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Pomul (arborele, copacul, arbustul, tufa, planta, 
prin extindere) reprezintă unul dintre simbolurile cel 
mai des întâlnite și folosite în discursul cultural-religios, 
semnificări cultuale ori asimilări antropomorfice din 
recuzita spiritualității umane.  

Nu există proiecție sacrală în geografia spirituală 
a umanității din care să lipsească simbolismul 
pomului, însemnătatea sa cosmologică și soteriologică, 
psihologică și psihanalitică sau, mai mult ca oricând, 
astăzi, valența lui publicitară.

În general, orice discuție abordată pe acest subiect 
ne duce cu gândul, mai întâi, la referatul scripturistic 
care descrie pomul vieții, pomul cunoașterii binelui 
și răului, fructul interzis, păcatul originar și pierderea 
stării paradisiace (Gen. 2,9; 17; 3, 1-24), adică la 

istoria protopărinților biblici cu povestea lor tragică, 
urmată, apoi, de certitudinea mântuitoare a Crucii, 
dar și, totodată, la simple reflexe ori contexte cotidiene, 
desenele inocente ale copiilor ce conțin adesea pomi și 
garduri, testul copacului al lui Karl Koch întrebuințat 
de majoritatea angajatorilor, nu în ultimul rând, mult 
așteptatul și prețuitul pom /brad de Crăciun.   

Studiul supune dezbaterii, din perspectiva 
morfologiei religiilor, sensul și semnificația 
comunicativ-simbolică a conceptului de pom, cu 
derivatele sale, în formularea și manifestarea cultural-
religioasă a Antichității Orientului Apropiat, în speță, 
registrele Mesopotamia și Egipt.   

The Tree of Life in the Antiquity of the Near East (Communication and Symbol in the Morphology of Religions)

The tree (tree, shrub, bush, plant, by extension) is one of the symbols most commonly found and used in 
the cultural-religious discourse, cultural significance or anthropomorphic assimilations within the props of human 
spirituality. There is no sacred projection in the spiritual geography of humanity to lack the symbolism of the 
tree, its cosmological and soteriological, psychological and psychoanalytic significance or, more than ever, today, its 
advertising valence. The present study subjects from the perspective of the morphology of religions the meaning and 
communicative-symbolic significance of the concept of tree, with its derivatives, in the cultural and religious wording 
and manifestation of the Antiquity of the Near East, in this case the Mesopotamia and Egypt.

Keywords: tree of life, sacred trees, communicative-symbolic significance, morphology of ancient oriental 
religions 
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șarpelui:

„Utnaphisti îi [grăiește] lui Ghilgameș:
…Îți voi dezvălui, Ghilgameș, cuvântul tainic și taina florii ți-o 

voi istorisi: floarea acesta este ca o tufă de porumbre [pe fundul mării], 
țepii ei, ca aceia de trandafiri [îți vor înțepa mâna].

Dacă mâna va lua floarea aceasta [fi-vei tânăr în veci].
Când Ghilgameș auzi aceasta [capacul fântânii el] îl deschise, își 

legă [de picioare] pietroaie grele, și ele îl traseră [în adâncul] Oceanului 
(Apsu, s.n.).

El apucă floarea [înțepându-și mâna; de pe picioare] își reteză 
pietroaiele grele și marea îl scoase [la țărm].

Ghilgameș îi grăiește corăbierului Urshanabi:
Urshanabi, floarea aceea este floare vestită, căci prin ea omul 

dobândește viață.
O voi aduce în împrejmuitul Uruk, voi hrăni [poporul meu] , voi 

încerca floarea, dacă omul bătrân întinerește de la ea, voi mânca și eu și 
tinerețea mi se va întoarce.

…Ghilgameș zări o zăcătoare cu ape reci, se cufundă în ea, 
intrând în ape.

Un șarpe adulmecă mirosul de floare, [din gaura sa] ieși, fură 
floarea și, înapoi întorcându-se, năpârli pielea lăsându-și-o.

Iar estimp, Ghilgameș șade și plânge, lacrimile îi udă obrajii;
[el se întoarce] spre cârmaciul Urshanabi:
[Pentru] cine, Urshanabi, se osteniră mâinile mele?
Pentru cine inima sângerează?
Nu mi-am adus fericirea mie, i-am dat fericirea leului de pământ!” 

(Kernbach, 1978, 251-252).

Varianta originală a eposului este de obârșie 
akkadiană, iar din această perspectivă, așa cum 
subliniază A. W. Sjöberg (1984, 219-221), specific 
acelei gândiri este sintagma de „planta /floarea vieții” 
(Ringgren, 2001, 267). În schimb, expresia „arborele 
vieții /sfânt” este o metamorfozare teologică a variantei 
asiriene.    

Pomul – sălașul Zeului egiptean

Fascinația Egiptului faraonic străbate mileniile și 
înflăcărează mereu curiozitățile omului modern, mai 
mult decât oricare altă civilizație demult apusă. Desigur, 
și studiului nostru, literatura și vestigiile arheologice 
moștenite oferă numeroase date de neeludat. 

Termenul egiptean ht desemnează atât variate specii 
arboriforme, cât și materia lor vie ori prelucrată. Într-
un ținut cu preponderență deșertic, arborii ca furnizori 
de umbră, fructe, material de construcție și împodobire 
pentru grădini, palate și temple, îndeplinesc un rol 
important și în compoziția ideilor religioase, deși, în 
cultul public, relevanța lor singulară rămâne secundară, 
cu puține excepții, pe care, de altfel, le vom menționa.

Arbori sacri, precum sicomorul, avocado (persea 
/ished), acacia, tamarix-ul, vâscul (ilex), pinul au 
aparținut arealului credințelor populare, de obicei ca 
reprezentare ori locuință a zeităților (Buhl, 1947, 80-

97). De pildă, Hathor, zeița mamă a pământului și 
a cerului, era „doamna sicomorului din sud”, „pom 
al vieții /al cunoașterii” (khat-en-ankhu),  și „umbră 
proaspătă”, simboluri deținute, deopotrivă, de către 
Nut „doamna sicomorului din nord” (Massey, 1907, 
I, 303), fie de către Horus-copil, zeu solar, a cărui 
renaștere zilnică, în zori, iconizează și regenerarea 
spiritului omenesc prin „arborele /florile vieții” (în 
special, floarea de lotus, Buhl, 1947, 89), astfel încât 
pomul a devenit un element nu doar de decor, ci și 
un semnificant funerar pictat ori gravat pe sicrie sau 
sarcofage (Massey, I, 447-450; Bleeker, 1973, 35-37). 

În literatura egipteană tanatologică, Textele 
Piramidelor, Textele Sarcofagelor, Cartea Morților, se 
menționează, adeseori, dendromorfia, înfățișându-se ca 
pol uranian (arborele zeiței Nut Massey, I, 1907, 449), 
ca borne cerești dintre care răsare soarele (Ra), locaș 
de odihnă pentru zei, dăruitor de viață, cunoaștere, 
refugiu, umbră, hrană și apă vie pentru sufletului celui 
răposat (Buhl, 1947, 88-95; Bleeker, 1973, 36-37; 
Ringgren, 2001, 266).

Un fragment sapiențial, din scrierea Învățătura 
lui Amen-em-opet, compară zbuciumul interior al 
credinciosului cu un copac veștejit, iar pacea lui 
sufletească cu un pom înverzit și roditor:

„Cât despre omul templului ce se umple de focul mâniei,
El este ca un copac ce crește într-un loc singuratic;
La capătul unei clipite el își pierde crengile
Și e adus ca să sfârșească la meșterii ce lucrează corăbii.
El este scos din locul său
Și văpaia focului este pogrebania sa;
Dar omul cu adevărat iubitor de pace se menține în locul său,
El este ca un fel de copac ce crește într-o grădină,
El se mărește în frunzișul său verde și sporește prin poamele sale,
El stă dinaintea (privirilor) stăpânului său
Și ajunge la sfârșitul său aflându-se în grădină” (Daniel, 1974, 

167-168).

În Papirusul Torino, erosul îndrăgostiților 
este metaforizat prin intermediul sicomorului sau 
smochinului. În ziua „sărbătorii grădinii”, adică ziua 
când grădina este toată în floare, smochinul își strigă 
fecioara să vină sub umbra coroanei sale ca la o întâlnire 
de iubire:

„Micul sicomor
Pe care l-a plantat cu mâna ei,
Începe să vorbească
Și cuvintele sale sunt precum picăturile de miere.
Este desfătător și coroana sa este verde
Mai verde decât papirusul.
Este încărcat de fruct
Mai roșu decât rubinul.
Culoarea frunzelor sale este precum agata,
Tulpina sa este precum culoarea de opal…
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datorită metempsihozei (Herodot, Istorii, II, 123 Ștef, 
1998, 139), cu alte cuvinte, modelul Osiris rămâne 
imperisabil, din perspectiva ideației soteriologice. 

Concluzii

Teama de moarte, ispita transcendenței, nostalgia 
nemuririi, pacea interioară au fost stări de frământare și 
aspirație existențială ale omului, care i-au impulsionat 
imaginarul simbolic în periplul său mundan.

Învăluit și dedulcit de vraja concretă a Naturii 
manifeste, omul s-a proiectat într-însa și, ajutat, 
totodată, cu scopul de a-și limpezi gândurile, 
dezideratele, credințele, trăirile, a folosit, astfel, 
tezaurul ambient oferit.

În acest context, copacul a îndeplinit o funcție 
cultural-simbolică prioritară, în misiunea sa cotidiană 
ori festivă, consacrându-i-se nenumărate accepțiuni de 
interpretare: mitic-literară, misteric-teologică, ritual-
cultuală, autoritativ-politică.

Emergentă structural animismului, forma de 
exprimare simbolică a arborelui devine, în spectacolul 
credințelor și ideilor religioase, un invariant semantic-
conceptual deschis și reiterat. O atare bogăție, aproape 
inepuizabilă,  de sensuri și semnificații, am urmărit să 
prezentăm în explorarea noastră. 
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