectationem     -   oculorum  (G subiectiv)  -    iuvenis flores aspicit 

 Autumnus  -----  delectationem    -    olfaciendi  ( G gerunzial) -   in virili aetate fructus olfacit 

 Hiems  -------   delectationem     -   gustandi   (G gerunzial)   -   senis fructus comedit 

La nivel sintactic și semantic au loc corespondențe simbolice între cap. XIV-XV. Patru anotimpuri, patru 

simțuri, patru personificări. Povestea anotimpurilor care privesc cosmologia vremii provine încă din antichitate. Vezi 

în acest sens articolul Barbarei Obrist, Le diagramme isidorien des saisons. 

83 Oblectamentum     -         pueritiae – in auditu doctrinae 

                                           Iuventutis – in exemplo operis 

                                           Virilis aetatis – in appetitu probitatis 

                                            Senectutis – in experientia virtutis 

Delectionem este înlocuit cu oblectamentum. Omul, pe parcursul vieții, trece prin patru etape: 1. Copilăria, 

în care asimilează învățătura creștină. 2. Adolescența, în care imită modele comportamentale. 3. Maturitatea, în care 

dă dovadă de corectitudine existențială (fuga de vicii, concupiscențe etc). Senectutea, în care are loc experiența virtuții.                        

84 Singuli singulos – repetiție de tip polyptoton. „Tenent et singuli singulos anni quadrantes”. Inversiunea între 

conjuncția copulativă et și predicatul tenent are loc pentru a scoate în evidență caracterul dominant al verbului, plasat 

în poziție forte, la început de propoziție. De asemenea, inversiunea între subiectul singuli și predicatul tenent, 

inversiunea între verbul tranzitiv și complementul său quadrantes, așezat, la fel, în poziție forte, la sfârșit de propoziție, 

toate aceste figuri sintactice sunt folosite pentru încadrarea polyptoton-ului, ale cărui elemente sunt alăturate 

intenționat. Ar putea sublinia corespondența simbolică dintre cele patru vârste ale omului și cele patru vârste ale 

anului, totul jucându-se pe quaternitatea lumii. 
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deorsum praecipites et a scapulis prominentes alati 

sub singulis mensibus singuli ordinati. De his 

quattuor sunt cardinales, qui singuli duos hinc inde 

habent suffraganeos. A medio orientis flat 

subsolanus duos hinc inde habens sibi 

conspirantes, a dextris vulturnum, a sinistris 

eurum. A meridie flat auster sive notus, habens a 

dextris euronotum, qui et euroauster, a sinistris 

libonotum, qui et austro africus. A medio 

occidentis flat zephyrus, qui et favonius habens a 

dextris africum, qui et libs, a sinitris corum, qui et 

argentes. A medio septentrionis flat aparctias, qui 

et septentrio habens a dextris circium, qui et 

thracias et trasceas vel thrascias, a sinistris boream, 

qui et aquilo. Et principales quidem singuli 

geminis spirant cordibus suffraganei singuli 

singulis. Post haec alius adhuc circulus praedictis 

duobus exterius circumducitur et spatium quod 

includit pro aetherea plaga accipitur. In quo spatio 

duodecim menses disponuntur secundum ordinem 

temporum et mensibus duodecim signa 

supponuntur, ita ut semper in medio mensis 

signum incipiat et econverso mensis in medio 

signi. Et haec signa singula desuper triginta 

gradibus distinguuntur, initio desuper sumpto a 

primo gradu arietis. Et sic contra mundum in 

circuitu ordinatis omnibus signis supinatis quidem 

ad ipsum firmamentum, mensibus autem ab 

inferiori sursum erectis, ita ut signa quidem 

sursum versa in ipso circulo, qui aplanes dicitur, 

stare vel ambulare videantur. Menses autem post 

illa et sub illis in aethere stantes appareant, sicque 

Douăsprezece Vânturi sunt rânduite, pentru fiecare 

anotimp sunt atribuite câte trei, sub regiunea 

eterului, ca și cum s-ar năpusti cu capul în jos, 

întinzându-se înainte cu aripile prinse de umeri, 

rânduite fiecare sub fiecare lună. Dintre acestea, 

patru sunt cardinale, și fiecare are de ambele părți 

două ajutoare. Din mijlocul Răsăritului suflă 

Subsolanus85, vântul de la răsărit, care are de-o 

parte și de alta două vânturi, suflând împreună cu 

el, la dreapta pe Volturnus, la stânga pe Eurus. De 

la miazăzi, suflă Austrul sau Notus, avându-l la 

dreapta pe Euronotus, care (este numit) și 

Euroaustrul, la stânga pe Libonotus, care (este 

numit) și Austroafricus. Din mijlocul apusului, 

suflă Zephyrus, care (este numit) și Favonius, 

avându-l dinspre dreapta pe Africus, care (este 

numit) și Libs, la stânga pe Corus, care (este 

numit) și Argentes. De la mijlocul lui miază-

noapte, suflă Aparctias, care (este numit) și 

Septentrio, avându-l la dreapta pe Circius, care 

(este numit) și Thrascias, la stânga pe Boreas, care 

(este numit) și Acvilonul. Și vânturile principale 

cu adevărat suflă fiecare pe două coarde, în vreme 

ce ajutoarele lor suflă fiecare pe câte una. După 

acestea, un alt cerc este trasat de jur împrejur mai 

în afară față de cele două despre care am spus până 

acum și spațiul pe care îl include este înţeles ca o 

regiune a eterului. În acest spațiu sunt dispuse 

douăsprezece luni, potrivit cu ordinea 

anotimpurilor și sub luni sunt puse cele 

douăsprezece zodii, astfel încât întotdeauna în 

mijlocul lunii să înceapă zodia și invers, luna în 

                                                             
85 Subsolanus – în pasajul „a medio orientis......qui et aquilo” remarcăm un paralelism gramatical, lexical și stilistic 

al descrierii celor patru vânturi, care ia forma a patru propoziții, ce încep simetric cu patru repetiții de tip anaforă: a 

medio orientis; a meridie; a medio occidentis; a medio septentrionis. La nivelul sintaxei frazei structura propozițiilor 

este următoarea: o PP dezvoltată cu o participială relativă, care, la rândul ei, este completată de una sau mai multe 

prop. eliptice de predicat, care aduc lămuriri suplimentare, pentru a face mai clare informațiile geografice. De ex.: A 

meridie flat auster sive notus – PP; habens a dextris euronotum – participială relativă; qui et euroauster – relativă 

reală, eliptică de predicat; habens a sinistris libonotum – participială relativă; qui et austro-africus – relativă reală, 

eliptică de predicat. Hugo așează vânturile în chiasm, pentru a scoate în evidență natura antitetică a acestora, datorată 

calităților pe care le presupuneau (umede, uscate, fierbinți, reci). 
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in supremo signa, sub signis menses, sub mensibus 

venti, sub ventis tempora demonstrantur. In qua 

distributione magna naturae ratio, effectusque 

signatur, totusque coeli ambitus sic per perficitur. 

Hoc modo constructa machina universitatis in 

parte eius superiori maiestas a scapulis sursum, 

pedibusque deorsum eminens et quasi in solio 

sedens formatur. Ita ut expansis hic inde brachiis 

omnia continere videatur. Tribusque digitis per 

medium extensis usque ab orbem terrae et caeteris 

in palmum reflexis caelos concludit. Et in dextera 

quidem sua tenet thronum, qui oblique deorsum 

dependet per aeris spatium, usque supra eum 

locum ubi in cono inferiori, sicut diximus, ad 

dextram pertem electi resurgunt, quos et angeli 

ibidem praeparati in caelum suscipiunt. ldeoque in 

ipso throno scriptum est: Venite, benedicti Patris 

mei, percipite regnum quod vobis praeparatum est 

ab initio saeculi (Matth, xxv). In sinistra autem sua 

tenet sceptrum, quod dirigitur deorsum usque ad 

eum locum, ubi malos ad sinistram resurgentes 

daemones obvii rapiunt et ideo in ipso sceptro 

scriptum est: Ite, maledicti, in ignem aeternum, qui 

paratus est diabolo et angelis eius (ibid.). Deinde 

linea generationis ad Adam sursum extra arcam 

per medium prominentis coni usque ad caeli 

verticem extenditur et in ea per ordinem sex 

rotulae circinantur, ita ut novissima ipsius arcae 

introitum complecti videatur. Istae autem sec 

rotulae exprimunt opera sex dierum. Prima 

namque quae et suprema taliter figurari debet, 

qualis fuit mundus prima die quando lux creata est. 

Secunda, quando firmamentum inter aquas et 

aquas positum est. Tertia, quando aquae in unum 

collectae sunt et terra germinibus vestita. Quarta, 

quando sol et luna, et stellae factae sunt. Quinta, 

quando pisces in aqua et aves in aere collocati sunt. 

mijlocul zodiei. Și fiecare dintre aceste zodii sunt 

împărțite deasupra în treizeci de grade, „cu 

începere de la primul grad al Berbecului. Și astfel, 

toate zodiile sunt așezate într-un cerc cu fața spre 

lume, în poziție orizontală, cu spatele spre 

firmamentul (adică, bolta cerească) însuși, dar 

lunile sunt în poziție verticală, cu capetele ridicate 

de la vârf în sus, astfel încât Zodiile, rostogolindu-

se deasupra, par că stau sau că se deplasează în 

cercul însuşi care se cheamă aplanes, iar lunile ar 

apărea stând în eter și astfel, în partea cea mai de 

sus, sunt arătate zodiile, lunile, sub zodii, 

vânturile, sub luni, anotimpurile, sub vânturi. În 

această distribuire, este pecetluită marea rațiune a 

naturii, efectul ei și întreaga rotire a cerului este 

astfel împlinită. În felul acesta fiind construită 

structura universului, Maiestatea (Domnului) se 

formează deasupra cosmosului, de la umeri în sus 

și cu picioarele în jos, ca și cum ar ședea pe un jilţ, 

astfel încât să pară că le cuprinde pe toate, cu 

brațele întinse într-o parte şi într-alta. Și cu trei 

degete întinse, prin mijlocul (cosmosului), spre 

pământ, și cu celelalte întoarse, îndoite spre palmă, 

închide cerurile. Și, în mâna sa dreaptă, ține un 

sul86, care diagonal atârnă, prin spațiul aerului, 

până deasupra acelui loc, unde, în partea inferioară 

a vârfului, după cum am spus, cei aleși învie și se 

ridică în partea dreaptă, pe care chiar și îngerii 

pregătiți fiind, îi primesc la Cer. Și de aceea, chiar 

pe sul este scris: „Veniți, voi, cei binecuvântați de 

Tatăl meu, luați în  stăpânire Împărăția care a fost 

pregătită pentru voi de la începutul veacului” (Mt 

25). Iar în mâna stângă ține sceptrul, care este 

îndreptat în jos, până la acel loc în care demonii, 

ieșindu-le în cale, îi răpesc pe cei răi, când ei 

reînvie pe partea stângă. Și de aceea chiar pe 

sceptru este scris: „Mergeți, blestemaților, în focul 

                                                             
86 Thronum – exegeții propun interpretări diferite pentru a lămuri această problemă filologică. În timp ce Patrice 

Sicard și Conrad Rudolf (op. cit., p.380) susțin că în ediția Migne, termenul thronum este greșit și corect ar fi mai 

degrabă thomum „sul”, „carte”, „filacter”, Barbara Obrist, de pildă, rămâne fidelă imaginii din Mt 25, 31. 
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Sexta quando bestiae factae sunt in terra et homo. 

Ut verbum ab ore maiestatis exeat et omnis ordo 

creaturarum subsequatur et ipsius arcae protensio 

pertingat a principio mundi usque ad finem 

saeculi, per medium terrae hinc inde habens loca, 

montes, flumina, castella et oppida constituta, ad 

austrum Aegyptum et ad aquilonem Babyloniam. 

Post haec circa thronum ex utraque parte, circa 

medium duo seraphim pinguntur, qui extensis alis 

sursum et deorsum valant caput maiestatis et 

pedes, facie tamen intecta manente. Sub alis autem 

seraphim desuper in eo spatio, quod est inter 

scapulas maiestatis et alas ex utraque parte ordines 

angelorum constituuntur novem, ad 

contemplandam faciem maiestatis conversi. Ipsa 

namque summa et vera unitas medium et 

supremum locum obtinet. Deinde primus ordo 

angelorum diademate hinc inde binos; secundus 

ordo hinc inde ternos; tertius ordo hinc inde 

quaternos; quartus ordo hinc inde quinos; quintus 

ordo hinc inde senos; sextus ordo hinc inde 

septenos; septimus ordo hinc inde octonos; 

octavus ordo hinc inde novenos; nonus ordo hinc 

inde denos, ut a prima unitate sit origo omnium. Et 

in secunda unitate consummetur creatio 

angelorum, qui simul sunt  centum et octo. De 

singulis autem ordinibus singulis labentibus 

remanent nonaginta novem, quibus homo 

centesima ovis additur et superna civitas 

consummatur. Haec de arcae nostrae figuratione 

dicimus, ut si cuilibeat decoram domus Domini et 

mirabilia eius (quorum non est numerus) intueri, 

hoc interim exemplari affectum suum provocet. Sit 

Deus benedictus per cuncta saecula saeculorum. 

Amen. 

cel veșnic, care a fost pregătit pentru diavol și 

îngerii săi” (Mt 25). Apoi, linia neamului se întinde 

de la87 Adam în sus în afara arcei, prin mijlocul 

vârfului care se înalță până la vârful cerului. Și în 

ea, la rând, sunt trasate șase roți mici, astfel încât 

cel de pe urmă să pară a înconjura intrarea arcei 

înseși88. Iar aceste șase roți mici exprimă lucrările 

celor șase zile ale Creației. Într-adevăr, prima 

roată, care este şi cea mai de sus, ar trebui să 

înfățișeze întocmai cum a fost lumea în cea dintâi 

zi, când a fost creată lumina. A doua, când tăria a 

fost așezată între apele (Cerului) și apele 

(Pământului). În a treia, când apele s-au adunat la 

un loc și pământul a fost înveşmântat în mlădiţe. 

În a patra, când au fost făcute soarele, luna și 

stelele89. În a cincea, când au fost așezați peștii în 

apă și păsările în aer. În a șasea, când au fost făcute 

pe pământ animalele și omul. După cum cuvântul 

iese din gura Maiestății lui Dumnezeu și întreaga 

rânduială a făpturilor îl urmează, tot aşa și 

întinderea arcei înseși se întinde de la începutul 

lumii până la sfârșitul veacului, prin mijlocul 

pământului, de aceea având de-o parte și de alta 

locuri, munți, râuri, castele și orașe construite de 

mâna omului, către miazăzi Egiptul și către 

miazănoapte Babilonia. După acestea, în jurul 

tronului, din ambele părți, cu fața spre centru, sunt 

pictați doi serafimi care, cu aripile întinse în sus și 

în jos, învăluie90 capul măreției slavei și picioarele 

acesteia, și chipul ei rămând totuși neatins. Însă, 

sub aripile serafimilor de deasupra, în acel spațiu 

care este între umerii Maiestății și aripile lor, de 

fiecare parte sunt așezate cele nouă șiruri de îngeri, 

întorşi să contempleze chipului Maiestății. Căci, 

                                                             
87 Autorul folosește în text prepoziția ad. Foarte probabil că este o greșeală. În loc de prepoziţia ad, din ediţia Migne, 

probabil că trebuie să citim aici ab. Dacă nu cumva Adam se află sus. 

88 S-ar putea ca Hugo să suprapună imaginea arborelui lui Iesei peste o imagine cosmică care cuprinde și arca. Cele 

șase roți (cercuri) reprezintă cele șase zile ale creației, cele șase ere.  

89 Lumina era creată din prima zi. Despre ce lumină vorbește autorul? Spirituală? Angelică? 

90 Valant – formă greșită. Ar trebui să fie în text velant, de la verbul velo, -are. Probabil o greșeală de transcriere. 
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 însăși unitatea cea mai înaltă91 și adevărată deține 

locul central și suprem. Apoi (este) cel dintâi șir de 

îngeri, cu diademe, câte doi de fiecare parte; al 

doilea șir, câte trei de fiecare parte; al treilea șir, 

câte patru de fiecare parte; al patrulea șir, câte cinci 

de fiecare parte; al cincilea șir, câte șase de fiecare 

parte; al șaselea șir, câte șapte de fiecare parte; al 

șaptelea șir, câte opt de fiecare parte; al optulea șir, 

câte nouă de fiecare parte; al nouălea șir, câte zece 

de fiecare parte, astfel încât, obârșia tuturor 

lucrurilor este la cea dintâi unitate și, în a doua 

unitate, să fie desăvârşită92 crearea îngerilor, care 

sunt împreună o sută opt. Însă, cu câte un înger 

căzând din fiecare șir, rămân nouă zeci și nouă, la 

care omul se adaugă ca a (o) suta oaie. Cetatea 

cerească va fi desăvârşită. Acestea le spunem 

despre închipuirea arcei noastre, încât, dacă 

cuiva93 i-ar plăcea să privească frumusețea casei 

Domnului și minunățiile acesteia (care nu au 

număr), acest lucru să provoace iubirea și 

încântarea sa, prin modelul ei. Să fie Dumnezeu 

binecuvântat în toți vecii vecilor! Amin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
91 Summus este sinonim cu supremus, superior. 

92 Consummetur - în sensul de „a însumă”, „a împlini”, „a desăvârşi”, verbul e consummo, care vine de la summa. 

93 Cuilibeat ar fi trebuit să fie scris dezlegat. 
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 CAPITOLUL II:  

                                                      Analiza literară a operei 

 

De archa Noe mystica (Despre interpretarea mistică a arcei lui Noe) este precedată de 

tratatul De archa Noe morali (Despre interpretarea morală a arcei lui Noe), așa cum spuneam în 

introducere, și urmată de eseul teologic De vanitate mundi (Despre vanitatea lumii).  

Opera mistică este structurată în cinsprezece capitole, al căror conținut și mesaj încercăm 

să le clarificăm în cele ce urmează.  

Capitolul I:  

Hugo, parafrazându-l, începe prin a căuta centrul (medium centrum) pe suprafața de 

desenat, în speță pereții mănăstirii și, după ce a fixat punctul, îl înconjoară (deși circumduco nu 

este potrivit pentru trasarea unui pătrat, mai degrabă putem traduce cu ”încadrează”) cu un mic 

pătrat cu laturile egale. 

În Practica Geometriae94, 3, Hugo utilizează acest termen, medium centrum, cu referire la 

centralitatea pământului văzut ca o sferă :  

”Așadar, sfera lumii, care prin întreaga ei mișcare circulară îmbrățișează pământul ca pe 

un centru așezat la mijlocul ei, îi dă roată acestuia la o distanță egală din toate direcțiile și, aplecată 

cumva în toate părțile, prin bolta ei, din punctul nostru de vedere, al celor care stăm pe suprafața 

pământului, de departe pare să se continue și să se întâlnească de jur împrejur cu pământul însuși, 

nu pentru că așa ar sta lucrurile, ci pentru că raza vederii, care se întinde drept înainte, nu ar putea 

să distingă acea distanță care este între ele (sfera lumii și pământ) într-o parte și-n cealaltă”. 

Medievalii continuă concepția antică despre lume, care are în centrul ei pământul, văzut ca un 

pătrat înscris într-un cerc. 

 Și, spune autorul mai departe, înconjoară acest pătrat cu un alt pătrat sau dreptunghi, mai 

mare decât primul, realizându-se astfel între cele două pătrate sau dreptunghiuri un spațiu care 

capătă forma unei centuri. Întorcându-ne la pătratul interior, observăm că în mijlocul acestuia 

                                                             
94 Hugo de Saint-Victor, Practica Geometriae, 3, „Igitur sphera mundi, quae universo suo ambitu complectitur terram 

quasi centrum medio collocatam, equali undique distantia circuit et sua convexitate in omnem partem quodammodo 

curvata nobis in superficie terrae stantibus, eminus circumquaque cum ipsa terra quasi continuari coniungique 

videtur, non quod ita se res habeat, sed quia visus, qui in directum tenditur, eam quae altrinsecus est distantiam non 

discernat”. 
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Hugo imaginează o cruce, pe care o vede colorată în aur și ale cărei extremităţi ating fiecare latură 

a pătratului.  

În mijlocul crucii este zugrăvit un miel de un an care stă în picioare. Deasupra crucii, este 

scris un α. Dedesubtul crucii un ω. În partea dreaptă este notat un χ. La stânga este aşezat un ς. 

Pentru spațiul de jur împrejur este indicată o culoare purpurie pentru exterior și culoarea verde 

pentru interior. Pentru cele două spații superioare, rămase libere în pătrat, sunt acoperite, în 

viziunea lui Hugo, cu o culoare înflăcărată, iar pentru cele două suprafețe inferioare autorul 

închipuie culoarea safirului. Al treilea pătrat sau dreptunghi este reprezentat mult, mult în afară, 

cât arca de mare, care ar trebui să fie de șase ori mai mare pe cât este pătratul. În mijlocul arcei, 

de la brâul care se întinde pe lățimea mediană a acesteia, se ridică coloana de forma unei prisme 

patrulatere regulate. Înălțimea acestei coloane față de lățime este cu atât mai mică cu cât este mai 

mic numărul trei față de cinci. 

Capitolul II: 

Descrie reprezentarea și semnificația celor două părți ale coloanei care se ridică în centrul 

arcei și al cărui pătrat central este înălțimea.  De asemenea, arată cum din cele patru unghiuri ale 

coloanei sunt ridicate grinzi până în vârful acesteia, unde sunt unite laolaltă și se întâlnesc cu 

coloana centrală și astfel formează cele trei dreptunghiuri, care devin cele trei etaje suprapuse ale 

arcei. Alte două pătrate interioare sunt înălțate, până ce fiecare se unește cu grinzile în unghiuri 

drepte. Astfel, se poate observa cu ușurință, spune Hugo, că spațiul dintre primul pătrat și al doilea 

pătrat reprezintă primul sălaș. Tot astfel, spațiul dintre al doilea pătrat și al treilea semnifică cel 

de-al doilea sălaș și cel dintre al treilea pătrat și curbura al treilea sălaș. Foarte interesantă este 

această aşezare a coloanei, pentru că ea arată forma desăvârșită a arcei, lată în partea de jos şi 

îngustă în partea de sus, am zice noi, de forma unei piramide. Coloana se înalță din mijlocul bazei 

arcei și ocupă mereu poziția de mijloc în fiecare dintre sălașuri. Ba mai mult, duce greutatea întregii 

construcții.  

Capitolul III: 

Un alt detaliu din structura arcei, care ne este prezentat în capitolul al III-lea, este o centură, 

o bandă longitudinală, care se întinde de-a lungul bazei de mijloc, potrivit cu lungimea, de la un 

capăt la celălalt al arcei, adică, traversează arca în lungime. De asemenea, ne sunt descrise 
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inscripțiile de pe această bandă. În prima jumătate sunt menționați Adam și patriarhii, iar în cealaltă 

Apostolii și Papii. Despre semnificația acestei centuri (cursul timpului, cu generațiile care se 

succed înainte și după Cristos) vom discuta în capitolul următor. 

Capitolul IV: 

Accentul se pune pe cele patru unghiuri ale pătratului, pe care Hugo le leagă și de cele 

patru litere ale numelui lui Adam. Într-adevăr, în capitolul al patrulea (coincidență?), autorul ne 

vorbește despre quadratura din fruntea arcei, care desemnează cele patru zări ale lumii prin literele 

numelui lui Adam. ”În însăşi fruntea arcei fac un mic pătrat pentru a reprezenta cele patru părţi 

ale lumii, apoi în partea superioară a acestuia, adică, dinspre răsărit, pun un A, care este prima 

literă a numelui lui Adam. Pe latura inferioară însă, adică, în cea dinspre apus, notez un D, care 

este cea de-a doua literă. /Pe latura din dreapta, adică dinspre nord, pun un A, cea de-a treia 

literă. Pe latura din stânga, adică dinspre sud, pun un M, cea de-a patra literă”. Autorul merge 

mai departe și ne spune că fiecare parte a lumii, în limba greacă, își are începutul de la aceste litere. 

” Anatole, ἀνατολή, adică răsăritul, începe de la a şi de aceea la răsărit este pus un A; Dysis, 

Δύσις, adică apusul, începe cu d, şi de aceea apusului îi este atribuit un D; Arctos, ἄρκτος, adică 

nordul, începe cu a şi de aceea nordului îi este atribuit din nou un A; Mesembria, μεσημβρία, adică 

sudul sau austrul, îşi are începutul de la m şi de aceea, pe latura de sud este pus un M”. De 

asemenea, autorul continuă cu descrierea patriarhilor, de la Adam până la Cristos, menționându-le 

numele și a sfinților care i-au urmat. 

Adam deschide seria numelor înscrise în quadratura formată chiar în fruntea arcei. Poziția 

emfatică a acestuia se explică din punct de vedere temporal, spune Conrad Rudolf95, datorită 

faptului că marchează incipit-ul timpului în sensul istoriei mântuirii, care începe cu primul om, 

Adam. Spațial, reprezintă cele patru părți ale lumii (quattuor partes mundi) sub forma unei mici 

quadraturi, după asemănarea cubitus-ului central, care nu este deloc întâmplătoare. Cristos va fi 

numit noul Adam. Așadar, am spune noi, o formă mai mare a quadraturii față de cubitus-ul central 

ar fi fost o impietate față de Cristos. 

 

                                                             
95 Conrad Rudolf, The Mystic Ark, Cambridge, p.415, n.95 
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Capitolul V: 

În acest capitol, autorul vorbește despre împărțirea arcei, după lungime, în trei părți. 

Suprafața arcei este acoperită cu trei culori (nespecificate însă momentan, mult mai târziu vor fi 

menționate, viridis „verde”, croceus „galben”, purpureus „purpuriu) care semnifică cele trei feluri 

de a fi ale oamenilor: ai legii naturale, ai legii scrise, ai harului. În continuare autorul ne arată 

semnificația acestor trei feluri de a fi ale oamenilor.  

Hugo împarte arca în felul următor: cea dintâi parte, care se întinde de la început până la 

cei doisprezece patriarhi, reprezintă vremea legii naturale; cea de-a doua, de la cei doisprezece 

patriarhi până la coloană, adică Întruparea Cuvântului, vremea legii scrise; și cea de-a treia, de la 

coloană în jos, adică, de la Întruparea Cuvântului până la sfârșitul veacurilor, vremea harului. De 

aici se disting și laturile arcei, de-o parte și de alta. Pe cele două laturi, prin fiecare dintre cele trei 

diviziuni, trasează o dâră de culoare. 

Capitolul VI: 

 Este vorba despre întreita împărțire a arcei după lățime. Acest capitol înfățișează trasarea 

bârnelor și a inscripțiilor de pe acestea. Pe latura cea dreaptă este înscrisă lungimea acesteia, 300 

de coți, iar pe latura din stânga autorul așează vremea legii naturale (100 de coți), în partea a doua 

vremea legii scrise (o altă sută de coți), iar în cea de-a treia (ultima sută de coți) vremea harului. 

Pe latura superioară scrie lățimea, 50 de coți. Sunt inscripționate, de asemenea: pe cele două laturi 

din dreapta, muntele Sion (poporul iudeilor), pe cele din stânga laturile Aquilonului (mulțimea 

neamurilor), iar chiar lângă mijlocul arcei cetatea Marelui Rege. 

Capitolul VII: 

 Autorul ne prezintă o serie de triade corespunzătoare celor trei etaje ale arcei, fiecare dintre 

ele având câte o însușire care le presupune. Inscripțiile de pe cele trei etaje ale arcei sunt 

următoarele: la primul etaj, credința, care este dreaptă, presupune cunoașterea și natura; la al doilea 

etaj, speranța, care este utilă, presupune învățătura, dar și legea; iar la cel de-al treilea etaj, iubirea, 

care este necesară, presupune bunătatea și harul. Sunt menționate, totodată, și cele douăsprezece 

scări care se ridică din cele patru unghiuri ale arcei, pe care șaizeci de bărbați și șaizeci de femei 

urcă spre cubitus-ul culminant, adică spre Dumnezeu. Hugo recurge și la alte distincții, alte 

împărțiri, face apoi descrierea desenului scărilor care se înalță, menționând și inscripțiile de pe 
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acestea și are apoi în vedere istoria spirituală a omului și itinerariul său în termenii metaforei scării 

cerești. 

Capitolul VIII: 

 Urcușurile dinspre frigul Răsăritului și al Apusului, dinspre căldura Răsăritului și cea a 

Apusului sunt explicate în capitolul al optulea prin alegoria scărilor. Ne relatează autorul că în 

căldura răsăritului a fost creat primul om, dar acesta, trufindu-se, a trecut la frigul răsăritului, către 

miază-noapte, însoțindu-se cu diavolul. Apoi, din dorință trupească, a căzut către căldura Apusului 

și prin necunoaștere către frigul Apusului. S-a risipit astfel în cele patru zări ale lumii și numai 

atunci când se adună, se apropie de arcă, adică de Biserică și urcă până la vârful cel înalt. Unde a 

căzut mai întâi, de-acolo trebuie să înceapă urcarea. Accentul se pune pe imaginea șarpelui, adică 

trufia, mândria, care este strivit cu fiecare treaptă pe care o urcă omul. Mai întâi este călcat capul 

șarpelui, apoi pântecul, pieptul, ca în cele din urmă, acolo unde a fost creat, omul să apese tot 

trupul șarpelui, care se încolăcește în jurul fiecărei bârne a scării, adică trupul și sufletul. 

Capitolul IX: 

 Accentul cade pe admirabilele personificări ale virtuților și ale vinovățiilor, care te 

îndepărtează de Dumnezeu și pe care omul trebuie să le înfrunte. Tabloul începe cu teama, care 

urcă despuiată cu fața spre sul, după ce și-a lepădat veșmintele trufiei, din cauza focului și a 

viermilor. Durerea ne este înfățișată ca strămutarea la Babilon. Iubirea se prezintă ca o fecioară 

înțeleaptă cu un opaiț arzând și un vas cu ulei, în așteptarea sosirii mirelui. Dinspre căldura 

Apusului, concupiscența este descrisă ca o femeie despuiată până mai jos de brâu, răbdarea ca un 

om despuiat lovit cu nuiele. Milostivirea apare ca un om care împarte pomană și foarte interesantă 

este imaginea Căinței sub forma unui om care se roagă și își lovește pieptul. Dinspre frigul 

Apusului, Ignoranța este un bărbat ieșind dintr-o peșteră care se prăvălește, se lovește de o piatră, 

sfărâmând astfel vasul pe care-l poartă. Meditația este înfățișată șezând și culegând cioburile 

vasului, iar Contemplația, asemenea unui meșteșugar, te ajută să pui laolaltă cioburile. 

Capitolul X: 

 Continuă prezentarea triadelor, a personificărilor dinspre căldura Răsăritului. Astfel, 

Cumpătarea îl întrupează pe tatăl familiei care șade la masă, mănâncă și împarte pomană, în timp 

ce Înțelepciunea este asemănată unui pelerin, care umblă neîncetat. Curajul seamănă unuia care a 
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călcat în picioare lumea, reprezentat cu mâinile ridicate. Explicația din finalul capitolului ne 

lămurește cu privire la aceste urcușuri. Primul urcuș se află în afecte (frigul Răsăritului), cel de-al 

doilea în fapte (căldura Apusului), cel de-al treilea în cugetări (frigul Apusului), iar urcușul dinspre 

căldura Răsăritului se află în virtuți. 

Capitolul XI: 

 Despre intrarea în arcă, Hugo ne vorbește în termenii următori: Coloana îl semnifică pe 

Cristos, care spune: „Eu sunt poarta” (In 10,9). Poarta însă are două căi de intrare. Cea dintâi 

reprezintă credința. Într-adevăr, prin intrarea în Biserică, poți să te întorci la Dumnezeu, adică, la 

o viață corectă și onestă. Această ușă este închisă, pentru ca nu cumva să-L părăsim pe Dumnezeu. 

A doua cale semnifică trecerea de la această viață către slava viitoare. Iar această ușă este mereu 

deschisă, ca să știm că oricine poate fi primit în Împărăția lui Dumnezeu și acesta să fie țelul nostru. 

A intra înseamnă totodată și a ieși. 

Capitolul XII: 

Prezintă cele patru feluri de a ieși prin cugetare sunt următoarele: atunci când ființa este 

cercetată pe-a-ntregul și tot ceea ce a fost creat de Dumnezeu. În ceea ce privește făptura, să 

cercetăm ce primește prin harul Creatorului. Atunci când participăm la lucrarea Creației reprezintă 

cea de-a treia modalitate, iar ultima ne arată cum se folosește individul de cele primite. Primele 

trei feluri reprezintă cugetarea, meditația, contemplația, puse în legătură cu deșertăciunea, 

dreptatea și cele veșnice. 

Capitolul XIII: 

Este vorba despre interpretarea literară a celor șase odăițe ale arcei, reprezentate ca niște 

cuiburi construite pe peretele exterior al arcei, pentru animalele care nu pot viețui nici pe uscat, 

nici pe apă. Scriptura nu menționează numărul acestora. La Hugo apar șase odăițe, după numărul 

celor șase cetăți, interpretate ca loc de refugiu. Sunt așezate în felul următor: trei în partea 

superioară a arcei, celelalte trei în partea inferioară, la mijloc tăiate de fluviul Iordan. Distingem și 

o altă împărțire. Cea dintâi odăiță este așezată la începutul legii naturale, a doua și a treia la 

începutul legii scrise, a patra, a cincea și a șasea la începutul legii harului. Mai vorbește autorul și 

despre semnificația arcei, pe care o interpretează ca fiind Biserica, iar animalele, spune exegetul, 

sunt de fapt oamenii slabi și trupești, care părăsesc arca sau, alteori, se întorc în ea și pentru care 
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Biserica propune un program de întoarcere spre Dumnezeu, constând în jertfă, ofrandă, purificare, 

mărturisire și rugăciune. Poporul, prin Egiptul legii naturale, prin deșertul legii scrise, se îndreaptă 

spiritual spre Pământul Făgăduinței harului. 

Capitolul XIV și XV: 

 Începe cu descrierea și înșiruirea celor patruzeci și două de locuri de refugiu, cu denumirile 

aferente. Despre interpretarea acestora, renumitul exeget spune că va vorbi într-o altă lucrare. 

Urmează apoi descrierea din jurul arcei, a cosmosului și a Dumnezeului maiestății. Într-adevăr, o 

Maiestate este înfățișată în toată slava sa, înconjurată de nouă șiruri de îngeri, care îmbrățișează 

cosmosul. Primul cerc care înconjoară arca înfățișează Pământul, cu Paradisul și Infernul. Un al 

doilea cerc reprezintă aerul, cu anotimpurile și vânturile. Iar Eterul, cu lunile anului și semnele 

zodiacului învăluie în cele din urmă.  
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                                                      CAPITOLUL III 

                                        Studierea elementelor metaforice 

 

III.1 Studierea subiectelor și a enunțurilor metaforizante și metaforizate 

 Întâlnim cu precădere în literatură termenii de simbol, alegorie și metaforă. Într-o 

perspectivă literară, GH. N. Dragomirescu oferă o definiție acestor termeni în Mica sa enciclopedie 

a figurilor de stil96. Deși termenul de metaforă, iată, aparține în primul rând literaturii, Daniel 

Bourguet l-a deschis sau l-a extins teologiei. Tot la el întâlnim și noțiunile de subiect sau enunț 

metaforizant și subiect sau enunț metaforizat. Studii numeroase asupra metaforei biblice are Pr. 

Tarciziu Șerban97. Adoptăm și noi această terminologie (subiect metaforizant și subiect 

metaforizat) în studiul nostru și le vom analiza în continuare pe fiecare în parte, deși, trebuie să 

menționăm, viziunea la bază a textului De Arca Noe Mystica nu este una literară, ci avem de-a 

face cu o pură alegoreză medievală. 

 Subiectele sau enunțurile metaforizante aparțin isotopiei arhitecturale vizuale, întrucât 

reprezintă elementele componente ale construcției unei case sau a unei construcții navale, 

construcție care se concentrează pe cele trei puncte esențiale, adică, pe cel al lungimii (marile 

lucrări ale lui Dumnezeu, Creația, după cum vom vedea interpretarea), pe cel al lățimii (modul de 

viață al credincioșilor) și pe cel al înălțimii (cunoașterea Sfintei Scripturi)98. Avem de-a face cu un 

corp de metafore, un amalgam de figuri, simboluri și inscripții, care, puse laolaltă, ne oferă 

imaginea arcei, așa cum o concepe renumitul teolog și exeget al secolului al XII-lea, Hugo de Saint 

Victor. 

                                                             
96 Dragomirescu GH.N., Mică enciclopedie a figurilor de stil, Editura științifică și enciclopedică, București, 1975, pp. 

186, 95, 156. Spune domnia sa că termenul de simbol, (lat. symbolum și gr. symbolon), exprimă o idee abstractă cu 

ajutorul numelui unui obiect care aparține lumii fizice, pe baza unei analogii ușor de sesizat. Alegoria  (lat. allegoria) 

constă în folosirea unei metafore în expunerea narativă sau plastică a unei idei abstracte. Iar metafora  (gr. metaphora 

„transport”, „transfer” constă în denumirea „obiectului” (lucru, ființă, acțiune) cu un cuvânt impropriu, și anume cu 

numele altui „obiect” asemănător, folosit nu ca noțiune (sinonim), ci ca imagine care să evoce obiectul asemănat 
(comparat). 
97 Șerban Tarciziu-Hristofor, Pentru o nouă înțelegere a metaforei biblice în Globalizare și Comunicare, Washington-

București, 2004, pp. 148-166. 
98 Conrad Rudolph, Building the House of God: Architectural metaphor and The Mystic Ark, English version of 

”Construyendo la casa de Dios. La metáfora arquitectónica y El Arca Mística”, accesat astăzi, 28 mai 2022. 
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 Subiectele sau enunțurile metaforizate (directe sau indirecte), în schimb, aparțin isotopiei 

cristologice (Isus Cristos, Începutul și Sfârșitul, Legea cea Nouă și Legea cea veche, Pomul vieții, 

Maiestatea), ecleziologice (Ecclesia), antropologice (omul și drumul său de întoarcere spre 

Dumnezeu) și cosmologice (nouă șiruri de îngeri care îmbrățișează cosmosul, compus din trei 

zone: Pământul, cu harta lumii; aerul, cu anotimpurile, vârstele omului și cele douăsprezece 

vânturi; eterul, cu cele douăsprezece luni și cele douăsprezece semne ale zodiacului).  

Dar să purcedem la analiza lor. 

În textul biblic, succinta prezentare a arcei lui Noe nu oferă prea multe detalii arhitecturale. 

Hugo însă, speculând îndeosebi aspectul mystic al motivului, reușește să ne prezinte o descriere 

mai amănunțită a tuturor articulațiilor simbolice care scot la iveală iscusința artizanală a lui Noe. 

Ni se spune în Biblie că Noe, singurul om considerat drept de către Dumnezeu într-o lume 

pervertită de păcat și rău, a primit sarcina de a construi o arcă din lemne netede a cărei lungime să 

fie de 300 de coți, lățime de 50 de coți și înălțime de 30 de coți. „Fă-ți o arcă din lemne netede”; 

„lungimea arcei va fi de trei sute de coți, lățimea de cincizeci de coți, iar înălțimea de treizeci de 

coți”, spune Dumnezeu (Gn, 6,15). Hugo, pe de altă parte, gândeşte plastic edificiul arcei, într-un 

chip care-l invită pe cititor să-şi imagineze un desen (capitolul I), (după cum spuneam în 

introducere, este posibil să-l fi realizat pe pereții mănăstirii Saint-Victor sau e făcut în manuscrise 

de Hugo, deși exegeții au constatat că nu există o astfel de reprezentare), în care figuri geometrice 

(pătrate, cercuri) se împletesc cu un joc de culori menite să scoată în evidență Cuvântul divin. 

Depingo, pingo, tracto, etc sunt tot atâtea verbe care fac din Hugo un pictor desăvârșit al 

cuvântului99. 

După ce am chibzuit la tâlcuirea semnificațiilor spirituale a elementelor structurale, 

arhitecturale ale arcei, pe care le-am descris mai sus, în analiza literară, să purcedem de-acum la 

clarificarea lor.  

Dintre figurile geometrice, Hugo, în încercarea lui de a-și configura arca, alege pătratul. 

În mod vădit, pătratul înseamnă punerea laolaltă a patru unghiuri menite să descrie universalitatea 

și echilibrul, dar totodată și stabilitatea. Fără îndoială, legăm cifra patru100 de cele patru puncte 

                                                             
99 https://mysticark.ucr.edu/the-illustrations/introductory-mystic-ark-illustrations/, accesat astăzi, 19 august 2020. 
100 Hans Biedermann, Dicționar de simboluri, vol. II, Editura Saeculum I.O., București 2002, p. 312. 

https://mysticark.ucr.edu/the-illustrations/introductory-mystic-ark-illustrations/


65 
 

cardinale, ca de altfel și de cele patru colțuri ale crucii prezente în mijlocul pătratului interior. Dar 

putem adăuga la acestea cele ce aparțin universului, căci patru sunt elementele din care s-au născut 

toate cele zămislite, pământul, apa, aerul și focul, patru sunt vânturile principale, patru sunt 

anotimpurile, patru sunt calitățile fundamentale, căldura, umiditatea, frigul și uscatul, patru sunt 

de asemenea virtuțile sufletului, dreptatea, cumpănirea, tăria și cumpătarea, patru sunt viciile, și 

anume, pofta, teama, durerea și bucuria, patru sunt evangheliștii etc.  

Printre cei care s-au învrednicit să cerceteze simbolismul celor patru puncte cardinale, în 

secolul al XII-lea, se numără și Hildegarde de Bingen101, pentru care lumea era reprezentată ca un 

cerc, iar mappa mundi în formă alungită sau ovală reprezenta orbul terestru (orbis terrae) înțeles 

ca proiectarea în plan a sfericității pământului (globus terrae). Pe temeiul acestei imago mundi, 

Hildegard leagă punctele cardinale de cele patru vânturi principale, fiecare dintre aceste puncte 

cardinale fiind punctul de plecare al unui vânt principal care contribuie la un echilibru al întregului. 

Despre semnificația vânturilor ne vorbește Isidor din Sevilla102, în a sa De natura rerum, 

menționând că ”acestea trimit pe pământ suflul necesar vieții, iar iconografia le reprezintă sub 

forma unor figuri înaripate”.  

Deasupra fiecărui colț al crucii din pătratul interior, cotul central, adică Piatra de 

temelie103, termen împrumutat din metafora arhitecturală, după cum spuneam, este notată câte o 

literă grecească, după cum urmează. Alpha, deasupra crucii, omega dedesubtul ei, khi, la dreapta 

colțului crucii și sigma la stânga. Nu putem să nu remarcăm imediat că era în firea lucrurilor ca 

litera khi s-o găsim în stânga crucii, așa ne-am aștepta s-o aflăm conform direcției scrisului. Am 

putea găsi o explicație în faptul că autorul poate că se gândește că are crucea în spate? Rămâne să 

cumpănim. Potrivit lui Conrad Rudolf104, litera grecească χ (chi), prima literă a numelui lui Cristos 

în greacă, semnifică cele 10 porunci, deoarece ne duce cu gândul la litera X din latină, care este 

decada. Bogăția de idei pe care o aduce numerologia atât pitagoreică, cât și cea iudaică este 

fascinantă. Însă, și la Pitagora, și în iudaism, zecele este cifra perfecțiunii, a desăvârșirii. Conrad 

                                                             
101 Philippe Faure, Les points cardinaux dans le monde visionnaire dʾHildegarde de Bingen în Imaginaires des points 

cardinaux. Aux quatre angles du monde, apărută sub îngrijirea lui Michel Viegnes, accesat astăzi, 13 iunie, 2020. 
102 Ibidem.  
103Academia.edu/23951668/_Building_the_House_of_God_Architectural_Metaphor_and_The_Mystic_Ark_English

_version_of_Construyendo_la_casa_de_Dios_La_metáfora_arquitectónica_y_El_Arca_Mística_, accesat astăzi, 19 

mai, 2022. 
104 Idem, op., cit. , p. 400, n.19; 20; 21. 
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merge mai departe și apropie forma ca o semilună a literei sigma de litera C a alfabetului latin, 

care semnifică sutimea, adică plinătatea harului. Vorbim astfel despre o ascensiune, de la cele zece 

porunci, floarea VT, se ajunge la darul cristic prin excelență. 

Alfa și omega, subiectele metaforizante, sunt fără doar și poate începutul și sfârșitul, adică 

Cristos, subiectul metaforizat, cel dintâi și cel de pe urmă, Întâiul și ultimul, cel care aduce legea 

cea nouă a iubirii, după cum interpretează autorul. Imaginea este din cartea Apocalipsului, cap.2,8, 

unde ni se spune: „Astfel vorbește Întâiul și Ultimul, Acela care a fost mort, dar a revenit la viață”. 

Este o relectură a textului vetero-testamentar din cartea lui Isaia, făcută de către comunitatea 

primară în cheie cristologică. Isaia, cap. 44,6: „Așa vorbește Domnul, Împăratul lui Israel și 

Răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor: „Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă și afară de Mine nu 

este alt Dumnezeu”. Drept urmare, i se conferă lui Isus aceleași atribute ca lui Dumnezeu Tatăl.  

După cum arătam mai sus, crucea imaginată de exeget are pictată în mijlocul ei un miel 

stând în picioare. Spune Hugo: „Și cel care a fost înspăimântător pentru poporul de dinainte 

datorită ispășirii păcatelor prin focul divinei maiestăți s-a înfățișat ca milostiv în fața poporului 

prin norul umanității, iertându-le păcatele, el, cel care a fost jertfit pe cruce pentru păcatele 

oamenilor, ca un miel binevoitor, fără a se apăra prin vorbe, înviind pentru dreptatea oamenilor și 

S-a înălțat, urcându-se la ceruri”.  

Illuminans per ignem.              Per nubem obumbrans. 

Remarcăm aici prezența repetiției de tip chiasm, atât a substantivelor per ignem și per   

nubem, cât și a epitetelor personificatoare illuminans și obumbrans. În fraza următoare observăm 

că, la nivelul sintaxei propoziției, Ac. instrumentale per ignem și per nubem au alături câte un G 

explicativ divinae maiestatis, respectiv humanitatis. Între determinant (per ignem, per nubem) și 

determinat (divinae maiestatis, humanitatis) există așadar un paralelism sintactic. Opoziția dintre 

aceste elemente constitutive ale așezării în cruce este reiterată ulterior de NP dublu terribilis, 

explicat prin construcția gerunzială puniendo peccata și mitis, determinantul construcției 

gerunziale condonando peccata. 

În Evanghelia după Sfântul Ioan aflăm sintagma mielul lui Dumnezeu cu referire la Isus, 

care subliniază jertfirea acestuia pentru răscumpărarea păcatelor lumii. „Când îl văzu pe Isus 

trecând, zise: Iată Mielul lui Dumnezeu” (In, 1, 29; 36). Să notăm, așadar, că și acest text este o 

relectură a unei scrieri vetero-testamentare, este vorba despre cartea Genezei cap. 22, unde ni se 



67 
 

relatează sacrificiul lui Abraham, jertfirea fiului său preaiubit. Când Dumnezeul poporului lui 

Israel spune: „Ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care-l iubești, pe Isaac, și du-te în ținutul Moria 

și jertfește-l acolo ca ardere de tot pe unul dintre munții pe care ți-l voi spune eu” (Gn 22,2), e 

limpede că, dând dovadă de o mare credință, Abraham vrea să îndeplinească porunca Domnului, 

dar acesta nu-l lasă s-o săvârșească. Să reținem însă că Isaac este înlocuit cu un berbec, care-și 

prinsese coarnele într-un tufiș, iar tradiția de mai târziu îl va vedea în acesta pe Isus Cristos, mielul 

care se va jertfi pentru omenire. Cu alte cuvinte, pe Cruce este concentrată toată istoria și teologia 

omenirii. În interpretarea lui Hugo, focul se arată ca o modalitate de ispășire a păcatelor israeliților 

vechiului popor, iar norul semnifică, pentru creştini, iertarea păcatelor. Ne întrebăm de ce coloana 

ocupă peste tot spațiul din mijloc? Coloana, în viziunea lui Hugo, semnifică Pomul vieții, care a 

fost sădit în mijlocul Paradisului, adică pe Isus Cristos, Dumnezeu și om deopotrivă. Arca este 

Biserica, în mijlocul căreia stă Isus. Iar Cristos spune: „Căci acolo unde doi sau trei s-au adunat în 

numele meu, acolo sunt și eu, în mijlocul acestora” (Mt, 18,20). 

Dac-ar fi să analizăm imaginea Mielului pe cruce și a pătratelor din punct de vedere artistic, 

am putea spune că desenul nu este în nici un fel încărcat, dar singurul element compozițional, 

figura cristică zugrăvită stând în picioare pe cruce, este de mare forţă și impresionează prin 

sobrietatea și dramatismul lui. Ocupă partea centrală a picturii, culorile sunt vii, observăm amestec 

de culori calde și reci, iar nemişcarea trupului cristic sugerează pe de o parte umilinţa acceptării 

morții, pe de alta statutul de judecător, care purifică lumea de rău, chiar dacă ne-am fi așteptat să-

l vedem pe Isus stând așezat pe un tron, poziția proprie judecății finale. Dar, indiferent dacă Isus 

este așezat sau stă în picioare, imaginea exprimă atotputernicia lui Dumnezeu și omniprezența.  

Îmi atrage atenția în continuare simbolistica culorilor pe care le folosește Hugo în 

descrierea crucii și a pătratelor. Care este preferința sa cromatică? Vom vedea că nu este deloc 

întâmplătoare. Să aruncăm o privire mai detaliată asupra a ceea ce înseamnă diferitele culori și 

simbolismul acestora. Ne întrebăm ce se află în spatele lor? Ce se ascunde?  

Etimologia105 termenului latinesc color leagă acest cuvânt de familia verbului celare, care 

înseamnă „a acoperi”, „a ține ascuns”, „a ascunde”. Teorie acceptată astăzi de majoritatea 

                                                             
105 Ernout Alfred şi Meillet Antoine, Dictionnaire étymologique de la langue latine, ediția a IV-a, Editura 
Klincksieck, Paris, 2001, p. 20. 
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filologilor, deși în trecut unii erau sceptici, cum ar fi Sfântul Bernard106. Să vedem cum 

interpretează autorul. Ni se spune că crucea este colorată cu aur. De vreme ce pe cruce este pictat 

mielul de un an, care-l semnifică pe Cristos, nu puteam să găsim aici altă culoare. Aurul este 

metalul cel mai nobil, culoarea regalității, a autorității. Ne aducem aminte ce i-au adus magii la 

Bethleem pruncului născut: aur, smirnă și tămâie, scoase nu de oriunde, ci din sipete prețioase, 

pentru că au recunoscut în el pe „regele iudeilor” (episod care apare doar în Evanghelia după 

Matei), conform profeției. În vreme ce smirna reprezintă divinitatea, iar tămâia, îmbălsămarea lui 

Isus. Prin urmare, episodul recunoașterii ca rege, prin simbolismulul aurului, își are corespondentul 

la Hugo în crucea acoperită tot cu aur. Isus vine și pleacă înveșmântat în aur, ca un rege, ceea ce 

ne arată slava sa. Galbenul în Evul Mediu nu era o culoare pozitivă, reprezenta invidia, gelozia. 

Abia spre sfârșitul Evului Mediu, ajunge să fie folosită excesiv, să denote lumina divină, reflexia 

pură a luminii divine. Cristos este unic, Cristos este lumina.  

Apoi, spațiile care au rămas pe suprafața pătratului, din jurul crucii, sunt și ele colorate, 

cele două superioare cu o culoare înflăcărată, care ne duce repede cu gândul la foc, sursa de lumină 

a poporului în pustiu. Roșul, ruber, purpuriul, (o nuanță de roşu alături de coccinus, roşu-violaceu 

închis), este interpretat diferit de-a lungul timpului, dar există totuși și niște constante în 

simbolistica acestei culori. Adesea reprezintă natura și culoarea focului. Strălucește precum focul. 

Este semn al căldurii și al luminii, culoarea cea mai caldă și mai luminoasă. Evenimentul care 

justifică prezenţa culorii roşii este pasajul din cartea Exodului, cap. 13, 20-22. De asemenea, prin 

culoarea roșie, autorul face trimitere și la sângele Pătimirii lui Cristos, al jertfei sale pe Cruce. 

Odată cu Apocalipsa, unde întâlnim Babilonul, desfrânata cea mare, îmbrăcată în purpură, a 

devenit culoarea Infernului și a diavolului. Culoarea este asociată și cu apostolul Iuda, cel prin a 

cărui trădare s-a vărsat sângele lui Cristos. Dar este și culoarea mantiei regești, a suveranității, a 

puterii supreme, fără doar și poate o conotație pozitivă, care denotă prestigiu, forță, putere și 

strălucire. 

Între culorile indicate de Hugo întâlnim și verdele. Spațiul de jur împrejurul pătratului 

central, limbul, este acoperit la interior cu această culoare. Spune Hugo, prin culoarea verde se 

arată milostivirea lui Dumnezeu care nu se vestejește. Într-adevăr, verdele este culoarea vieții 

                                                             
106 Pastoureau Michel,  Le temps mis en couleurs: des couleurs liturgiques aux modes vestimentaires (secolele XII-

XIII), în Bibliothèque de lʾécole des chartes, 1999, tome 157, p. 124. 
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veșnice, a salvării, a eliberării. Ea se obține prin amestecul de galben și albastru, pe care le întâlnim, 

de asemenea, în textul nostru. Este culoarea plantelor, a frunzelor, inclusiv a clorofilei, simbol al 

regenerării. 

O altă culoare pe care o întâlnim în acest pasaj este cea a safirului. Am văzut în text 

(capitolul I) că autorul o asociază norilor, prin urmare cerului. Rostul norilor era acela de a-i apăra 

pe israeliți, umbrindu-i, în drumul lor spre Țara Făgăduinței. Albastrul, de la nuanța cea mai 

deschisă la cea mai închisă, este una dintre cele mai reci culori, dar, iată că în iconografie  este 

adesea asociată cerului, dar și veșmintelor. Cunoaștem istoria culorilor veșmintelor, de pildă, ale 

Sfintei Fecioare Maria. Știm de la Michel Pastoureau etapele de reprezentare iconografică. Până 

la culoarea albă, Maria a fost înfăţişată în mod predilect în mantie albastră. Înainte de secolul al 

XII-lea, Maria este reprezentată în iconografie în diverse culori107, negru, gri, brun, violet, albastru 

sau verde închis pentru a reda ideea de mâhnire, de doliu după Fiul său, mort pe Cruce. Cu timpul 

însă, după adoptarea dogmei Neprihănitei Zămisliri, culoarea iconografică a Fecioarei devine 

albul108, un alb-auriu, simbol al purității și al virginității. În secolul al XII-lea, spune Michel 

Pastoureau109, marii autori liturgici precum Honorius Augustodunensis, Hugo de Saint-Victor și 

alții sunt de comun acord că albul reprezintă puritatea și inocența, negrul, abstinența, penitența, 

mâhnirea adâncă, roșul sângele vărsat de Cristos, Patimile, sacrificiul și iubirea divină.  

Nu se poate spune c-am vorbit îndeajuns despre simbolistica culorilor în general şi despre 

aceea a culorilor asociate de Hugo desenului ideal al arcei în particular. Să observăm însă că 

preferința lui Hugo pentru aceste culori nu este întâmplătoare. Galbenul auriu cu care este colorată 

crucea amestecat cu albastrul safirului dă culoarea verde. Roșul amestecat cu albastrul dă 

purpuriul. Cumva, ca să concluzionăm, culorile folosite de autor sunt rezultatul întrepătrunderii 

lor. 

În jurul pătratului central, Hugo încadrează alte trei pătrate sau dreptunghiuri. Din cele 

patru unghiuri ale arcei se ridică grinzi care se unesc cu coloana centrală, dând astfel naștere celor 

trei etaje suprapuse ale arcei, așa cum vor fi interpretate de către renumiți exegeți, pe care omul va 

trebui să le urce prin virtuți, una câte una, pentru a ajunge în cotul central, adică la Dumnezeu. 

                                                             
107 Pastoureau Michel, Albastru. Istoria unei culori, Editura Cartier istoric, București, 2006, p. 44. 
108 Ibidem, pp. 46-47. 
109 Ibidem, p. 33. 
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Observăm, prin urmare, că subiectele metaforizate există, cel puțin implicit, în felul acesta. 

Devreme ce vom analiza mai departe scările arcei, atunci e limpede că avem și etaje. 

Într-adevăr, spun teologii110, mansio este un termen polisemantic, foarte discutat de către 

exegeții medievali și creștini. Diferitele versiuni ale Bibliei vechi folosesc cuvinte diferite pentru 

ce-ar însemna mansio, în sens naval sau arhitectural, cum ar fi bicamerata, tricamerata sau în 

Vulgata găsim cenacula, tristega. Hugo folosește termenul de mansio, nu doar pentru a indica 

diferitele punți ale navei (adică etajele sau etapele), ci și în sensul de locuri de odihnă în această 

călătorie spirituală, care progresează de la o treaptă inferioară (punte, etaj) a arcei, la una 

superioară. Mansiuncula, -ae „odăiță”, termen pe care-l vom întâlni mai târziu în text, este un 

derivat de la substantivul mansio, -onis, alcătuit cu ajutorul a două sufixe „lis”. Diminutivul 

mansiuncula este un detaliu arhitectural al arcei, „o punte” sau „o etapă” mai mică, atașată arcei, 

pentru protecția animalelor. 

Un alt element structural, arhitectural al arcei îl reprezintă coloana, care se află în mijlocul 

acesteia, pe lățimea mediană. 

Pe o latură a coloanei, cea dinspre nord, vedem umanitatea Domnului nostru, pe care și-a 

asumat-o în lume pentru cei păcătoși (Capitolul II). Această latură are culoarea safirului și este 

numită Cartea vieții. Pe cealaltă coloană, cea dinspre sud, este semnificată divinitatea Domnului, 

pentru cei credincioși. Latura sudică are culoarea verde și este numită Pomul vieții. Arca, adică 

Biserica, se sprijină pe această coloană, adică pe Cristos, căci altfel nu se putea. De asemenea, 

după cum coloana măsoară înălțimea fiecărui sălaș în parte și le diferențiază, tot așa și Cristos 

împarte fiecăruia din Biserică virtute și propăşire, darurile harurilor sale, pe unii îi face profeți, pe 

alții apostoli sau evangheliști, iar pe ceilalți părtași la darurile spirituale. 

Într-adevăr, dacă încercăm să rezumăm, capitolul al II-lea este alcătuit din trei pasaje. În 

cel dintâi (Columna ista....pascit), autorul explică semnificația coloanei, subiectul metaforizant, 

care se identifică cu Pomul Vieții, adică cu Domnul Isus Cristos, dublu subiect metaforizat sau, 

am putea spune, cel de-al doilea este o explicație a celui dintâi, potrivit cu cele două naturi ale sale, 

umană și divină. Cel de-al doilea pasaj (Et haec causa....totam portet fabricam) aduce detalii 

tehnice de construire a coloanei în mijlocul arcei și de formare a altor quadraturi, care dau naștere 

                                                             
110 Conrad Rudolf, op. cit., p. 412, n. 77. 
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celor trei mansio, subiectele metaforizante, care desăvârșesc arca. Pentru ca în cel de-al treilea 

pasaj (Cuius mysterium...Dominus Jesus Christus), Hugo să insiste pe ideea că această coloană îl 

reprezintă pe Cristos, Columna, subiectul metaforizant, Christus est, subiectul metaforizat care 

aparține isotopiei cristologice, esența creștinismului în mintea arhitectului credincios. A fost nevoit 

să revină la această identitate dintre coloană și Cristos pentru a-i explica totodată contemplatorului 

și simbolistica cromatică a celor două laturi ale coloanei, (verde și safirică) care semnifică cele 

două naturi ale Fiului lui Dumnezeu. 

 

           Columna                                            Christus est. 

 

     Australe latus                           quod divinitatem ipsius significat  =  Lignum vitae = viridi colore 

 

    Aquilonare latus                        quod humanitatem eius figurat  =     Liber vitae = sapphirino 

colore 

              Mentes fidelium pascit                                   Pro peccatoribus assumpsit 

 

La nivel arhitectural, coloana are două laturi, cea de Nord, subiectul metaforizant, 

reprezintă umanitatea lui Cristos, subiectul metaforizat, pe care și-a asumat-o pentru păcatele 

muritorilor, iar cea dinspre Sud, subiectul metaforizant, divinitatea Mântuitorului, subiectul 

metaforizat, și se referă la hrana spirituală conferită de Isus tuturor oamenilor. Cromatica acestor 

laturi este bogată în semnificații. Verdele, culoarea vieții veșnice, a renașterii în timpul primăverii 

este totodată, spune Conrad Rudolf111 și culoarea răsplății divine, a renașterii de la mortalitatea 

inevitabilă a omenirii la viața de Apoi. De remarcat este faptul că verdele amestecat cu albastrul 

safirului dă culoarea purpurei, culoarea sângelui Pătimirii lui Cristos. 

Mergem mai departe cu studiul nostru și vorbim acum despre zona, banda longitudinală 

care traversează arca în lungimea ei. 

                                                             
111 Idem, op., cit., p. 403, n. 40. 
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 După cum Arca, subiectul metaforizant significat Ecclesiam, subiectul metaforizat, tot așa 

Longitudo arcae, subiectul metaforizant figuret longitudinem Ecclesiae, subiectul metaforizat, 

spune autorul. Foarte interesant este acest joc de cuvinte cu dublă isotopie, arhitecturală și 

eclesială. Fiecare termen așezat în cruce îl semnifică, de fapt, pe celălalt. Propoziția următoare 

întărește aceste afirmații aducând explicații suplimentare referitoare la subiectul metaforizat 

longitudo Ecclesiae, înțeleasă ca diuturnitate temporum „durată lungă de timp”, adică, ea se 

întinde de praeteritis per praesentia ad futura „din trecut, prin prezent, către viitor”. Și conchide 

autorul, ab initio mundi usque ad finem „de la începutul lumii până la sfârșitul ei”.  

Așa stând lucrurile, să ne întoarcem puțin la banda care traversează arca în lungimea ei, 

adică la zona, și să menționăm că prima jumătate a acesteia, care se întinde a capite arcae usque 

ad columnam, este metaforizată astfel: omne tempus ab initio mundi usque ad Incarnationem 

Verbi. Iar cealaltă jumătate, a columna deorsum: ab Incarnatione Verbi usque ad finem saeculi. 

Mai departe, avem de-a face cu un perfect paralelism sintactic, cu ajutorul căruia autorul vrea să 

evidențieze împărțirea liniilor generațiilor, după trup și după spirit. Astfel, prima parte a veacului 

se distinge prin generația trupească (per carnalem generationem), iar cea de după Cristos, 

generația în Duh (per spiritualem generationem). 

Ab Adam usque ad Christum               vetus generatio             secundum carnem 

Post Christi adventum                          nova generatio              secundum spiritum 

Sursa acestor convingeri teologice, potrivit lui Conrad Rudolf112, este Scrisoarea către 

Romani, cap. 1, 3-4 „despre Fiul lui născut din sămânța lui David după trup, rânduit Fiu al lui 

Dumnezeu cu putere, după Duhul sfințeniei, prin învierea din morți, Isus Cristos, Domnul nostru. 

Suntem de părere că autorul interpretează greșit textul paulin, în care este vorba despre ascendența 

după duh. În textul lui Hugo se vorbește despre descendența secundum spiritum. La Pavel, abia în 

versetul al cincilea este vorba despre descendență. 

  

Să vorbim în continuare despre cele trei feluri de a fi ale oamenilor semnificate de cele trei 

culori cu care este acoperită arca. Într-adevăr, Hugo împarte arca în trei părți, în felul următor:  

                                                             
112 Conrad Rudolf, The Mystic Ark, p 415, n.92 
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Primam partem arcae, subiectul metaforizant explicat prin termenii ab initio usque ad 

duodecim patriarchas, este metaforizat drept tempus naturalis legis. Secundam continuă a 

duodecim patriarchis usque ad columnam (incarnationem Verbi) și este metaforizată drept tempus 

scriptae legis. Tertiam se întinde ab incarnationem Verbi usque ad finem saeculi și este înțeleasă 

drept  tempus gratiae.  În urma acestei împărțiri rezultă cele două laturi ale fiecărei diviziuni dintre 

cele trei construite, pe care autorul le acoperă cu culori. Mult mai târziu vor fi menționate tipurile 

de culoare. De la isotopia cromatică a subiectelor metaforizante, Hugo trece la isotopia 

antropologică a subiectelor metaforizate. Într-adevăr, cele trei culori semnifică cele trei feluri de a 

fi ale oamenilor, adică oamenii legii naturale, ai legii celei scrise și ai harului. 

Fiecare dintre aceste trei feluri de oameni se găsesc în fiecare dintre vremuri. Ce-i drept, 

apăreau ca niște străini în altă vreme. Dar cine sunt acești oameni? Oamenii legii naturale sunt cei 

care, neavând o altă lege își întemeiază obiceiurile și viața prin rațiunea naturală, firească, adică 

sunt cei care umblă după dorințele trupului. Oamenii legii scrise sunt cei care trăiesc potrivit celor 

transmise în Scripturi și a poruncilor care sunt drepte și cinstite. Iar oamenii harului sunt cei care 

au în inima lor iubirea răspândită de Duhul Sfânt care-i luminează să înțeleagă ce este binele și să-

l înfăptuiască totodată.  

Cât privește grinzile care străbat arca, ele sunt orânduite în felul următor: 

A dextro cornu.........usque ad lineam generationis........geminas trabes porrigo. 

 A linea generationis............usque ad sinistrum cornu..............duas easdem transpositas signo. 

  Specific frazei hugoniene, chiasmul apare în aceste sintagme datorită așezării încrucișate a 

Abl separativ a dextro cornu și a Ac de direcție ad sinistrum cornu față de linea generationis, 

sintagmă văzută în cruce la diferite forme flexionare. Observăm și un paralelism sintactic între 

așezarea identică a Abl separative și a Ac de direcție, evidențiind atât așezarea în spațiu, cât și 

importanța liniei generației. Sintagma este completată de adjectivul participial transpositas, plasat 

la distanță de ea (hyperbaton) și în poziție forte la finalul frazei, pentru a face mai vizibilă în felul 

acesta opoziția lui față de sine transpositione din propoziția următoare. Sistemul acesta continuo 

ductu unifică bârnele din dreapta (adică mons Sion, populum Iudaeorum) cu cele din stânga 

(populum gentium), bârne care mai înainte fuseseră despărțite. Cele două popoare merg împreună 

spre credință și astfel formează unam civitatem Dei, hoc est Ecclesiam. 
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În ceea ce privește intrarea în arcă, Hugo o orânduiește în felul următor: de vreme ce 

coloana, adică Cristos, subiectul metaforizat, care spune „Eu sunt poarta” (In 10,9) este înfățișată 

bis, de două ori, adică este concepută cu două laturi, binis lateribus, sintagmă în care numeralul 

distributiv alături de bis formează figura etimologică, tot așa există câte o intrare pentru fiecare 

latură. Cu adevărat trebuie să stăm să cumpănim, căci, în capitolul al doilea al operei, ni se spunea 

că această coloană este pătrată, echilaterală. Prin urmare, ar trebui să aibă patru laturi, nu două. 

Autorul ne provoacă la un exercițiu de imaginație? La o trudă de lămurire după oarece zbucium 

mental? Cum stau lucrurile? Să vedem. 

 Unum ostium utroque ostio este repetiție în textul latinesc, repetiție și în română. Insistența 

autorului pe numeralul cardinal duo, focarul care deschide calea subiectului metaforizat, îl 

determină pe Conrad Rudolf113 să afirme că există, de fapt, o singură intrare (ușă), dar două căi 

care duc către ușă. Acesta este un concept care nu poate fi înțeles cu logica umană, ci urmează 

modelul lui Cristos, o persoană cu două naturi (logica credinței). Dar care sunt aceste două căi?  

Întâi de toate, chemarea la întoarcerea spre Dumnezeu se face în această viață prin intrarea 

în Biserică și modelarea comportamentului114. Într-adevăr, convertirea în viața mundană joacă aici 

rolul cel mai important. O viață corectă, prin credință, te apropie de frumusețea și înțelepciunea 

divină. Dar același exeget merge mai departe și leagă această primă cale de urcușul dinspre frigul 

Răsăritului115, care începe în frică și se termină în iubire (vom vedea semnificația scărilor în cele 

ce urmează și vom înțelege mai bine această legătură). Omul, trufindu-se, cade în păcat, se teme 

de Dumnezeu, dar, încercând să se ridice spiritual, ajunge să-l iubească. 

Cea de-a doua cale îl conduce pe om spre slava vieții viitoare, prin harul lui Cristos și este 

legată de căldura Răsăritului, acolo unde a fost creat primul om.  

Poarta este Cristos. Căile sunt două. Poarta înseamnă intrare, dar în același timp și ieșire. 

Două dinamici distincte. A ieși e diferit de a intra. Din cauza pedepselor păcatului, omului îi este 

greu să stea mult în contemplația lui Dumnezeu. Cum poți să ieși? Din nou avem două căi. Prin 

fapte și prin cugetări. De data aceasta, Conrad Rudolf leagă ieșirea de urcușul dinspre căldura și 

                                                             
113 Conrad Rudolf, op. cit., p.470, n.323. 
114  Idem.,  p.470, n.324. 
115 Idem., p.470, n.326. 
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frigul Apusului116. Faptele sunt cele legate de trup, cum ar fi, cupiditate, mândrie, ambiție, lipsă 

de compasiune față de cei slabi etc., dar și cele legate de Biserică.  

Ieșirea prin cugetări este superioară celei prin fapte. Este indicată de fereastra, care este 

plasată sus și aici suntem în lumea spirituală.  

Urmează acum să studiem metaforizantele, scările, nucleul, am putea spune, al operei: 

Să reținem, prin urmare, că arca are trei etaje, sub forma a trei dreptunghiuri sau pătrate, 

ce încadrează cubitus-ul central, în care este pictat un miel de un an, stând în picioare. Spune Hugo, 

parafrazându-l, (cap. VII) că din cele patru unghiuri ale arcei sunt înălțate douăsprezece scări, 

orânduite în felul următor: în fiecare unghi câte trei, la fiecare etaj câte patru, în fiecare unghi câte 

una. Și ne mai spune autorul că fiecare scară se distinge prin zece trepte. Asta înseamnă, făcând o 

simplă adunare, că sunt o sută douăzeci de trepte în total, adică, câte o treaptă pentru fiecare dintre 

cei șaizeci de bărbați și șaizeci de femei, care urcă spre cubitus-ul culminant, către Dumnezeu, prin 

urmare, precum cei șaizeci de bărbați puternici care înconjură patul lui Solomon, ”Iată lectica lui 

Solomon: Șaizeci de viteji sunt în jurul lor, dintre cei mai viteji din Israel” (Cânt. Cânt. 3,7) și cele 

șaizeci de regine, ”Sunt șaizeci de regine, optzeci de concubine, iar tinerele sunt fără număr” (Cânt. 

Cânt. 6,8) care urcă spre îmbrățișarea lui Solomon. Dar, evident, că ne putem regăsi oricare dintre 

noi printre aceștia (macrocosmos și microcosmos). Câtă vreme cele douăsprezece scări reprezintă 

învățătura apostolică, treptele, în număr de zece la fiecare scară, semnifică cele zece porunci ale 

legii. Acestea sunt calea prin care oamenii se pot întoarce la Dumnezeu dinspre cele patru unghiuri 

ale lumii, plini de credința în Sfânta Treime și în învățătura evanghelică. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
116 Idem, p. 472, n. 330. 
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(Estul)  Rigore Orientis – Superbia                                           (Est) Calore Orientis – Fervor                    

  Păcatul originar                                                                                                      Spiritualis             

Ascendentibus – I etaj -Timor                                              Ascendentibus – I etaj - Temperantia 

                          II etaj – Dolor                                                                       II etaj - Prudentia 

                         III etaj – Amor                                                                      III etaj – Fortitudo 

 

 

  (Vest) Frigore Occidentis – Ignorantia                                     (Vest) Calore Occidentis –   

                                                                                                                    concupiscentia carnis                     

Ascendentibus – I etaj – Cognitio                                           Ascendentibus – I etaj - Patientia 

                          II etaj – Meditatio                                                                II etaj - Misericordia 

                         III etaj – Contemplatio                                                         III etaj – Compunctio 

 

 

  

  Putem spune, așadar, urmând studiul lui Conrad Rudolph, că scările arcei reprezintă o suită 

de urcușuri117, din cele patru unghiuri ale arcei, fiecare dintre urcușuri având câte o inscripție, mai 

exact o trimitere la un loc (de ex, „Calore Orientis”), precum și inscripții ale unor triade particulare 

(de ex, „Timor”, „Dolor”, „Amor”). Inscripțiile urcușului locațional vor primi desemnări 

suplimentare pe care autorul le asociază fie cu un viciu, vină sau pedeapsă a păcatului originar, fie 

cu mândria excesivă sau biruința finală asupra acestora, toate însoțite de personificări. Hugo 

vorbește aici despre realități spirituale, despre relația omului cu Dumnezeu în termeni geografici 

și spațiali. Arca este un simbol al lumii fizice și spirituale. Avem de-a face cu o localizare și o 

interpretare. Este pus în evidență un loc pe hartă și apoi viciul, păcatul sau expierea, virtutea care 

sunt lăuntrice. În aparență este o hartă a lumii, a istoriei mântuirii omului, de fapt, este o hartă a 

sufletului. Castelul interior este plasat în exterior, pe hartă. Ordinea plasării geografice nu este 

deloc întâmplătoare. Ea urmează drumul omenirii, de la căderea în păcat, care a avut drept cauză 

superbia, trufia, mândria, până la reîntoarcerea către Creatorul său. Rigore Orientis și Calore 

Orientis sunt plasate în poziții cheie, la începutul descrierii istoriei mântuirii (căderea omului) și 

la sfârșitul ei (revenirea la Dumnezeu). La mijloc, avem perioada de îndepărtare a omului de 

Dumnezeu din cauza căutării plăcerilor și a desfătărilor trupului (concupiscentia carnis) dată de 

satisfacerea instinctelor primare. Ceea ce ne duce cu gândul la hedonism. Triada urcușului dinspre 

Frigore Occidentis, crucială în stabilirea integrității, asemănării divine, ne duce cu gândul la o altă 

triadă, Fizica, Gnoseologia și Etica, adică filosofia stoică. 

                                                             
117 Conrad Rudolf, The Mystic Ark, Cambridge, p. 438, n. 207. 
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 Preocupat mai cu seamă de creșterea spirituală a omului, de modul cum trebuie abordată 

viața spirituală, Hugo a alcătuit o adevărată hartă a istoriei mântuirii, dublată de un drum spiritual, 

de urcuș prin virtuți, am putea spune chiar, o purificare morală prin virtuți, pe care le-a orânduit în 

felul următor: 

Pe latura din dreapta a arcei, la cel dintâi etaj, așează credința, la cel de-al doilea, speranța, 

iar la cel de-al treilea, iubirea. Pe latura din stânga, pune mai întâi cunoașterea, apoi învățătura, 

apoi bunătatea. Pe latura superioară, înscrie natura, legea și harul, iar pe cea inferioară notează 

dreaptă, utilă, necesară. Trebuie să observăm, de asemenea, că există și alte deosebiri. La primul 

etaj îi notează pe căsătoriți, pe cei care se folosesc de lume și pe cele care se târăsc. La cel de-al 

doilea etaj îi menționează pe abstinenți, pe cei care fug de lume și pe cele care umblă. Iar pe cel 

de-al treilea etaj, virginii, cei care uită de lume și cele care zboară. 

Pentru cei care urcă spre Dumnezeu dinspre frigul răsăritului, adică dinspre trufie, primul 

etaj este teama, apoi durerea sau suferința, apoi iubirea. Pentru cei care urcă dinspre căldura 

apusului, adică dinspre pofta trupului, la primul etaj se află răbdarea, apoi milostivirea, apoi căința 

(străpungerea inimii). Pentru cei care urcă dinspre frigul apusului, adică dinspre ignoranță, la 

primul etaj se află cunoașterea, apoi meditația și apoi contemplația. Iar pentru cei care urcă dinspre 

căldura răsăritului, adică dinspre fervoarea spiritului, la primul etaj se află cumpătarea, apoi 

prudența, apoi curajul. Să analizăm fiecare triadă de virtuți în parte. 

De la frigul răsăritului, cele 30 de cărți ale Scripturii divine sunt scrise sus, în ordine, câte 

10 la fiecare etaj, respectiv fiecare carte este dispusă în partea exterioară a scărilor, la fiecare 

treaptă, și fiecare dintre aceste cărți se distinge în exterior, în trei segmente, din cauza unei triple 

înțelegeri, adică istoria, alegoria, tropologia. 

După căderea din Paradis, neascultarea și îndepărtarea de Dumnezeu, de fervoarea 

spirituală a Căldurii Răsăritului, acolo unde a fost creat primul om, cel dintâi lucru cu care se 

confruntă individul în drumul său de întoarcere, pe cât posibil, spre pătratul central, adică spre 

Dumnezeu, este teama de gheenă, adică de judecată. După cum se spune în Isaia, cap. 66,24: „Și 

când vor ieși, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva Mea; căci 

viermele lor nu va muri și focul lor nu se va stinge; și vor fi o pricină de groază pentru orice 

făptură”. 
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Pe a treia scară este scris astfel: aici urcă cei care suspină după patrie, așteptând cu 

nerăbdare întoarcerea Mirelui și care spun: „Vino, Doamne Isuse Cristoase” (Apocalipsa 22, 20), 

cei care strigă după Dumnezeu. Îndepărtarea de sine, lepădarea de toate ”uscăciunile” sufletului, 

după cum ar spune Tereza de Avila, te ajută să ajungi la iubirea de Dumnezeu, iubirea lui 

Dumnezeu. 

Din cealată parte a scărilor, dinspre Frigul Apusului, pe cea dintâi scară urcă cei care, 

ignoranți fiind, primesc cea dintâi cunoaștere de Dumnezeu în cele create, conform Geneză 1,1 

„la început, Dumnezeu a făcut cerul și pământul”. Adică, esența cunoașterii lui Dumnezeu și a 

atotputerniciei acestuia. Acest verset, ne arată Hugo, se distinge prin trei grade (caracteristici), 

imensitatea, care ține de putere, frumusețea de înțelepciune, iar folosul de bunătate. Conrad Rudolf 

în cartea sa The Mystic Ark118, vede această asociere pe care o stabilește autorul, a imensității, 

frumuseții și a utilității cu atributele de putere, înțelepciune și bunătate, corespunzând Tatălui, 

Fiului și Duhului Sfânt și toate trei fiecăruia în parte. Susținem această convingere, ipoteză, căci, 

într-adevăr, întinderea pământului și a cerului ține doar de voința și atotputernicia Domnului, 

frumusețea lucrurilor create nu este deloc întâmplătoare, sunt rodul înțelepciunii lui Dumnezeu, 

care a știut să le așeze în așa fel una lângă alta, încât să creeze un echilibru vizual, iar din prea 

marea sa bunătate și iubire, Dumnezeu le-a creat pe toate spre folosul omului și a întregii lumi. 

Am putea, de asemenea, să extrapolăm problema și să considerăm atributele menționate mai sus 

ca fiind calitățile pe care ar trebui să le aibă credinciosul de-a lungul vieții sale de credință: putere, 

ca să poată să ducă până la capăt drumul de întoarcere spre Dumnezeu; înțelepciune, ca să poată 

înlătura orice obstacol, orice ispită, care l-ar putea abate de la învățătura divină și de la o viață 

corectă, iar bunătatea, iubirea pe care o manifestă față de aproapele său îl poate ridica spre 

desăvârșire. 

Pe a doua scară urcă cei care veghează la instituirea vieții drepte prin meditația asupra 

legii divine, conform Ieremia 1,10: 

 „ Eu te-am rânduit, așa încât să smulgi și să dobori și să dai pieirii și să risipești și să zidești 

și să sădești”. „Ego constitui te ut evellas et destruas et disperdas et dissipes et aedifices et plantes” 

(Ieremia 1,10).  

                                                             
118 Conrad Rudolf, op., cit., p. 444, n. 233. 
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Poziția emfatică, forte a lui ego subliniază hotărârea lui Dumnezeu, plină de autoritate, de-

a-l face pe profetul Ieremia un reprezentant al Cuvântului său. Inversiunea dintre complementul 

direct „te” și verbul său regent „constitui” accentuează această idee. Dumnezeu poruncește, iar 

omul trebuie să se supună. Din șirul de verbe fără complemente, precedate de conjuncția et în mod 

repetat printr-un polysyndeton, rezultă rolul major pe care Dumnezeu i l-a dat acestui „te” (în care 

ne putem regăsi oricare dintre noi) în a civiliza omenirea. Căci din punct de vedere semantic, cele 

șase propoziții finale merg în perechi, două câte două. Primele patru verbe sunt negative, iar 

celelalte două pozitive. Să smulgi și să dobori buruienile și spinii din sufletul tău (adică, tot răul 

care sălăsluiește în tine); să dai pieirii și să risipești norii ignoranței (adică, să cunoști ceea ce este 

bine și ceea ce este rău cu ajutorul învățăturii evanghelice), pentru ca să poți zidi o viață corectă, 

sădind în sufletul tău Cuvântul lui Dumnezeu. Fraza debutează cu evellas, să smulgi și să lași locul 

virgin, pentru ca să poți sădi înlăuntrul tău învățătura divină, plantes, în poziție finală. Acțiunea 

trecută, încheiată a lui constitui are urmare în prezentul de care trebuie să aibă grijă omul, prin 

respectarea poruncilor. 

 Iar acest vers se distinge în exterior prin două grade (caracteristici), din cauza a două lucruri 

care sunt necesare pentru a trăi drept, pe care le amintește Psalmistul spunând: „Îndepărtează-te de 

rău și fă binele” (Ps 37, 27). Pornind de la acest verset, esențial în înțelegerea unei vieți drepte, se 

cuvine să facem o paranteză. 

 Comentând pasajul din Rm 7, 19-20, „Fiindcă nu făptuiesc binele pe care îl vreau, ci răul 

pe care nu-l vreau, pe acesta îl fac. Iar dacă făptuiesc ceea ce nu vreau, atunci nu mai săvârșesc eu, 

ci păcatul care locuiește în mine”, Părintele Tarciziu Șerban, în cartea domniei sale Iluzie și 

Libertate119, clarifică toate aspectele care se ridică din problematica acestor versete. Spune 

părintele că este în firea lucrurilor ca omul să știe ceea ce face, iar aici individul știe foarte bine că 

face altceva decât ar dori, întrucât ceva îl constrânge și atunci nu poate să fie decât derutat, confuz 

și neputincios. Apostolul Paul descoperă un conflict înlăuntrul său. Faptele omului sunt săvârșite 

împotriva Legii și a propriei conștiințe. E o luptă cu sine. Fapta este săvârșită împotriva convingerii 

sale interioare pentru că se află sub influența irezistibilă a păcatului care locuiește în el. Așadar, 

ne întrebăm, omul mai este liber? Și totuși omul este vinovat în pofida acestei subjugări, căci binele 

îi stă în putere, iar voința a rămas integră și, deci, singurul lucru care-l poate salva este Harul lui 

Dumnezeu. Este o atitudine contradictorie, dar Paul insistă pe nevinovăția omului. 

                                                             
119 Șerban Tarciziu-Hristofor, Iluzie și Libertate (Romani 1-8), Editura Arcb, 2020, pp. 237-240. 
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 Într-adevăr, chiar dacă putem, fără îndoială, să afirmăm120 că suntem mereu în căutarea 

binelui, se întâmplă faptul că trupul nostru posedă propria sa putere și că preia conducerea 

acțiunilor pe care omul este pe cale să le împlinească. „Știu că nu locuiește în mine, adică în trupul 

meu, ceea ce este bun”. Omul vrea binele, dar nu poate să-l săvârșească, pentru că trupul este un 

obstacol, sclav al păcatului. Inițial, omul este pe calea binelui, dar cade sub influența plăcerilor 

rele care-l împiedică să facă binele. Odată învins de plăcere, omul are puterea de a face binele, dar 

nu mai vrea să-l facă. Textul biblic distinge în ființa umană pe de-o parte omul interior și pe de 

altă parte, carnea sau trupul. Omul interior caută întotdeauna binele, prin trup caută păcatul și 

greșeala. Dacă omul săvârșește răul, asta numai datorită trupului, unde își au locuința pasiunile și 

tot felul de pofte. Ceea ce știe omul și ceea ce vrea nu mai sunt în relație cu ceea ce face trupul. 

Pentru a nu mai căuta răul, omul trebuie să se elibereze de trupul său. 

 Prin urmare, ne întrebăm: Poate voința să spargă lanțurile păcatului? Să înlăture puterea 

trupului? Poate, prin educație și prin rațiune. De aceea, ca să te poți îndepărta de rău și să faci 

binele ține de voință, de cunoaștere, de meditarea Cuvântului lui Dumnezeu, de un suflet pur. Și-

atunci, Hugo are dreptate atunci când spune: 

 „Hic ascendunt ii qui ad institutionem recte vivendi meditatione divinae legis invigilant”; 

„Aici urcă cei care veghează la rânduirea vieții drepte prin meditația asupra legii divine”.  

Într-adevăr, Recte vivendi sau recte vivendum, această sintagmă este alcătuită din Recte 

(complement de mod) care îl determină pe vivendi (specific limbii latine, gerunziul în Genitiv), iar 

meditatione pe divinae legis. Idealul lui recte vivere, la care se ajunge prin meditația profundă a 

legii sau, am putea spune, prin truda urcușului pe scara virtuților, îl regăsim și la un autor precum 

Horatius, în contextul moralei sale filosofico-epicureică a epistolelor sale. Desigur, este atât de 

departe de doctrina creștină, dar l-ar fi putut avea Hugo pe Horatius în minte? Sau este doar un 

locus similis? Merită să cugetăm. 

 Conrad Rudolf121 ne arată importanța meditației, al doilea pas din lectio divina, și faptul 

că se referă la o analiză adâncă și conștientă a ceea ce s-a citit. Rezultatul logic al acestei lecturi 

asupra legii divine (Sfânta Scriptură în general) este dat aici în inscripție, deși este foarte bine 

                                                             
120 Horger Sustea Andreea Monica, L”action humaine et le contraste „De plein gré” (Hekon)/„malgré soi” (Akon) 

chez Platon entre Protagoras et République, teză de doctorat, susținută pe 2 iulie 2020, la Faculté des Lettres et 

Sciences Humaines de l”Université de Neuchâtel, p. 31. 
121 Rudolf Conrad, op. cit., p. 445, n. 235. 
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înțeles în contextul lecturilor arcei. Într-adevăr, lectio divina122 este o lectură individuală sau 

comunitară, a unui pasaj mai mult sau mai puțin lung al Scripturii, care se dezvoltă sub impulsul 

Duhului în meditație, rugăciune și contemplație. Scopul urmărit este de a suscita și de a alimenta 

o „iubire efectivă și constantă” a Sfintei Scripturi. Îi invită pe toți credincioșii să dobândească 

cunoașterea lui Dumnezeu. Rugăciunea trebuie să însoțească lectura Scripturii. 

 Pe a treia scară urcă cei cu ochiul interior curățat, însetați să contemple lumina viziunii 

lăuntrice Esdra 1,4, ca și cum ar urca de la Babilon la Ierusalim. După ce l-ai cunoscut pe 

Dumnezeu și ai meditat Cuvântul său de învățătură ajungi să-l contempli pe Domnul. „Cei care se 

întorc din Babilon spre Ierusalim”123 este expresia lirică a lui Hugo pentru restaurarea asemănării 

divine distruse în cădere. Reprezintă totodată ultimul pas în lectio divina. Rolul procesului 

contemplativ în restabilirea imaginii divine constă în revenirea sufletului la Ierusalimul spiritual. 

Avem localizare pe hartă, Ierusalimul și în sufletul omului, Dumnezeu, reprezentat de cubitus-ul 

central. 

 Dinspre Căldura Apusului, pe o latură a celor trei scări, Hugo scrie următorul vers: aici 

urcă cei care se refugiază de arșița viciilor către Copacul Vieții și sub frunzele acestuia se ascund 

de fierbințeală, ca și cum s-ar ascunde sub un umbrar. Autorul folosește această metaforă, potrivit 

lui Conrad Rudolf124, cu referire la „adăpostul de căldura soarelui de amiază” luată din Cartea lui 

Ben Sirah, cap. 34, 19. Și poate că imaginea frunzelor de pe ramură îl determină pe același autor 

să afirme125 că acestea par să provină de la un măr din Cartea Cântarea Cântărilor, cap. 2,3, ale 

cărui fructe vor juca mai târziu un rol în imagistica Pomului Vieții cu privire la evoluția Căldurii 

din Răsărit. „Ca un măr printre copacii pădurii, așa este iubitul meu între băieți”. Referirea la 

ramura cu frunze este importantă pentru Hugo pentru că se poate referi la diverse obiecte ale 

dorinței care sunt cauză a viciilor și de care se poate scăpa fie printr-o viață monahală, fie printr-o 

viață corectă, trăită în concordanță cu învățătura divină.  

Apoi, ni se spune că acest vers se distinge prin șaptezeci și șapte de grade. Iar aceste grade 

(caracteristici) se referă la ceea ce se spune în evanghelie despre iertarea păcatelor: „de 70 câte 7” 

(Mt 18,22). Evident, cifra este una simbolică, iertarea n-ar trebui să cunoască limita. Într-adevăr, 

                                                             
122 Interpretarea Bibliei în Biserică, editura ARCB, 1995, p. 92. 
123 Rudolf Conrad, op. cit., p. 446, n. 237. 
124 Rudolf Conrad, op., cit., p. 447, n. 239. 
125 Idem, op., cit., p. 447, n. 239. 
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așa cum am mai văzut, numerologia joacă la Hugo un rol important. Șaptele semnifică întregul126, 

deoarece este adesea numărul întregului. De aceea au fost necesare șapte zile pentru a încheia 

procesul creației, tot astfel sunt șapte zile ale săptămânii, șapte daruri ale Duhului Sfânt, șapte părți 

ale trupului etc. Unsprezece reprezintă tranziția, întrucât trece de numărul zece, înțeles drept cele 

zece porunci ale lui Dumnezeu.  

Pe cealaltă latură a celei dintâi scări, Hugo notează că aici urcă cei care practică abstinența 

și prin suferință își modifică „mădularele lor care sunt deasupra pământului împreună cu viciile și 

poftele”. Trimiterea este la pasajul biblic din Col. 3,5 „Dați morții mădularele pământești: 

desfrânarea, necurăția, patima, pofta cea rea”. Cu privire la abstinență și pedepsirea trupului, 

necesare pentru iertarea păcatelor, ele pot fi înțelese, spun exegeții127, în spiritul practicilor 

tradiționale ale ascezei mănăstirești. Este împărțit în patruzeci de grade, care este semnul 

abstinenței. Foarte probabil că Hugo a avut în minte pasajul biblic din Evanghelia după Matei, cap. 

4, 1-11, când Isus s-a înfometat în deșert timp de patruzeci de zile.  

Pe a doua scară, Hugo îi așează pe cei care își răscumpără „păcatele dintâi” ”prin 

milostenii” și celelalte lucrări ale milostivirii, conform Dan. 4,24 „Îndepărtează păcatele tale prin 

dreptate și nelegiuirile tale prin îndurare față de cei săraci”. Și acest vers se distinge în 46 de 

segmente pentru că milostenia unită cu abstinența, precum 6 cu 40, face lucrarea desăvârșită. 

 Pe a treia scară urcă cei care cu inima zdrobită și duhul zbuciumat oferă neîncetat jertfă 

lui Dumnezeu, spre mireasma suavității Ps. 50, 19, împărțit în cincizeci de grade, pentru că 

cincizeci este semnul iertării și al libertății. Trimiterea este la Lev. 25, 54-55: „Iar dacă nu este 

răscumpărat în niciunul dintre aceste feluri, să iasă de la el în anul jubiliar, el și fiii lui care sunt 

cu el. Căci fiii lui Israel sunt slujitorii mei; ei sunt slujitorii mei pe care i-am scos din țara Egiptului. 

Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru”. Dacă omul le exercită pe acestea trei, abstinența, milostenia, 

străpungerea inimii, pe dată va găsi dezlegarea păcatelor sale și mânghâierea Duhului Sfânt către 

începutul adevăratei libertăți. 

La capătul descrierii drumului spiritual pe care-l propune Hugo, foarte de folos se vădește 

explicarea alegoriei scărilor, așa cum însuși autorul o întocmește în opera sa: 

Pentru a face lumină în cele prezentate cu privire la scările arcei, autorul reia structura 

triadelor din cap. al VII-lea, introduse de aceeași repetiție de tip anaforă a participiului prezent 

                                                             
126 Idem, op., cit., p. 447, n. 241. 
127 Idem, op., cit., p. 448, n. 243. 
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ascendentibus. Numai că aici, stilistic vorbind, primele trei triade, care desăvârșesc dreptatea, sunt 

puse în relație cu ultima triadă, care se distanțează de celelalte, pentru că în fervoarea spirituală (a 

patra triadă) trebuie să se întoarcă omul după căderea sa, în urcușul său spre Dumnezeu. Justitia, 

ne explică Conrad Rudolf în The Mystic Ark128, nu trebuie înțeleasă ca pe dreptatea culturii clasice 

(a da fiecăruia ceea ce îi datorezi), ci ca pe iustitia culturii creștine medievale, văzută ca o 

rectitudine morală a acestei vieți. 

De asemenea, sunt zugrăviți, în cele patru colțuri ale arcei, cei patru evangheliști: în frigul 

răsăritului, leul, ca să-i înspăimânte pe cei mândri; în frigul apusului, acvila, ca să-i lumineze pe 

cei orbi; în căldura apusului, vițelul, ca să poată să jertfească trupul; în căldura răsăritului, omul, 

ca să-l cheme înapoi, la originea sa. Prin cartea vieții, care e orientată spre miază-noapte, urcă cei 

care vin dinspre frigul răsăritului și cei care vin dinspre frigul apusului. Prin lemnul vieții, urcă cei 

care vin de la căldura răsăritului și cei care vin de la căldura apusului, de aceea, în fiecare parte 

din vârful scării inferioare, o ramură este întinsă în jos, într-o parte având frunze, în cealaltă fruct, 

ca și cum ar veni dinspre lemnul vieții să-i hrănească pe unii, pe ceilalți să-i umbrească. Conrad 

Rudolf în The Mystic Ark129 (p. 457, n. 274) explică cine sunt acești patru evangheliști. De fapt, 

sunt cele patru creaturi vii, așa cum sunt ele descrise în Ezechiel 1, 4-26 și în Cartea Apocalipsei, 

cap. 4, 6-10, care-i simbolizează pe aceștia. Mai mult decât atât, Hugo asociază fiecare animal 

temelor principale ale ascensiunilor: leul, împotriva celor trufași; acvila îi luminează pe cei orbi; 

vițelul pentru jertfirea trupului, iar omul, ca să se reîntoarcă la originea sa. 

Iată în mod concret cum se săvârșește această urcare către virtuți: dinspre frigul răsăritului, 

teama urcă despuiată cu fața spre sul, după ce și-a lepădat veșmintele trufiei de foc și viermi; într-

adevăr, pentru a accede la virtuți, omul trebuie să fie gol, să scape de toate veșmintele inutile ale 

trufiei; pentru că credinciosul trebuie să renunțe la toate viciile cauzate de diverse obiecte ale 

dorinței din lumea pământească; durerea, alături de strămutarea la Babilon, exilul; Transmigratio 

Babylonis. Am spune, poate mai degrabă, strămutarea la Babilon, exilul. Într-adevăr, în 607 a.Chr., 

armata babiloniană distruge Ierusalimul și îi duce pe supraviețuitori în exil, unde vor fi tratați cu 

asprime timp de 70 de ani până la întoarcerea lor în patrie, datorită cuceririi Babilonului de către 

armatele medo-persane. Autorul insistă în acest pasaj pe descrierea exactă a locului Babilonului, 

ca fiind sediul Răului, a Iadului, atât în desenul abației, cât și pe harta lumii. Se poate considera a 

                                                             
128 Idem, op., cit., p. 453, n. 261. 
129 Idem, op., cit., p. 457, n. 274. 
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fi o amenințare ascunsă pentru omul care nu renunță la podoabele date lui de trufie de-a lungul 

vieții. 

Iubirea este înfățișată ca o fecioară înțeleaptă cu un opaiț arzând și un vas cu ulei, în 

așteptarea sosirii mirelui. Fiecare personificare exprimă gestul cuiva care urcă, cu o mână întinsă; 

dinspre căldura apusului, concupiscența este înfățișată ca o femeie despuiată până mai jos de brâu; 

iată din nou repetat intenționat termenul nuda, deși cu o adăugire, pubetenus, care ne trimite cu 

gândul la reprezentările iconografice tradiționale ale lui Venus, care uneori apare cu partea de sus 

dezgolită (Conrad Rudolf, op. cit., p.462, n. 290); răbdarea, ca un om despuiat lovit cu nuiele, e 

vorba despre relația omului cu lumea în privința penitenței exterioare pe drumul spre iertarea 

păcatelor, o trimitere în acest sens avem la Augustin, De patientia, 10-13; iar milostivirea, un om 

care împarte pomană; căința, un om asemănător unuia care se roagă și care-și lovește pieptul. 

Dinspre frigul apusului, lângă piciorul primei scări, un bărbat, ieșind dintr-o peșteră, cu chipul 

acoperit, se prăvălește și lovindu-se de o piatră, fărâmă vasul pe care-l poartă, pentru a înfățișa 

Ignoranța, care, prin felurite greșeli, distruge integritatea sufletului. După acestea, pe aceeași scară, 

este pictată cunoașterea înălțată în fața sulului, care se alungește în jos, din mâna întinsă, și lângă 

ea sunt cioburile vasului. Pe acest sul, după cum am spus, este scris: ”La început, Dumnezeu a 

făcut cerul și pământul” (Gn 1,1), pentru că cea dintâi cunoaștere a lui Dumnezeu stă în făpturi. Pe 

cea de-a doua scară, Meditația este înfățișată șezând și culegând cioburile vasului sfărâmat. Pe cea 

de-a treia scară, Contemplația este întruchipată după asemănarea unui meșteșugar, care pune 

laolaltă aceleași cioburi, astfel încât metalul topit pare să treacă prin dâra de culoare pe care am 

întins-o mai sus, lângă versul acestei scări, și să pară a curge, ca printr-o țeavă, în cubitus-ul central, 

ca într-o matriță. În ceea ce privește acest mister, explicația este că integritatea sufletului este frântă 

prin Ignoranță, descoperită prin cunoaștere, adunată prin meditație, iar focul iubirii divine este 

revărsat prin contemplație, făcând-o să curgă în tiparul asemănării cu dumnezeirea, spre a fi 

realcătuită. 

Dinspre căldura răsăritului, lângă cea dintâi scară, este pictată Cumpătarea, după 

asemănarea tatălui familiei care șade la masă, mănâncă și împarte pomană, precum cel care se 

folosește de lume, în mod legiuit. Aici nu mai vorbim despre o convertire, o ridicare din viciu, ci 

cel care încearcă să crească spiritual, prin virtute se înalță tot mai mult spre Dumnezeu. Spune 
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Conrad Rudolf130 că individul atinge astfel o stare morală care-i permite refacerea asemănării cu 

divinul și că este primul dintre cei doi pași în drumul de întoarcere spre Dumnezeu, adică găsirea 

odihnei spirituale, cel de-al doilea fiind încercarea de a rămâne în această odihnă. Ad similitudinem 

patrisfamilias sedentis ad mensam, comedentis et eleemosynam distribuentis. Foarte interesantă 

această comparație a Cumpătării cu pater familias, stăpânul casei, care mănâncă la masă, dar în 

același timp se îngrijește și de cei săraci împârțindu-le pomană. Și poate că aceste însușiri ale lui 

pater familias, strădania acestuia față de aproapele îl poate pune în contrast, așa cum au remarcat 

exegeții131, cu omul cel bogat din Evanghelia după Sfântul Luca cap. 16, 19-31, care, de asemenea, 

stă la masă mâncând, dar care nu-i dă nimic bietului Lazăr, acesta murind chiar în fața ușii sale. 

Pe cea de-a doua scară, este pictată Înțelepciunea, prin asemănare cu pelerinul care umblă, 

Peregrini ambulantis. Avem de-a face aici, stilistic vorbind, cu un pleonasm voit, pentru a 

accentua ideea pelerinajului și de suferință autoimpusă pentru credința în Dumnezeu, completat de 

comparația dezvoltată quasi qui mundum fugiat, adică, ca unul care fuge de păcat, lumea fiind 

pentru el o capcană a ispitelor, ca unul care fuge de lume.  

 Pe a treia scară, este pictat Curajul, învăluit într-un nor în partea de jos, precum cel care a 

călcat în picioare lumea Quasi quae mundum calcaverit – „ca unul care a călcat pe lume”, 

comparație care înfățișează o puternică imagine vizuală, pentru a exprima disprețul profund al 

credinciosului pentru lumea păcătoasă, dar și o imagine metaforică. Pleacă de la sensul de bază al 

verbului calcare, reușind să inducă în mintea privitorului arcei, pictată pe pereții abației sau 

imaginată, un cumul de sentimente: „dispreț”, „silă”, renunțarea fără nici un fel de regret la lumea 

pământeană etc. Parcă chiar îl vedem. și a fost ridicat spre înalt cu mâinile ridicate, Sit elevata 

sursum erectis manibus – sintagma debutează cu pleonasmul sit elevata sursum ”a fost ridicat spre 

înalt” și se încheie cu complementul verbului, erectis manibus, inversat. Este o propoziție 

circumstanțială de scop, care arată finalitatea evoluției omului, totala dedicare lui Dumnezeu, 

simbolistic reprezentată de sursum, țelul suprem. Viața trăită în rugăciune (erectis manibus) 

plasată în poziție finală. 

Acest lucru însă, după cum am spus, trebuie avut în vedere, pentru ca virtuțile să fie dispuse 

lângă scări, orientate spre interior, însă oamenii vor fi așezați pe scări, pe fiecare treaptă, alternând 

bărbați și femei, după cum sunt șaizeci de viteji ai lui Israel și șaizeci de regine.  

                                                             
130 Idem, op., cit.,  p. 465, n.305. 
131 Ibidem. 
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Primul urcuș, care este, vezi bine, dinspre frigul răsăritului se află în afecte. Al doilea, care 

este dinspre căldura apusului, se află în fapte. Al treilea, care este dinspre frigul apusului, se află 

în cugetări. Al patrulea, care este dinspre căldura răsăritului, se află în virtuțile despre care am 

vorbit mai sus. 

Pentru că în continuare ne vom ocupa de ultima parte a operei, mappa mundi, se cuvine să 

realizăm în cele ce urmează un scurt istoric al cartografiei. 

Cu mii de ani în urmă132, chiar înainte de apariția scrisului, oamenii au început să reprezinte 

grafic și geometric lumea, fie din dorinţa de localizare, fie din nevoia de a păstra amintirea 

locurilor, fie dintr-un imbold către reflecție filozofică și religioasă. Fenicieni, caldeeni, egipteni, 

greci, sunt tot atâtea civilizații, care s-au învrednicit să redea grafic viziunea lor asupra lumii. 

Multe dintre documentele care au circulat la acea perioadă nu s-au păstrat și atunci nu putem vorbi 

decât despre o istorie fragmentată. Mappa, termen latinesc folosit inițial pentru a desemna o bucată 

de țesătură, un șervețel, o pânză pentru masă, ajunge să însemne, începând cu secolul al XI-lea, 

reprezentarea grafică a lumii, o hartă pe care, de altfel, poți s-o întinzi pe o masă. ”Sensul actual 

al cuvântului „hartă” nu pare să fi fost cunoscut în Evul Mediu. Latinescul „mappa” înseamna, 

pentru cărturarii acestei perioade, „pânză”, în timp ce „carta” era sinonim cu „document”. 

Termenul de „descriptio”, întâlnit adesea pe hărţile medievale, se referea mai degrabă la descrierea 

conţinutului textual al documentului. Termenii de „pictura” şi „figura” se refereau la o mare 

varietate de scheme şi diagrame”133. De altfel și materialul din care erau confecționate, papyrus 

sau pergament, permitea, datorită fragilității sale, întinderea pe o suprafață. 

În Antichitate, o figură reprezentativă este cea a lui Anaximandru din Milet, filosof grec, 

căruia îi atribuim prima reprezentare a Pământului în formă cilindrică, care din păcate nu a fost 

păstrată. Acesta susținea circularitatea lumii, împărțită în trei continente, Europa, Africa și Asia, 

având în centrul ei Marea Egee. Îl amintim și pe Ptolemaeus, a cărui hartă a lumii este descrisă în 

opera Geografia, consemnată în anul 150 e.n. Această operă134 marchează apogeul eforturilor 

antice în acest domeniu. Hărțile lui Ptolemaeus, care pun în evidență sfericitatea Pământului, 

                                                             
132 https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_cartographie, accesat astăzi, 20 iulie 2020. 
133 https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/reprezentari-ale-lumii-si-spatiului-geografic-in-hartile-medievale, 

accesat astăzi, 22 iulie 2020. 
134 Brown Lloyd, Lʾhistoire de la cartographie în Annales de géographie, Année 1951, 318, p. 51. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_cartographie
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/reprezentari-ale-lumii-si-spatiului-geografic-in-hartile-medievale
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marchează întregul Ev Mediu. Pythagoras135 este cel dintâi care afirmă că pământul este rotund, 

căci sfera fiind forma perfectă, universul în general nu poate fi decât sferic.  

Întrucât ultima parte a lucrării reprezintă o hartă, se cuvine în cele ce urmează să facem un 

scurt istoric al cartografiei. 

Romanii n-au adus contribuții importante în cartografie, n-avem decât o singură mărturie 

cartografică, tablele lui Peutinger136. Este vorba despre o copie medievală după hărți rutiere, care 

prezintă foarte schematic principalele drumuri ale Imperiului Roman. 

În Evul Mediu, sub influența Bisericii, s-au dezvoltat hărțile de tip TO (Terrarum Orbis)137, 

litera O reprezentând pământul, iar la fiecare colț al literei T stând câte o parte a lumii cunoscute 

la vremea aceea: Europa, Asia și Africa, în jurul lor aflându-se Marea Mediterană. Dacă ne 

întrebăm de ce medievalii vedeau spațiul în felul acesta, împărțit în trei părți ale lumii, ei bine, 

foarte probabil pentru că, deși de sorginte antică, hărțile primeau în această perioadă influențe ale 

dogmei creștine. Iată, de pildă, cum episodul biblic al împărțirii pământului de către Noe către cei 

trei fii ai săi ar corespunde cu împărțirea lumii în cele trei continente. 

Cea mai veche hartă imprimată datează din anul 1280. Este vorba despre Mappa mundi de 

la Hereford. Este singura hartă de proporții a Evului Mediu, alcătuită după principii diferite de cele 

ale cartografiei de astăzi. Harta reprezintă o particularitate. Ea nu indică neapărat situația 

localităților și detaliilor geografice, este mai degrabă o enciclopedie vizuală, care furnizează 

informații istorice, cu precădere în privința Antichității biblice și clasice. De asemenea, prezintă 

informații antropologice, etnografice și teologice, în cheie simbolică, fiind esențiale pentru 

înțelegerea spațiului medieval. După criteriile moderne, nu este la fel de bună ca hărțile grecești.  

La sfârșitul Evului Mediu, în secolul al XVI-lea, apar hărțile marine, Portulanele, care 

menționează numele porturilor. Determinau latitudinea cu bastonul lui Iacob, moștenit de la greci 

și cu astrolabul mării, moștenit de la arabi. 

În vreme ce anticii s-au învrednicit să redea grafic o reprezentare a pământului, Hugo 

merge mai departe și realizează o reprezentare a cosmosului. La autorul nostru, harta nu înfățișează 

doar pământul, ci întregul univers, care cuprinde și o hartă simbolică a lumii. Aceasta scoate în 

evidență comunicarea între lumea spirituală și cea sensibilă. 

                                                             
135 https://le-cartographe.net/dossiers-carto/histoire-de-la-cartographie/55-precurseurs, accesat astăzi, 5 august, 2020. 
136 https://le-cartographe.net/dossiers-carto/histoire-de-la-cartographie/55-precurseurs, accesat astăzi, 5 august, 2020. 
137https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_cartographie, accesat astăzi, 22 iulie 2020. 

https://le-cartographe.net/dossiers-carto/histoire-de-la-cartographie/55-precurseurs
https://le-cartographe.net/dossiers-carto/histoire-de-la-cartographie/55-precurseurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_cartographie
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 Mappa mundi în De arca Noe mystica. 

După ce a indicat cu multă precizie detaliile arhitecturale care conduc la desăvârșirea arcei, 

spre sfârșitul operei sale, adică în a doua jumătate a capitolului al XIV-lea și în capitolul al XV-

lea, Hugo, ca mulți alți învățați ai vremii sale, imaginează o mappa mundi138.  

 

 

 

 

Descrierea viziunii sale asupra lumii, pe care autorul și-a propus să ne-o înfățișeze, este 

foarte bine conturată și trasată. Ca să-l parafrazez din nou pe Hugo, acesta trasează virtual (dacă 

nu va fi făcut, la un moment dat, schiţa concretă pe pereţii sau pavajul mânăstirii, dacă nu pe o filă 

de manuscris – ipoteză îmbrăţişată de majoritatea comentatorilor) de jur împrejurul arcei, pe care 

                                                             
138 Lecoq Danielle, La „Mappemonde” du De arca Noe mystica de Hugues de Saint-Victor (1128-1129), p. 13. 

Imaginea este o încercare modernă dintre cele mai reușite și exacte de reconstituire a mappei mundi a lui Hugo de 

Saint-Victor, realizată de către D. Lecoq și P. Magnier.  
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o vom interpreta ca fiind Biserica sau chiar sufletul omului, un „cerc lunguieț”, altfel spus un oval, 

în așa fel încât să-i atingă capetele. Spațiul dinlăuntrul ovalului este rotundul, discul pământului, 

iar în acest spațiu este desenată harta lumii. Capul arcei este îndreptat spre răsărit, cealaltă 

extremitate spre apus. Conul cercului (Ne întrebăm, ce înţelege el prin „conul cercului”? Probabil 

o protuberanţă adăugată pe circumferinţa cercului? Sau capetele lunguieţe, care formează, de fapt, 

ovalul?) din capul arcei spre Răsărit reprezintă Paradisul, numit și sânul lui Avraam. Conul dinspre 

apus are la dreapta pe cei aleși și la stânga pe cei respinși, în urma judecății învierii universale. În 

unghiul de miază-noapte al acestui con este Infernul, în care sunt aruncați condamnații și spiritele 

apostate. 

Apoi, de jur împrejurul acestui cerc-oval, Hugo trasează un al doilea cerc, mai larg, mai 

mare decât primul, între primul şi al doilea cerc formându-se ca un fel de brâu, care reprezintă 

aerul. În acest spațiu sunt figurate cele patru anotimpuri, fiecare având în stăpânire câte un sfert. 

Primăvara, așezată către răsărit este desenată ca un băiat/copil de la mijloc în sus, care ține în 

mână un fluier și cântă. Aceasta pentru că primăvara aduce desfătare urechilor și corespunde, în 

arcul vieţii omeneşti, copilăriei, când trebuie să dai ascultare învățăturii. Este umedă și caldă și are 

în stăpânire partea dreaptă. Vara este orânduită către miază-zi și aduce desfătare ochilor. Este caldă 

și uscată și are în stăpânire partea superioară. Este reprezentată ca un tânăr care privește niște flori. 

Toamna este orientată spre apus. Reprezentată în partea stângă, este uscată și rece. Aduce desfătare 

mirosului. Este înfățișată ca un om ajuns la vârsta bărbăției, care miroase niște fructe. Semnifică, 

de asemenea, onestitatea. Iarna este către miază-noapte. Arată ca un bătrân care mănâncă roadele. 

Este rece și umedă și ne arată experiența virtuții. Este orânduită în partea inferioară. Toate aceste 

chipuri sunt înfățișate de la șale în sus. 

Fiecare sfert este caracterizat prin două proprietăţi fizice, semnificate prin câte două 

coarde/corzi întinse și care se lipesc între ele formând un octocord muzical, cu ajutorul căruia se 

temperează armonia concordiei universale. Tot în acest spaţiu sunt rânduite douăsprezece vânturi, 

câte trei pentru fiecare anotimp, rânduite sub semnul fiecărei luni. Dintre acestea, patru sunt 

cardinale, care suflă pe două coarde, fiecare având câte două ajutoare, care suflă fiecare pe câte 

una. Subsolanus, care suflă de la mijlocul Răsăritului are la dreapta pe Volturnus și la stânga pe 

Eurus. Austrul (Notus), care suflă de la miază-zi, are la dreapta și la stânga pe Euronotus 

(Euroaustrul) și Libonotus (austro Africus). Zephyrus (Favonus), care suflă de la mijlocul 
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Apusului, îi are de-o parte și de alta pe Africus (Libs) și Corus (Argentes). Aparctias (Septentio), 

care suflă de la mijlocul miază-noaptei îi are alături pe Circius (Thracias) și Boreas (Acvilonul). 

Apoi, Hugo indică un al treilea cerc, mai în afară față de celelalte două. Spațiul inclus 

reprezintă zona eterică. Aici sunt rânduite cele douăsprezece luni, potrivit cu ordinea 

anotimpurilor. Dedesubtul lunilor (Depinde cum privim. Zodiile sînt pe un cerc mai mare decât 

lunile, mai în afară, mai sus.) sunt așezate cele douăsprezece zodii, astfel încât, în mijlocul lunii să 

înceapă câte o zodie și invers, luna în mijlocul zodiei. Fiecare dintre aceste zodii sunt împărțite 

deasupra în 30 de grade, cea dintâi zodie  fiind Berbecul. Constelațiile sunt lipite de firmament. 

Lunile, ridicându-se de jos în sus, astfel încât constelațiile întoarse în sus în același cerc să pară că 

stau sau că se deplasează. Constelațiile se află în partea cea mai de sus. Lunile așezate dedesubtul 

constelațiilor, apoi vânturile și apoi anotimpurile (Iată că aici inversează „susul” şi „josul”), toate 

laolaltă semnificând marea rațiune a naturii și efectul ei și de asemenea, întreaga rotire a cerului, 

care este împlinită astfel. 

În partea superioară a acestei mappa mundi, se află conturată Maiestas, Slava, așa cum îl 

numește Hugo pe Dumnezeu. Este zugravită de la brâu în sus, văzându-se în jos picioarele ei, ca 

și cum ar ședea pe un jilţ. Tocmai poziția Slavei dă impresia că pare că le cuprinde pe toate cu 

brațele întinse în ambele părți. Cu trei degete cuprinde Pământul și cu celelalte îndoite spre palmă, 

cerurile. În mâna sa dreaptă ține sulul, cartea, filacterul, care este aplecat în jos, traversând spațiul 

aerului până spre locul unde cei aleși învie, iar îngerii îi ridică la cer. Pe tron este scris:”Veniți, 

binecuvântați ai Tatălui meu, primiți Împărăția care este pregătită pentru voi de la începutul 

veacului” (Mt 25). În mâna stângă ține sceptrul, îndreptat în jos până la locul în care demonii, 

ieșindu-le în cale, îi răpesc pe cei care învie. Pe sceptru este scris : „Mergeți, blestemaților, în focul 

cel veșnic, care este pregătit pentru diavol și îngerii săi” (Mt 25). 

În linia neamului, de la Adam în sus, sunt trasate șase roți mici, cea din urmă roată în așa 

fel încât să pară că înconjoară intrarea arcei. Cele șase roți semnifică lucrările celor șase zile. Cea 

dintâi este înfățișată ca în roata cea mai de sus, întocmai cum a fost lumea în cea dintâi zi, când a 

fost creată lumina. Cea de-a doua roată este a zilei celei de-a doua, când tăria a fost așezată între 

apele de sus și apele de jos. A treia înfăţişează ziua a treia, când apele s-au adunat la un loc și 

pământul a fost îmbrăcat în plante. A patra reprezintă ziua a patra, când au fost făcute soarele, luna 

și stelele. A cincea este a zilei a cincea, când au fost așezați peștii în apă și păsările în aer. A șasea 

este rondela zilei a şasea, când au fost făcute pe pământ animalele și omul. 
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Conform cuvântului Slavei, întinderea arcei semnifică atât spaţiul întregii lumi, cât şi 

timpul scurs de la începutul lumii până la sfârșitul veacului, axul ei trecând prin mijlocul 

pământului, având de-o parte și de alta locuri, munți, râuri, castre, târguri, către miază-zi Egiptul, 

către miază-noapte Babilonul. 

În jurul tronului, de-o parte și de alta a Slavei, sunt închipuiţi doi serafimi cu aripile întinse, 

care ating numai capul Slavei, picioarele și chipul rămânând neatinse. Sub aripile serafimilor, între 

umerii Slavei și aripi sunt așezate nouă cinuri (ordine) ale îngerilor care contemplă chipul divin.  

 

 

 

 

 Reconstituită după indicaţiile textului lui Hugo de Saint-Victor, ne întrebăm de la început, 

cu privire la această imagine, de ce recurge maestrul la un limbaj cu o sugestie vizuală atât de 

accentuată139?  

                                                             
139 Conrad Rudolf, Construyendo la casa de Dios. La metáfora arquitectónica y El Arca Mística. Building the House 

of God: Architectural metaphor and The Mystic Ark, p. 49. 
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Pentru Hugo, așa cum arată Danielle Lecoq în „La ‹‹ Mappemonde›› du De Arca Noe 

Mystica de Hugues de Saint-Victor (1128-1129)140,”, (...) qui est un ‹‹maître››, un magister parmi 

les plus célèbres de son époque, le dessin a d’abord fonction pédagogique. La représentation du 

monde est là pour montrer, donner à voir, matérialiser aux regards, un enseignement. ... Hugues 

est un visuel, qui aime voir et parler aux yeux et pour cela n’hésite pas à recourir aux visibiles 

figurationes, aux représentations nécessaires à la connaissance. Démarche d’un maître, à la fois 

pour clarifier son propre enseignement, en même temps qu’aider le disciple à apprendre, à 

comprendre, à mémoriser et à pénétrer plus avant”. (.....) „L’image est là pour mémoriser un 

enseignement, pour aider à apprendre, à comprendre”. Într-adevăr, așa cum poetul latin Lucretius 

s-a folosit de poezie (De rerum natura) pentru a face mai lesne de înțeles filosofia epicureică, 

dându-l ca exemplu pe medic care, ca să poată să-l înduplece pe un copil să ia o doctorie amară, 

pune miere pe buza cupei purtătoare de leac, tot așa și Hugo se folosește de imagine pentru a-și 

face mai bine înțeleasă viziunea sa asupra lumii.  Dar, să analizăm mai pe îndelete această imagine. 

Așadar, în partea superioară a imaginii (ne referim la imaginea redată mai sus, și anume, 

reconstituirea modernă care-i aparține lui  D. Lecoq și P. Magnier) , Hugo îl înfățișează cu o 

deosebită măiestrie pe Cristos al maiestății, al slavei, pe Cristos judecătorul, înconjurat de doi 

serafimi și de nouă ordine de îngeri. Două dintre textele Sfintei Scripturi sunt sugestive în acest 

sens. Este vorba despre Evanghelia după Matei, cap. 25, 31:”Când va veni Fiul omului în măreția 

sa și toți îngerii cu el, atunci va ședea pe tronul său de mărire”, care-l descrie pe Fiul omului în 

maiestatea sa, așezat pe scaunul măreției sale. Și Isaia, cap. 6, 1-3: ” În anul morții regelui Ozia, 

l-am văzut pe Domnul șezând pe un tron înalt și zidit, iar poalele mantiei lui umpleau templul. 

Serafimii stăteau deasupra lui; fiecare avea câte șase aripi: cu două își acopereau fața, cu două își 

acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul către altul și ziceau: Sfânt, sfânt, sfânt este 

Domnul Sabaot, plin este tot pământul de mărirea lui”. Este limpede că se împletesc aici două 

imagini ale divinului, cea de Judecător al lumii și cea a unui Dumnezeu în slavă. Termenul de 

Maiestas, „măreție”, „onoare”, „demnitate”, atunci când vorbim despre un context creștin, se 

referă la puterea lui Dumnezeu, la atotputernicia Lui, iar începând cu secolul al XII-lea, termenul 

îl desemnează pe Dumnezeu întronizat, lucru vizibil în iconografie. Rudolph Conrad 141 în a sa 

                                                             
140 Lecoq Danielle, La  „Mappemonde” du De Arca Noe Mystica de Hugues de Saint-Victor (1128-1129), p. 19. 
141 Conrad Rudolph, The Mystic Ark, Hugh of Saint Victor Art and Though in the twelfth century, Cambridge 

University Press, 2014, p. 232. 
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The Mystic Ark, Hugh of Saint Victor Art and Though in the twelfth century, se întreabă în privința 

dezvăluirii chipului divin, al reprezentării sale, ca și cum am putea vedea fața lui Dumnezeu, am 

putea să-l cunoaștem întru totul. Oare modifică Hugo, se întreabă exegetul, textul biblic din Isaia, 

cap. 6, 1-3? Aici, în Sfânta Scriptură, ni se spune că aripile serafimilor acoperă capul și picioarele 

lui Cristos. Adică, interpretează autorul nostru, ar fi imposibil de descoperit începutul și sfârșitul 

lucrurilor. Ceea ce rămâne neacoperit este trupul lui Cristos, adică Arca sau Biserica. Vom analiza 

de îndată problema reprezentării lui Dumnezeu în iconografie. 

Întorcându-ne la firul prezentării noastre, atenția ne este imediat focalizată pe figura 

Maiestății. Nu reiese limpede din imagine, dar figura cristică este înfățișată ca și cum ar sta pe un 

jilț, pe un tron, așa cum ne-am aștepta, de altfel, și de-acolo, de pe tronul suveranității sale, judecă 

lumea, pe omul, culmea creației sale, pervertit însă de păcat. De aceea nu ne surprind cele două 

obiecte pe care le ține în mână și care sunt orientate către anumite părți ale lumii. Un sul de carte 

în mâna sa dreaptă, care este îndreptată spre locul unde se află cei binecuvântați, aleși și chemați 

la Dumnezeu. În mâna stângă ține sceptrul, arătând spre cei condamnați, spre locul pregătit pentru 

diavol și îngerii săi. Preocupat de noile ediții ale textului lui Hugo și în urma studiului acestora, 

Rudolph Conrad semnalează în cartea sa142, pe care am menționat-o mai sus, relatarea, de pildă, a 

lui Patrice Sicard, care menționează existența unor greșeli ale manuscrisului tipărit de Migne. 

Limpede este faptul că Sicard a clarificat problema filologică a lui thronum, care și nouă ni se 

părea surprinzător în text, pe care l-a interpretat ca fiind mai degrabă thomum, „carte”, „sul”, 

„filacter”. Din cauza acestor interpretări greșite s-a ajuns la imagini greșite, bizare din punct de 

vedere iconografic, care, iată, și pe noi ne-au pus în dilemă. 

Ne atrag atenția în continuare cele nouă cinuri, ordine de îngeri, așezate de-o parte și de 

alta a capului lui Cristos, sub aripile serafimilor, în spațiul care se află între umerii Slavei și aripile 

celor doi serafimi. Pare surprinzător și ciudat în același timp, o reprezentare nemaiîntâlnită până 

acum în iconografie. Poate vrea să sugereze atotputernicia Dumnezeului creator, Stăpân peste 

întregul pământ și totodată peste ființele celeste, care-I aduc laudă. Cert este că îngerii îl contemplă 

pe Dumnezeu. 

Redăm mai jos reprezentarea grafică prezentată de către Rudolf Conrad în cartea sa The 

Mystik Ark143. 

                                                             
142 Idem, p. 380. 
143 Conrad Rudolf, The Mystic Ark, Cambridge, p. 612. 
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Să ne oprim în continuare la problema reprezentării lui Dumnezeu în iconografie. Barbara 

Obrist144 aduce în discuție cuvântul „icoană”. Să vedem ce spune: „Cette insistance sur lʾicône 

sʾaccorde avec la christologie dʾHugues. Lʾhumanité du Christ et sa fonction de médiateur sont la 

condition nécessaire pour que lʾhomme puisse sʾélever vers le spirituel et vers Dieu. Lʾimage 

peinte a une fonction médiatrice entre le matériel et le spirituel du fait quʾelle reproduit les formes 

du Christ et des saints et quʾelle participe ainsi au divin”. Pornind de la cuvintele autoarei noastre, 

să analizăm puțin termenul de „icoană”. 

Așadar, termenul grecesc de eìκών, care înseamnă „figură”, „imagine”, „portret”, 

„asemănare”, este întrebuințat de Platon în Timaios cu sensul de „înrudire”145. Filosoful vrea să  

arate că există o relaţie de un anumit tip între modelul divin al Universului şi copia lui mundană. 

În orice caz, filosofia platoniciană a imaginii este strâns legată de teoria formelor și a ideilor. 

Adică, după Platon, tot ce există în lumea sensibilă, naturală are un corespondent în lumea ideilor. 

Dumnezeu își găsește astfel reflexia în icoană. Platon demonstrează în această lucrare că tot ceea 

ce aparține lumii sensibile are un corespondent superior în lumea ideilor, că lumea sensibilă este 

o imagine a zeului inteligibil. Așadar, imaginea nu are cum să fie pe deplin identică cu ceea ce ai 

de reprezentat, nu se poate identifica, ea pur și simplu te unește cu lumea divină. 

                                                             
144 Obrist Barbara, Image et prophétie au XIIe siècle: Hugues de Saint-Victor et Joachim de Flore, în Mélanges de 

lʾécole française de Rome, tome 98, nr.1, 1986, p. 47. 
145 Besançon Alain, Imaginea interzisă, Humanitas, București, p. 35. 
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De fapt, concepția platoniciană spune că a încerca să reprezinţi divinul aduce atingere 

divinului însuşi, pentru că divinul nu este reprezentabil, este mai presus de orice reprezentare, fie 

ea oricât de „pozitivă”. 

Dar în firea omenească există nevoia de o imagine care să-l facă vizibil pe Dumnezeu, iar 

cultul și adorarea icoanei nu sunt îndreptate atât asupra reprezentării înfăptuite de mână 

omenească, cât spre divinitatea la care face trimitere aceasta. Aşa cum despre divinitate umanitatea 

s-a exprimat, din cele mai vechi timpuri, în cântec, rugăciune, poezie, tot astfel ea a căutat să-i 

pătrundă esenţa şi prin imaginea plastică. 

Chestiunea este dificilă şi o regăsim și în creştinism, ce-i drept, într-o altă dimensiune, unde 

problema centrală este aceea a calităţii mediatoare a persoanei cristice. Ideea însăşi de coborâre a 

divinului în lume permite ca, prin faptele şi lucrurile lumii, să se trimită înapoi la divin. Dacă 

Dumnezeu nu poate şi nu trebuie să fie înfăţişat, Fiul Său, care a coborât în lume asumând condiţia 

umană, este reprezentabil. La fel, personajele sfinte care l-au precedat în existenţa terestră sau cele 

care l-au însoţit pe parcursul ei sau care s-au succedat în istoria umanităţii după Înălţarea lui Cristos 

la Ceruri. Problema cristologică este pusă în relație cu aceea a creării omului „după chip şi 

asemănare”, pe care primul capitol al Genezei (v. 26) o aduce în preambulul Vechiului Testament. 

Chiar dacă „chipul şi asemănarea” sunt în spirit, ele manifestă o legătură fundamentală între Om 

şi Dumnezeu, legătură pe care artele plastice nu aveau cum să o evite. 

Prin urmare, atât în vechime, cât și în ziua de astăzi, statuile sau icoanele nu sunt așezate 

în biserică pentru a fi venerate în sine (precum „Viţelul de Aur”), ci pentru a trimite la o realitate 

superioară și pentru a ne întări credința în Cristos.  

În sens strict, icoana nu reprezintă, ci trimite la o realitate superioară, invitând privitorul 

să constate că acea realitate superioară divină nu poate fi descrisă prin mijloacele pe care natura le 

pune la dispoziţia omului. Icoana cheamă privitorul să contemple cu ochii minţii divinul, fără a 

pierde conştiinţa faptului că el nu poate vedea decât ceea ce îi este îngăduit unui muritor să vadă, 

în nici un caz realitatea naturală, fizică, a persoanelor divine. Trăsăturile acestora pot fi înfăţişate 

într-un fel sau într-altul, fără nici o pretenţie realistă. 

După cum am văzut, nimic nu este la întâmplare în desenul lui Hugo, avem de-a face cu o 

alcătuire riguroasă a elementelor cosmice. Dacă până acum a folosit rigla pentru a trasa liniile 

drepte ale pătratelor, iată că nu-i lipsește autorului nostru nici compasul, metaforic vorbind, și trece 

la o altă figură geometrică, și anume, cercul. Trasează, prin urmare, un prim cerc oval în jurul 
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arcei, care reprezintă circumferința Pământului. Iată, de pildă, cum reprezintă Danielle Lecoq146 

viziunea lui Hugo asupra Pământului.  

 

 

 

Prin urmare, în acest spațiu este înfățișată harta lumii. Ne atrage atenția aici distribuirea 

spațială a elementelor. Capul arcei este îndreptat spre Răsărit, unde se află Paradisul, o orientare 

pe care o întâlnim adesea în hărțile medievale. Paradisul și Răsăritul se află în partea de sus. De ce 

este situat Paradisul spre Răsărit? Pentru că acolo răsare Soarele, iar în simbolistica creștină 

Soarele este, evident, pus în legătură cu Cristos, care este adevărata lumină, căldură și iubire. Prin 

urmare, răsăritul prinde valoare teologică prin această analogie cu Mântuitorul. Trebuie să 

menționăm, așa cum au remarcat exegeții147, că orbis terrae nu trebuie închipuit ca un cerc. 

Hugo148 lucrează in plano și în acest plan se străduiește să reprezinte arca, sub caracteristicile a 

trei dreptunghiuri în jurul unui pătrat central, care, odată ridicat în înalt, constituia cele trei etaje, 

sfârșindu-se într-o piramidă trunchiată. Așadar, autorul reprezintă în plan, ceea ce în spațiu este o 

                                                             
146 Lecoq Danielle, La  „Mappemonde„ du De Arca Noe Mystica de Hugues de Saint-Victor (1128-1129), p. 14. 
147Idem, p.11. 
148 Idem, p. 11. 
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sferă. Pentru Hugo, Pământul este sferic, nu circular. Viziunea sfericității terestre era moștenită de 

la greci și este asimilată și într-o bună parte de tradiția creștină medievală. La capătul celălalt al 

arcei, spre Apus, se află Infernul. Este numit astfel pentru că inferna, - orum sau infernus, a, um 

înseamnă cele de jos, dintr-o regiune inferioară Pământului. Este locul destinat chinurilor și 

suferințelor, unde sunt aruncați condamnații și cei care s-au lepădat de credință. 

Ne oprim în continuare la o altă împărțire a Pământului locuit, un spațiu în care Dumnezeu 

și-a manifestat lucrarea mântuitoare. Între Paradis și Infern, Hugo inserează pe hartă râurile, 

munții, castelele, târguri întărite, adică elemente de relief dar și edificii construite de mâna 

oamenilor, fundamentale, necesare organizării oamenilor și de asemenea, locurile încărcate de 

semnificație teologică, Egiptul la Sud, Babilonul la Nord și Ierusalimul în centru. Cosmologia 

greco-latină antică, propune în cea mai mare parte, imaginea unui univers închis, sferic și vorbește, 

implicit despre un centru al lumii. Cosmologia a adoptat această imagine a lumii. Astăzi nu putem 

vorbi în acești termeni.  

Țăranul spune că acolo unde e vatra, acolo e centrul lumii. În hărțile antice și medievale, 

în reprezentări găsim și continentele care erau cunoscute la vremea aceea: Europa, Africa și Asia. 

Așa cum am văzut în scurtul istoric al cartografiei, pentru cele mai multe dintre hărțile medievale, 

Pământul locuit se află în mod constant în centrul acestor  reprezentări. Împărțirea tradițională în 

trei continente, Europa, Africa și Asia, moștenită de la greci, poate fi pusă în legătură cu moștenirea 

biblică a împărțirii Pământului realizată după Potop între fiii lui Noe. Asia pentru Sem, Africa 

pentru Cham, Europa pentru Japhet.  

Al doilea cerc, care este descris ca un brâu, reprezintă aerul, indispensabil naturii, atât 

oamenilor, cât și Pământului, elementul esențial vieții, creșterii vegetației, supraviețuirii 

armonioase a oamenilor. În acest spațiu sunt reprezentate cele patru anotimpuri, care, succedându-

se, participă la bunul mers al anului. Sunt reprezentate în felul următor: primăvara, spre Răsărit, 

înfățișată ca un băiat/copil de la șale în sus, care cântă dintr-un fluier. Vara spre miază-zi și arată 

ca un tânăr care privește niște flori. Toamna, spre Apus, sub chipul unui bărbat care miroase niște 

fructe. Iar iarna are alura unui bătrân care mănâncă roadele. Anotimpurile sunt puse în legătură cu 

cele patru puncte cardinale despre care a fost vorba la începutul lucrării lui Hugo. Iată cum 

reprezintă Conrad Rudolf în The Mystic Ark149 aceste personificări: 

 

                                                             
149 Conrad Rudolf, op. cit., p. 612.  
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Este limpede că avem de-a face cu personificări ale elementelor naturii, fiecare în parte 

săvârșind  câte o activitate caracteristică fiecărui anotimp. Astfel de tipare datează din antichitate. 

Iată, de pildă, în De ratione temporum a lui Beda Venerabilul. Aici întâlnim figuri care reprezintă 

personificări ale anotimpurilor în formă de bust de bătrâni. De cele mai multe ori au alura unui 

personaj, și anume, fie un om care culege o vie pentru toamnă, fie un bărbat care sacrifică un porc 

pentru luna ianuarie etc. Prezența acestor figuri umane se datorează viziunii antropocentrice a 

lumii greco-romane, care vede în om un microcosmos așezându-l în centrul lucrurilor sau al 

universului. În iconografia antică, anotimpurile sunt asociate Zodiacului. Vom aprofunda această 

legătură puțin mai încolo. 

Reprezentarea anotimpurilor pe mappa mundi, în roata anului, este pusă în relație cu 

calitățile fizice primare: umed și cald; cald și uscat; uscat și rece; rece și umed. Anotimpurile se 

arată ca fiind rezultatul unirii, dar și al separării acestora.  

Tot în acest spațiu sunt orânduite și douăsprezece vânturi, câte trei pentru fiecare anotimp. 

Dar despre asta am vorbit în capitolul anterior. Poate ar trebui doar să comparăm aceste douăspreze 

vânturi cu cei doispreze apostoli. Așa cum vânturile străbat toate zările, când încolo, când încoace, 

tot așa și apostolii sunt trimiși către cele patru puncte cardinale pentru a predica cuvântul 

Evangheliei. Redăm în continuare doar schema vânturilor, deslușită din textul lui Hugo, așa cum 

o percepe Danielle Lecoq150 în opera mai sus citată. 

                                                             
150 Lecoq Danielle, La „Mappemonde” du De Arca Noe Mystica de Hugues de Saint-Victor (1128-1129), p. 18. 

Primăvara, înfățișată ca un 

copil/băiat de la șale în sus, care 

cântă dintr-un fluier. 
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                                               Septentrion Aparctias 

Circius-Thracias                                                    Boreas -Aquilon  

 

 

 

Corus -Argeste                                                                                     Vulturnus                                                                             

  

Zephyrus                                                                                                    Subsolanus 

Favonius 

Africus-Libs                                                                              Eurus 

 

                    Libonotus                                         Euro-notus 

                   Austro-Africus                                  Euro-Auster 

                                                        

                                                        Auster Notus 

 

Dincolo de aceste două cercuri, Hugo trasează un al treilea, care le include pe celelalte 

două, delimitând astfel zona eterului. În acest spațiu dispune cele douăsprezece luni, potrivit cu 

cele patru anotimpuri și de asemenea, cele douăsprezece semne ale Zodiacului. Remarcăm pe dată 

interesul și fascinația lui Hugo pentru constelații și felul cum erau ele reproduse la vremea 

respectivă. Mai multe curente filosofice antice fuseseră interesate de felul cum influențau viața pe 

pământ, viața muritorilor, anumite tipologii umane. Între altele, era importantă observarea 

răsăritului și a apusului diverselor constelații pentru bunul mers al agriculturii. În orice caz, erau 

departe de a cunoaște toate constelațiile pe care le cunoaștem azi. Concepția grecească a astrelor 

însufleţite (ta zoa), cât şi ideea unui destin hotărât de zei şi înscris în stele sunt respinse de 

creștinism. Teologii medievali conservă, în linii mari, imaginea lumii sferice, unice, ordonate 

armonios de înţelepciunea divină, ordine pe care o reprezintă, între altele, şi Zodiacul. Poate fi pus 

în legătură cu bogatele semnificaţii simbolice ale numărului 12. 

Mappa mundi, în forma în care ne este înfățișată în opuscul, exprimă și viziunea artistică a 

lui Hugo, care ne impresionează. Atât culoarea, cât și curajul estetic și emoția pe care le degajă 

sunt tot atâtea elemente care conduc la un echilibru compozițional. Figura Maiestății în mijloc 
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subliniază sacralitatea, slava, dar totodată și drama celui reprezentat. De altfel, tema reprezentării 

lui Cristos în toată Maiestatea sa, a lui Cristos care judecă lumea, cunoaște o îndelungă tradiție în 

iconografia creștină. Motivul „Cristos-Pantocrator”, „Cristos în slavă” se conjugă aici, ca şi în alte 

compoziţii cu o bogată încărcătură cosmologic-teologică de la apogeul Evului Mediu, cu motivul 

nu mai puţin spectaculos al Creatorului sub înfăţişare cristică.  

Nu putem să nu-i menționăm pe cei doi serafimi, care parcă au un rol de susținere a întregii 

compoziții. Ocupă părțile laterale, ca doi stălpi de sprijin. 

Avem de-a face și cu o întrepătrundere, cu un amalgam de concepții. De la seriozitatea și 

dramatismul cu care Cristos judecă lumea la veselia îngerilor în atitudine de supunere față de 

Stăpânul Universului. Bucuria celor aleși, cu o duioșie maternă, am putea spune, care stau la 

dreapta Tatălui, vine în contrast cu zbuciumul și tristețea celor condamnați.  
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Medievalii continuă concepția antică despre lume, care are în centrul ei pământul, văzut ca 

un pătrat înscris într-un cerc151. 

 

 

                                                             
151 Conrad Rudolf, op. cit., p. 614. 
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III.2 Studierea subiectelor metaforizate directe și indirecte 

 Anima et Ecclesia - Cugetare a lui foris și intus. 

Să ne întoarcem la semnificația pătratului. Fie că desenul va fi fost transpus în realitate, fie 

că va fi rămas în mintea şi în opusculul exegetului de la Saint-Victor, din această descriere etapă 

cu etapă extragem o învățătură spirituală în privința sufletului și a Bisericii. Citim îndărătul acestui 

desen o construcție interioară a arcei. Odată ce e limpede acest lucru, atunci, acolo, în sufletul 

omului, în inima sa, orice creştin trebuie să se întâlnească cu Pătimirea lui Cristos prin propriile 

suferinţe şi umiliri, și, urcând treaptă cu treaptă pe scara sfințenie, s-ajungă s-o atingă sau dacă nu, 

măcar să se apropie de ea. Pătratul interior, adică centrul, punctul de la care pornește construcția, 

(căci, e limpede că orice construcție pornește dintr-un punct) se identifică prin urmare cu sufletul 

omului, cu acea stare de bine la care trebuie să acceadă toți cei care l-au întâlnit pe Dumnezeu, se 

identifică, cu alte cuvinte, cu Dumnezeu. Și dacă avem un centru, trebuie că avem atunci și niște 

margini, niște hotare și de aceea trebuie să străbatem celelalte două pătrate care-l încadrează pe cel 

interior, ca să ne întoarcem mereu la cel din mijloc, la bază. Dar prin mijlocul bazei arcei, potrivit 

cu lungimea, între cele două linii trasate inserez un spaţiu, pe atât de lat, pe cât este pătratul 

interior al curburei mediane. De asemenea, prin lăţimea mediană, de la un perete până la celălalt, 

între cele două linii întinse ale acestei lăţimi stabilesc un spaţiu. Astfel încât, aceste două centuri, 

dintre care una este întinsă pe lungimea mediană, alta pe lăţimea mediană, să se întâlnească 

intersectându-se de-o parte şi de alta în forma crucii sub curbura mediană, şi să-şi corespundă pe 

lăţimea interioară a acesteia, depăşind numai marginea exterioară a acesteia de ambele părţi. 

Înfăptuindu-se astfel acest lucru, spaţiile care se intersectează între centrul din mijloc sau, mai 

degrabă, curbura mediană, şi fiecare unghi al arcei, le împart pe fiecare în trei părţi egale, după 

ce am trasat punctele; şi punând rigla pe cele două puncte adiacente, potrivit cu lungimea şi 

lăţimea, trasez o linie de la un punct până la celălalt, de jur împrejur şi astfel formez alte două 

pătrate. (Capitolul I).  

La Sfânta Tereza de Avila, în cartea sa Castelul interior, regăsim o imagine asemănătoare 

a sufletului (dacă înţelegem că arca lui Noe este, în viziunea învăţatului Hugo, o imagine a 

sufletului). Căci, pentru Sfânta Tereza, sufletul este ca un castel152, alcătuit din multe odăi, pe care 

                                                             
152 Sfânta Tereza din Avila, Castelul interior, editura Ars Longa, Iași, 1995, p. 17. 
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ea le numește locuințe, unele așezate mai sus, altele mai jos, pe margini și la mijloc. Dintre toate 

acestea, cea din mijloc este cea mai importantă, pentru că acolo se află locul unde se petrece 

întâlnirea dintre Dumnezeu și om. Încăperile, dispuse așa cum am arătat mai sus, în frazele 

anterioare, reprezintă sufletul credincioşilor, care, prin perseverență, pot ajunge la locuințele din 

urmă. Pe măsură ce treci de la o locuință la alta, trebuie să te debarasezi de uscăciunile din sufletul 

tău, pentru ca să te prezinți în „Palatul regelui”, cum îl numește Tereza, cu sufletul curat. De 

asemenea, există suflete care rătăcesc dincolo de ziduri și cărora le este greu să intre, dar care ar 

putea prin rugăciune și meditație să ajungă măcar în primele odăițe.  

În mod analog, asemănător, pătratele din opera lui Hugo pot fi interpretate ca niste odăițe, 

încăperi, orânduite ca într-un labirint, prin care trebuie să te lupți spiritual ca să ajungi în pătratul 

interior. Vânturile, pe care le vom interpreta puțin mai încolo, în capitolul despre mappa mundi, te 

aruncă care încotro, când la Est, când la Vest, când la Nord, spre tenebre și confuzii, când la Sud, 

spre dreptate, și se identifică cu stările noastre sufletești. Adesea, ne îndreptăm când spre Babilon, 

când spre Egipt... Am putea tâlcui o asemenea idee, a creșterii spirituale prin îndepărtarea de 

păcate, prin cuvintele lui Patrice Sicard153 potrivit căruia „La doctrine spirituelle exposée dans le 

De archa permet de comprendre que lʾarche quʾil sʾagit de construire intérieurement est celle de 

la sagesse et des vertus qui, réalisant lʾunification intérieure, permettent à lʾhomme dʾéchapper 

progressivement à cette multiplicité et à cette dispersion qui caractérisent sa condition 

pécheresse”. Într-adevăr, a costrui înlăuntrul tău înseamnă a așeza cu înțelepciune una lângă alta 

virtuțile, așa încât omul să se îndepărteze de păcat și să se întoarcă spre Dumnezeu. Fiecare pătrat 

format reprezintă o etapă din drumul omului spre convertire, îi indică cum poate să se ridice în 

spirit. Dar să aruncăm o privire mai îndeaproape asupra istoriei spirituale a omului și a itinerariului 

său de întoarcere la Dumnezeu, așa cum îl prezintă Hugo în opera sa. 

 

 

 

 

                                                             
153 Sicard Patrice, Diagrammes médiévaux et exégèse visuelle. Le Libellus de formatione arche de Hugues de Saint-

Victor, Brepols, Paris-Turnhout, 1993, p. 49. 
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       CONCLUZIE 

 

Dintre toate edițiile textului De arca Noe mystica a lui Hugo de Saint Victor, existente în  

întreaga lume, am avut acces doar la două dintre acestea, și anume, Migne (Documenta Catholica 

Omnia) inițial și, ulterior, ediția apărută în seria Corpus Christianorum Continuatio mediaevalis 

(CCCM) lucrată de Patrice Sicard în anul 2001. Ele au constituit suportul lucrării de față.  

Aportul pe care l-a adus Sicard în studierea acestor manuscrise, după cum specificam în 

considerațiile preliminare ale textului, este mai mult decât însemnat. Găsim în aparatul său critic 

registrul de note loci similes (corespondențe biblice), foarte important și de mare ajutor pentru o 

mai bună înțelegere a textului. De asemenea, un registru cu trimiterile la alte opere antice și 

medievale pe care le va fi avut sub ochi Hugo (loci paralleli) și, în al treilea rând, un aparat care 

prezintă variantele de manuscris între care a optat Sicard în alcătuirea ediției sale.  

Comparând cele două texte, Migne și ediția lui Sicard, am constatat cu ușurință că, în ceea 

ce privește grafia, Sicard păstrează tendința vremii (e.g. e scris în loc de ae). De asemenea, am 

remarcat în ediția lui Sicard cuvinte sau bucăți de text care lipsesc în ediția Migne, care nu schimbă 

sensul ideii, dar aduc explicații suplimentare pentru termenii întrebuințați. De exemplu, lui aquam 

Sicard îi alătură baptismatis sau qua mundum olim iudicavit primește indicații complementare 

precum vel in purpura ignem quo in fine iudicaturus est, etc. Importante sunt problemele filologice 

cărora exegetul le oferă o soluție (cum ar fi thronum și tomum etc.). Am constatat, de asemenea, 

diferențe de genul dealbata, „pur”, „strălucitor” preferat de Sicard lui de deserto, deliciis afluens 

„din pustiu, bogată în desfătări”, care apare în Migne.. Ne surprind însă unele alegeri (de pildă, îl 

preferă pe in lui etiam). Ne întrebăm pe ce s-a bazat, întrucât există o distanță mare între prepoziția 

in și conjuncția etiam.  

 Să încercăm să identificăm Chipul lui Dumnezeu, așa cum se degajă el din paginile acestui 

tratat mistic. Să vedem care sunt observațiile care indică sensul cristologic. 

O primă imagine a lui Isus care se revelează pe cruce, sub forma Mielului, stând în picioare, 

se găsește în pătratul interior al arcei. Aici, vedem un Isus care, din iubire pentru noi, s-a dat morții, 

a acceptat cu umilință moartea. Totodată vedem atotputernicia lui Isus în ipostaza sa de judecător, 
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care purifică lumea de rău, deși ne-am fi așteptat să fie așezat pe un tron. Așteptarea nu întârzie, 

căci putem lega chipul lui Cristos de pe cruce de figura Dumnezeului Maiestății din mappa mundi 

(schița cosmografică finală a operei) așezat pe un tron, ținând într-o mână un sceptru și în cealaltă 

un sul. Dacă în pătratul central, Cristos se arăta pe Cruce, în toată smerenia și umilința sa, iată că 

în reprezentarea lumii, se arată în toată slava sa, judecând lumea de pe tronul său, arătându-și 

atotputernicia asupra întregului univers. Remarcăm în ambele imagini aceeași poziție de mijloc a 

lui Cristos. La fel cum coloana stă în mijlocul arcei, tot așa și Cristos apare ca fiind centrul lumii. 

Cristos este temelia existenței și în universul mare și în sufletul omului.  

Dar îl vedem pe Isus, implicit pe Dumnezeu, și într-o altă ipostază, chiar dacă nu în mod 

direct, cea de meșter făurar, Deus artifex. Așa cum un constructor fixează întâi de toate piatra de 

temelie și apoi le așează pe celelalte una câte una, ca să-și ridice edificiul, tot așa și Dumnezeu 

sădește în sufletul tău virtute după virtute, înlăturând toate stricăciunile, ca să-și poată clădi un loc 

de unde să te însoțească pe drumul vieții. Dac-ar fi să elaborăm o altă lucrare, poate că ar merita 

să explorăm mai îndeaproape acest punct de vedere.  

Despre cum poate omul să se întoarcă la Dumnezeu, cea mai interesantă descriere o 

întâlnim în pasajul alegoriei scărilor. Am putea rezuma considerațiile hugoniene prin cuvintele lui 

Xavier Kieft154, care spune: „A urca spre Dumnezeu, înseamnă deci să te întorci în tine însuți, dar, 

într-un fel care nu se poate spune, să treci la ce e mai intim în sine, dincolo de sine. Astfel, cel 

care, intrând în sine și pătrunzând în propria sa intimitate, dacă îndrăznesc să spun, trece dincolo 

de el însuși, acela urcă cu adevărat spre Dumnezeu”. Și tot el afirmă că: „Construirea arcei155 este 

o intrare în tine însuți, în profunzimea sufletului, chiar acolo, unde nu mai suntem, pentru că am 

depășit ceea ce eram, omul legii naturale sau omul legii scrise, care se plasează în nivelele 

inferioare ale arcei, în timp ce omul harului se află la un nivel superior”. 

                                                             
154 Kieft Xavier, Construction imaginaire, édification effective. Les traités de lʾarche de Hugues de Saint-Victor, 

”Monter vers Dieu, cʾest donc rentrer en soi-même, mais, dʾune manière qui ne se peut dire, passer, au plus intime de 

soi, au-delà de soi-même. Ainsi, celui-là qui, , entrant en soi et pénétrant en sa propre intimité, si jʾose dire, passe au-

delà de lui-même, celui-là monte véritablement vers Dieu”, p. 81. 
155 Idem., „La construction de lʾarche est une entrée en soi-même, au plus profond de son coeur, là même, où lʾon  

nʾest plus, parce que lʾon a depassé ce que lʾon était, lʾhomme de la loi de nature, ou lʾhomme de la loi écrite, qui se 

cantonnent aux niveaux inférieurs de lʾarche quand lʾhomme de la grâce se trouve au niveau supérieur”, p. 81. 
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Prin urmare, în aceeași măsură am putea vorbi și despre homo artifex. Ipoteza merită să fie 

explorată, poate într-o viitoare lucrare. 

La întrebarea pe care am ridicat-o în introducere, iată, putem răspunde în felul următor. 

Dincolo de elementele structurale, arhitecturale ale arcei, Hugo abordează în opera sa problema 

inimii neliniștite156, adică a căderii în păcat, a incapacității omenirii de a rămâne în prezența lui 

Dumnezeu prin contemplație. Autorul oferă o soluție prin alegoria scărilor: urcarea prin virtuți. A 

trebuit, așadar, să urmăm această cale, pentru a înțelege imperativul lui Hugo. Omul este chemat 

să se întoarcă la Dumnezeu, să încerce să se ridice spiritual din starea de decădere, provocată de 

păcat.  

Dac-ar fi să ne întrebăm cum s-ar putea continua această cercetare, am spune că ar merita 

să facem un studiu, mai precis, o comparație între diverși autori care s-au aplecat asupra arcei lui 

Noe. Iată, de pildă, un exemplu la Athanasius Kircheri, Arca Noe in tres libros digesta (De rebus 

quae ante Diluvium, De iis, quae ipso Diluvio, eiusque duratione și De iis, quae post Diluvium a 

Noemo gesta sunt). Sau, poate acest lucru ar trebui să-l facem întâi de toate, să comparăm De Arca 

Noe Mystica cu De Arca Noe Morali si cu primele două capitole din De Vanitate mundi. Ar fi 

interesant. 

Ar fi interesant, de asemenea, să insistăm pe un studiu mai amplu asupra culorilor în 

operele lui Hugo. Să vedem ce rol au, dacă există o legătură între ele. Iată, de pildă, ce spune Hugo 

în De rerum variis coloribus (PL, col. 821) despre culoarea verde: „Postremo super omne 

pulchrum viride, quomodo animos intuentium rapit; quando vere novo, nova quadam vita germina 

prodeunt, et erecta sursum in spiculis suis quasi deorsum morte calcata ad imaginem futurae 

resurrectionis in lucem pariter”. Într-adevăr, culoarea verde este legată de venirea primăverii, 

poate un indiciu care merită explorat. 

 

 

                                                             
156 Conrad Rudolf, Building the House of God. Architectural metaphor and The Mystic Ark, 

https://www.academia.edu/23951668/_Building_the_House_of_God_Architectural_Metaphor_and_The_Mystic_Ar

k_English_version_of_Construyendo_la_casa, p. 7. 

https://www.academia.edu/23951668/_Building_the_House_of_God_Architectural_Metaphor_and_The_Mystic_Ark_English_version_of_Construyendo_la_casa
https://www.academia.edu/23951668/_Building_the_House_of_God_Architectural_Metaphor_and_The_Mystic_Ark_English_version_of_Construyendo_la_casa
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