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STUDIU INTRODUCTIV ASUPRA SIMBOLISTICII SPIRALEI
Considerente etimologice şi culturale

Orice studiu va începe, firesc, cu definirea cât mai clară a obiectului. Astfel cele mai obişnuite 
instrumente de studiu ne comunică expansiunea semantică a termenului.

În funcţie de domeniul de cercetare, definiţia spiralei variază de la o descriere succintă – 
răsucitură1 – la explicaţii mai complexe: 1) Curbă plană deschisă care se roteşte în jurul unui punct 
central fix, depărtându-se din ce în ce mai mult de acesta. ◊ În ~ în formă de rotocol. 2) Obiect în 
forma unei astfel de curbe. /<fr. spiral, germ. Spiral2 - .

Dincolo de Dicţionarul explicativ al limbii române, credem necesară o scurtă explorare 
etimologică pentru a clarifica anumite aspecte. 
Interesant de notat este faptul că, în majoritatea limbilor moderne europene, cuvântul spirală este 
aproape identic: olandeză – spiraal, engleză – spiral, franceză – spirale, germană – Spirale, italiană 
– spirale, lituaniană – spirališkas, norvegiană – spiral, poloneză – spiralny, rusă – cпиpaльный 
(spiral’nyj), spaniolă (catalană + bască) – espiral, bulgară – спирала (spirala), cehă – spirála, 
estonă – spiraal, islandeză – spíral, maghiară – spirál, malteză – spirál, portugheză – espiral, sârbă 
– спирала (spirala), slovacă – špirála, slovenă – spiral, suedeză – spiral. Excepţie fac irlandeza – 
bíseach şi finlandeza – kierre. De aici putem trage concluzia că termenul este prezent în spaţiul 
geografic european de foarte multă vreme. Îl regăsim în limba latină sub forma spiralis, care 
derivă din latina clasică unde avem spira (încolăcire, spirală), derivată la rândul ei din greaca 
veche unde apare ca σπεiρα (ondulare, încolăcire). Originea absolută o regăsim în limbajul 
proto-indo-european unde avem termenul *sper-ya- , cu radicalul lingvistic sper- care înseamnă 
a răsuci, a roti. În concluzie, putem afirma că termenul este unul „ancestral”, care defineşte 
forma, pe de o parte, dar provine din acţiunea generatoare a acestei forme, şi anume, rotirea3.

Descrierea sintetică a spiralei determină aspectul bidirecţional inerent formei sale care 
devine şi sursa ambiguităţii ei. Călătoreşte ea spre exterior sau spre interior?

Istoria  termenului ne dezvăluie că Thomas Hobbes4, în 1656, în Elementa Philosophica  de 
Cive, foloseşte termenul pentru prima dată în lumea anglo-saxonă, urmat de John Dryden5 în 1697, 
în traducerea Georgicelor lui Virgiliu. În engleză provine din franceză şi italiană unde e preluat 
din medievalul latin spiralis. Termenul latin a fost folosit de teologul Albertus Magnus în 1255, 
menţionând că e îndatorat în folosirea cuvântului, lui Averroes6 şi al-Bitruji7.

 Termenul speira are un caracter polisemantic. El numeşte şi mişcarea sinuoasă a şarpelui şi 
replierea lui în spirală. Speira desemnează orice obiect înfăşurat, rulat, sau chiar venaţia lemnului. 

1 Dicţionarul explicativ al limbii române (ediţia a II-a revăzută şi adăugită), Academia Română, Institutul de 
Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2012.
2  Noul dicţionar explicativ al limbii române, Editura Litera Internaţional, 2002.
3 Au fost consultate: Dictionaire Etymologique de la langue Grecque, Edition Klincksieck, Paris, 1968; 
An etymological dictionary of latin language, by the Rev. F. E. J. Valpy, Trinity College, Cambridge, 1828;  
http://dictionary.cambridge.org/; http://www.myetymology.com; http://www.etymonline.com
4 Hobbes, Thomas, filosof englez (5.04.1588 – 4.12.1679)
5 Dryden, John, poet şi dramaturg englez (9.08.1631 – 12.05.1700)
6  Averroes, filosof, medic şi teolog arab, 1126-1189.
7 al-Bitruji, matematician şi astronom arab, cunoscut şi sub numele de Alpetragius; moare în jurul anului 1204.
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Mai semnificativ însă este că speira, defineşte în greacă şi ideea  „diseminării”, a „însămânţării”, în 
verbul speiroo, „a stropi cu apă”, „a însămânţa grâul” de pildă  dar – şi subliniem asta pentru cele 
ce urmează – şi sensul de „răspândire prin scris”, prin scriere a unei idei. 

Astfel că speirodes are înţelesul „în formă de spirală”, al cărui etimon e preluat în latină8. 
Consideraţiile târzii ale lui Barthes despre cerc şi spirală îl citează, spune Nico Israel9, pe 

Platon din Timaios, unde filosoful afirmă existenţa a trei feluri de mişcări în univers: circulară – 
pentru zeii stelari, rectiliniară – pentru  materia brută, şi spirală – pentru sufletele planetare. Pe 
această cale, gândirea lui Platon rămâne să joace un rol de paradigmă a judecăţilor despre spirală 
şi cerc până în secolul XX.

Roland Barthes juxtapune şi contrapune conturul spiralei, cercului. Cercul, spune el, este 
religios, teologic, spirala este un cerc dilatat la infinit, este dialectic.

Revenind la modernitate, să notăm că în turbionul evenimentelor, din primele două decenii 
ale secolului al XX-lea, interesul pentru spirală devine excepţional. 

 Niciun alt savant nu a arătat însă un interes comparabil pentru spirală ca scriitorul şi 
criticul de artă Theodor Andrea Cook. După 12 ani de cercetări asupra formelor spirale în opera 
lui Leonardo da Vinci, criticul londonez publică în 1914 cartea The Curves of Life Being an 
Account of Spiral Formations and Their Application to Growth in Nature, to Science and to Art; 
with special Reference to Manuscripts of Leonardo Da Vinci10, ilustrată cu 415 imagini. 

Autorul analizează spiralele în natură, în arhitectură, sculptură, desen şi pictură din secolele 
Renaşterii şi Barocului, dedicând un spaţiu amplu desenelor din Codexurile lui Leonardo şi Dürer. 
El notează un lucru mai puţin cunoscut că cei doi au avansat ideea unei perspective fondate pe 
spirală  şi formaţiuni helicoidale. În centrul de interes al cercetărilor lui  Th.A. Cook se găsesc 
foliile cu studiile despre ape ale lui Leonardo din Codexul Atlantic, dar mai ales cele din Colecţia 
Windsor. În capitolul XVIII, Cook lansează ipoteza şi demonstraţia că ilustra scară în spirală a 
Castelului din Blois l-ar avea ca autor pe Leonardo. Inspirată de studiile sale asupra unei scoici 
din Mediterana, Voluta vespertilio, ea reprezintă una dintre primele achiziţii ale ştiinţei bionicii. 
Lecţia naturii, exemplificată anterior, s-a impus la nivel de ştiinţă – bionica – abia în secolul XX.

 Cum în inventarul făcut de autorul britanic  asupra ipostazelor spiralei apare şi svastica, 
a doua ediţie a cărţii e publicată, nu întâmplător, chiar în anul Jocurilor Olimpice de la Berlin – 
1936. Confiscat, cum se ştie, ca emblemă nazistă, istoria modernă a făcut din acest motiv triumfant 
al frumuseţii cel mai hidos aspect al spiralei în secolul trecut. Cook apucase însă, încă în prima 
ediţie, să distingă între aşa-zisa svastică pozitivă, spirala sacră, avansând spre dreapta, conectată 
orientării soarelui, creşterii florii de nufăr etc. şi cea orientată spre stânga, după aceeaşi tradiţie 
întâlnită de noi în Renaştere, ca direcţie din care se manifestă răul. 

 De asemenea, biologul  D’Arcy Wentworth Thompson a dat studiului său dedicat 
formelor viului o bază ştiinţifică în opera intitulată On Growth and Form, apărută în 1917. Aici el  
sintetizează tot ce putea fi mai semnificativ în domeniu. 10 ani mai târziu, Matila Ghika, esteticianul 
de origine română, va dezvolta această temă a creşterii în manifestarea ei estetică, dezvoltând o 
8  Bailly, Anatole, Le grand dictionnaire grec-français, Hachette, Franţa, ed. rev., 2000
9 Israel, Nico, profesor la Hunter College, New York, predă literatură, critică literară, istoria artei şi cultură 
vizuală. Spirals the whirled image in twentieth-century literature and art, Columbia University Press  
New York, 2015, p. 24.
10 Volumul este publicat la E.P. Dutton & Company, 1903.
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amplă pledoarie asupra numărului de aur. În linia acestei tradiţii se situează şi gândirea lui René 
Huyghe, membru al cercului de iniţiaţi de la Ascona, unul din laboratoarele umanismului modern 
de descendenţă jungiană.

René Huyghe observă în Formes et forces că spirala rămâne la comanda formelor de viaţă 
asociate apei ca în cazul meduzei (compusă 99% din apă) şi astfel în acest element găsim de 
la cele mai simple forme de viaţă monocelulare, ca infuzorii, şi până la cochiliile spiralate. El ne 
livrează şi exemple ale deplasării în spaţiu a animalelor, care îşi arată prudenţa în apropiere de o 
ţintă dorită mişcându-se în spirală; la fel mulţimile de animale terorizate, de pildă, de prezenţa unui 
elicopter. Decolarea şi zborul stolurilor de păsări, a graurilor sau lăstunilor prezintă aceleaşi trasee 
în care mii de zburătoare urmează, sincronizate, traseele spiralei. Fiinţele primare (amoebele) se 
deplasează în spirală, şi asemeni, orbii sau persoanele legate la ochi. 

În speranţa că am reuşit să explicăm în mare măsură simbolul ce stă în mijlocul temei noastre, 
vom trece la următorul capitol, cel al studiului simbolic.

 

DETERMINĂRI SIMBOLICE

Ne vom focaliza în continuare pe aspectul conceptual-simbolic. În această accepţiune 
parcurgem o serie de autori care ne vor oferi viziuni mai ample sau mai restrânse, mai clare sau, 
dimpotrivă, metaforice.

 Jean Chevalier11 începe amplul excurs prin „La spirale, dont la formation naturelle est 
fréquente dans le règne végétal (vigne – volubilis – tournesol ...) animal (escargots – coquillages 
etc …) et humain  (les cheveux sont implantés en spirale sur notre tête, c’est la forme de la cochlée 
dans l’oreille interne...) évoque l’évolution d’une force, d’un état.” Este descrisă în continuare 
prezenţa spiralei pe toate continentele, cu exemple directe în diverse triburi, culturi  şi civilizaţii. 
Sunt identificate principalele semnificaţii-trimiteri ale spiralei: feminin, lunar, erotic, fertil, ciclicitate 
a vieţii şi a evoluţiei, naştere-moarte sau yin-yang (în cazul spiralei duble), perenitate, mişcarea 
sufletului, mişcarea-vibraţia originară şi, în final, prin evoluţie-involuţie, mişcarea roţii.

 Hans Biedermann12 prezintă spirala ca „Un vechi simbol grafic regăsit în întreaga lume şi 
relaţionat cu cercul, în special cu sistemul de cercuri concentrice, care nu se disting de spirală la 
prima vedere. ... Spirala este un sistem fundamental dinamic care incorporează fie o mişcare de 
înfăşurare (involuţie) fie de desfăşurare (evoluţie)”. [traducerea mea] Autorul decodifică spirala 
ca o trecere spre nefiinţă, ca ciclu naştere-moarte sau ca simplu motiv ornamental. Afirmă, de 
asemenea, că nu poate fi stabilită o relaţie clară între spirală şi labirint şi că sensul spiralei triple a 
fost pierdut demult. Plasează clar spirala în zorii civilizaţiei prin structurile megalitice şi petroglife, 
dar face referiri şi la creştinism ori la sculptura din Romantism.

 James Hall13 redă spirala ca: „În special asociată cu fertilitatea şi naşterea. În multe părţi 
din Europa, pereţii intrării în camerele mortuare din complexele megalitice sunt acoperiţi de 
11 Chevalier Jean, Gheerbrant Alain, Dictionar De Simboluri, Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Editura Polirom, 2009.
12 Dictionary of symbolism - cultural icons and the meanings behind them, Hans Biedermann, Translated by 
James Hulbert, Facts On File Limited c/o Roundhouse Publishing Ltd. Oxford, United Kingdom, 1992
13 Hall, James, Illustrated Dictionary of Symbols in Eastern and Western Art, Icon Editions - Harper Collins 
Publishers, Marea Britanie, 1995.
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aşa-numitele modele spiralate, probabil semnificând călătoria sufletelor spre camera mortuară”. 
[traducerea mea] El stabileşte spirala şi ca simbol al fertilităţii, sau a apei – agent al fertilităţii. 
Exemplele luate în considerare sunt din China, Egipt, Siria, Creta, Byblos şi Micene.

 Luc Benoist14 identifică câteva trăsături asemănătoare cu ceilalți autori – viaţă -moarte, 
evoluţie-involuţie –, însă introduce anumite elemente noi. Descrie, de exemplu, modul de formare 
a spiralei prin replicarea formei scoicii pe baza Numărului de Aur, naşterea svasticii pe baza a 
două spirale încrucişate, şi relaţia spiralei cu simbolul oului.

Juan Eduardo Cirlot15 doreşte o definire mai exactă, astfel că în dicţionarul său regăsim 
atât termenul spirală, cât şi spirală dublă. Diferenţierea face un pas înainte spre clarificare. 
Pentru prima intrare redăm următorul citat: „O imagine schematică a evoluţiei universului. Este, 
de asemenea, o formă clasică simbolizând orbita lunii, şi un simbol al creşterii relaţionat cu 
Numărul de Aur, reieşind din conceptul rotaţiei pământului. În scrierea hieroglifică egipteană 
spirala  – corespunzând literei vau din ebraică – denotă formele cosmice în mişcare, sau relaţia 
dintre unitate şi multiplicitate”. [traducerea mea] Autorul este ancorat în zona cosmică şi afirmă 
că spirala este „esenţial macrocosmică”. Statutează trei categorii de spirale: expansivă, implozivă 
şi osificată-statică. Face distincție între spirala pozitivă cu mişcare dextrogiră, şi cea negativă, 
levogiră. Autorul ataşează şi anumite semnificaţii formei: relaţia între unitate şi multiplu, respiraţie, 
atribut al puterii, funcţie de inducere a extazului. 

 Spirala, dublă, însă, este decodată ca fiind un simbol al comunicării: „spirala dublă reprezintă 
complementaritatea liniei sigmoide şi abilitatea acesteia de a exprima intercomunicativitatea 
a două principii opuse fiind clar reprezentată în simbolul chinez yang-yin”. [traducerea mea]  
Prin formă, ea face apel la morfologia apei şi împrumută de la ea un întreg bagaj simbolistic. De 
asemenea, spirala dublă este decodată ca fiind şi o proiecţie a celor două jumătăţi a oului lumii. 

 Din dicționarul lui Martin Hill16 vom reda, în acest caz singular, textul integral din versiunea 
tradusă în limba română, datorită faptului că explicaţia nu este de amploare: „La fel ca majoritatea 
formelor, şi spirala este un simbol evocator antic cu interpretări simbolice profunde. Din cauză 
că se asociază cu mişcarea valurilor şi cu apa şi fiind o ideogramă a tunetului şi fulgerului, era 
considerată cândva ca un semn ce emana viaţă şi un canal prin care curg toate energiile – fizică 
sau spirituală. Spirala poate fi selenară sau solară pentru că semnifică fazele lunii şi răsăritul, 
apusul şi puterea generatoare a Soarelui, în tradiţia celtică, spirala era un simbol important al 
focului, deşi multe alte tradiţii îl asemănau doar apei (probabil datorită curbei spirale a scoicilor 
marine). Ca rezultat al acestor asociaţii, spirala a fost considerată, în general, un puternic simbol 
de fertilitate şi a fost asociat cu uterul. Asemeni cercului, spirala împărtăşeşte simbolismul mişcării 
continue şi ciclice, însemnând însă şi evoluţie, şi involuţie. De vreme ce conţine elemente ale vechii 
ordini, spirala se ramifică într-o nouă sferă şi în felul acesta reprezintă schimbarea şi dezvoltarea. 
Mai departe, datorită formei sale ce se aseamănă cu vârtejul de vânt, iar acesta fiind o parte a 
suflului vieţii, spirala se identifică cu o forţă dinamică creatoare. În plus, asociată cu labirintul, 
forma sa încolăcită poate reprezenta un mister pe care cel iniţiat îl poate descoperi doar dacă 
urmează calea sinuoasă”.
14 Signes, Symboles et Mythes, Presses Universitaires de France, Paris, 1975.
15 A dictionary of symbols (Diccionario de simbolos tradicionales), Routledge & Kegan Paul Ltd, Londra, 1962
16 Martin Hill, Sara Hun, Gail Janensch, Robin Langley Sommer, Julia Banks Rubel, Signs & Symbols, Editura 
Aquila ‘93, 1998
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 În continuare dorim să analizăm unul dintre autorii cei mai erudiţi şi avizaţi în ceea ce 
priveşte simbolismul şi nu numai.

Este vorba de René Guénon17. În numeroasele sale scrieri, din care amintim Simboluri ale 
ştiinţei sacre, Marea Triadă, Simbolismul Crucii, Guénon nu are niciodată ca subiect principal 
spirala simplă. Spre deosebire de sursele amintite anterior, aici găsim o modificare majoră în 
abordarea tematică, menită să confere profunzime. În Simboluri ale ştiinţei sacre, de exemplu, nu 
aflăm un compendiu alfabetic, o enumerare a diverselor simboluri cu care operează vizualul uman. 
Volumul este construit pe categorii ideatice, ierarhizate semantic. Guénon explorează lumea 
simbolurilor într-un mod pur tradiţional, structurând înlănţuirea pe fundamente nu pe aparenţe 
formale. Astfel spirala, oricât de profundă ni s-ar părea, nu este tratată separat, ca şi capitol 
independent, ci este expusă, integrată, în alte simboluri. Putem afirma că spirala, la René Guénon, 
este mai degrabă un element structural decât un simbol în sine. Este un „eidos” cu ajutorul căruia 
pot fi explicate numeroase fenomene. Spirala este un derivat ce intră în componenţa unor sisteme 
constructive spirituale, sau funcţionale atât la nivel macrocosmic, cât şi microcosmic. Mai mult, 
spirala bidimensională, în sine, este considerată a fi doar o proiecţie sau o secţiune virtuală într-un 
volum unitar. De asemenea, spirala este percepută ca un element esenţialmente cinetic. Mişcarea 
este intrinsecă geometriei spiralei prin vectorii pe care îi declanşează. Avem o contradicţie clară 
cu conceptul de „spirală osificată”, definit de Juan Eduardo Cirlot. Autorul anulează conceptul 
de mişcare levogiră sau dextrogiră, care are numeroşi exegeţi în epoca contemporană, care 
doresc să explice natura benefică sau malefică în funcţie de orientare. Atâta timp cât spirala este 
fundamental tridimensională, Guénon afirmă că rotaţia de stânga sau de dreapta, prezentă într-o 
proiecţie statică, este dată doar de centrul polar din care este privită. 

 Dar să analizăm în amănunt fiecare referire. În Simboluri ale ştiinţei sacre18, termenul 
spirală apare de 15 ori. El este citat în: Hieroglifa Cancerului (pp. 164, 167), Câteva aspecte ale 
simbolismului peştelui (p. 182 – notă de subsol), Arme Simbolice (pp. 216, 218 – notă de subsol), 
Inima şi Grota (p. 252), Simbolismul scării (p. 405), Kala-Mukha (p. 432 – notă de subsol), Lumina 
şi ploaia (p. 437 – notă de subsol), Puntea şi Curcubeul (p. 469), Încadraturi şi Labirinturi (p. 478). 
Din aceste referiri, o parte fac trimitere la alte lucrări – în special la Marea Triadă – dar restul sunt 
inserţii pe simbolurile afişate în titlul de capitol. Deci, iată că spirala este, pe bună dreptate, un 
„organ” morfologic constructiv, prezent în diferite zone sau ipostaze ale manifestării. 

 În Simbolismul Crucii19 sunt prezente 19 citări ale spiralei în următoarele capitole: 
Svastica (p. 92 – notă de subsol), Reprezentarea modalităţilor stării fiinţei (p. 119), 
Trecerea de la coordonatele rectilinii la coordonatele polare, Continuitatea prin rotaţie  
(p. 133), Reprezentarea diferitelor stări ale fiinţei (p. 139), Vortexul sferic universal (pp. 141, 143), 
Determinarea elementelor reprezentării fiinţei  (pp. 146, 147), Simbolismul extrem oriental al 
yin-yang, Echivalenţa metafizică a naşterii şi morţii (p. 151 + notă de subsol), Semnificaţia axei 
verticale, Voinţa Cerului (p. 155), Incomensurabilitatea între fiinţa totală şi individualitate (p. 182). 
Vedem cum, în acest volum, Guénon abordează fundamentele organizării cosmosului, în relaţie cu 
fiinţa umană, care este parte integrantă în acest cosmos şi, deci, suportă aceleaşi legi de existenţă. 
17 A se vedea Michel Vâlsan, Omul Universal: Islamul şi funcţiunea lui René Guénon, Bucureşti, Editura  Herald, 
Colecţia Philosophia Perennis, 2010.
18 Ediţia a II-a, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008.
19 Editura Herald, Bucureşti, 2012.
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Frumuseţea expunerii reiese din realizarea unei legături solide între structura fizic-geometrică 
şi cea spirituală. De fapt nu este vorba de o legătură, ci o continuitate, o simbioză organică. 
Geometria este devoalată ca fiind un „schelet” pe „osatura” căruia se dezvoltă planul spiritual din 
care evident face parte şi fiinţa umană. În acest contex există două entităţi operande: coordonate 
polare, rectilinii şi mişcări sau translaţii curbe. Aceste mişcări sunt prezentate sub forma cercului 
sau a subdiviziunilor acestora şi a spiralei, elemente dinamice ce conţin o diversitate „indefinită” 
de posibilităţi şi variaţii. Ele sunt elementele ce se emulează pe axa lumii sau pe centrul lumii, 
principii stabile şi imuabile. În acest sens dorim să redăm un citat semnificativ: „întrucât, cu 
noua considerare a tuturor sistemelor coexistente, toate direcţiile întinderii joacă acelaşi rol, 
desfăşurarea ce se efectuează pornind din centru poate fi privită ca sferică sau, şi mai bine, 
sferoidală: volumul total este, aşa cum am arătat deja, un sferoid ce se întinde indefinit în toate 
sensurile şi a cărui suprafaţă nu se închide, cum se închid curbele pe care le-am descris înainte. De 
altfel, spirala plană, considerată simultan în toate poziţiile sale, nu este altceva decât o secţiune a 
acestei suprafeţe printr-un plan ce trece prin centru”20. Astfel este definită imaginea unui univers 
multiplu înfăşurat în jurul lui însuşi.

 Nu putem să nu deschidem o amplă paranteză în care vom face o paralelă cu Andre Scrima, 
autor de o mare erudiţie. Cu toate că a fost monah ortodox, din scrierile sale răzbate o puternică 
forţă de pătrundere spre universalitate, spre origini, dincolo de dogma creştină. Religiile sunt 
prezentate ca fiind unice şi separate în forma lor, dar comune ca sens şi mister divin. Vom aduce în 
discuţie cartea Timpul Rugului Aprins21 care se focalizează pe un fenomen ce merită toată atenţia: 
grupul de la Mănăstirea Antim numit Rugul Aprins22. În această carte Scrima tratează în capitolul 
Cartea Circulară acelaşi fenomen prezentat de Guénon. Redăm un citat de interes major pentru 
tema noastră: „Apocalipsa vorbeşte, în acelaşi sens de cerul care s-a înfăşurat ca un sul (deci un 
cilindru care în secţiune este o spirală – n.r.). Vom evoca aici una dintre reprezentările emblematice 
ale cerului apocaliptic: cea de la Kahrye Djami23, din bolta exonarexului sudic. Când l-am văzut 
prima oară mi-a dat impresia unui cer-melc: îngerii înfăşurau cerul, îl făceau sul înainte de marea 
finală apocaliptică a lumii – Apocalipsa însemnând ea însăşi dezvăluire, adică o altă desfăşurare. 
Or, înainte de această nouă desfăşurare, toată creaţia anterioară este făcută sul, e înfăşurată, 
reintră ca într-o „scoică” unde va fi acum „adăpostită” în „non-manifestat”. Reprezentarea de la 
Kahrye Djami prezintă o mare frumuseţe plastică, perfect dominată estetic; e poate puţin prea 
20 Citat din Simbolismul Crucii, René Guénon, Editura Herald, Bucureşti, 2012, p.143.
21 Scrima, Andre, Timpul Rugului Aprins Editura Humanitas, Bucureşti. 2012.
22 Este un grup de orientare culturală-spirituală, ce începe a se forma în 1945. Fondatori sunt Sandu Tudor 
(Alexandru Teodorescu sub numele adevărat) şi preotul rus Ivan Culighin. Are o activitate oficială foarte scurtă, 
din 1946 până în 1948, când este declarat ilegal de către autorităţile comuniste. Avem o listă a adepţilor, din 
păcate din arhiva Securităţii, numită Lotul Teodorescu Alexandru. Redăm mai jos numele unora din această 
listă pentru a sugera amploarea şi orizontul grupului prin membrii săi: Alexandru Teodorescu, Benedict Ghiuş, 
Roman Braga, Sofian Boghiu, Felix Dubneac, Arsenie Papacioc, Alexandru Mironescu, Gheorghe Vasâi, Şerban 
Mironescu, Nicolae Rădulescu, Dan Grigore Pistol, Vasile Voiculescu, Gheorghe Dabija, Dumitru Stăniloaie, 
Emanoil Mihăilescu, Paul Sterian, Nichifor Crainic, Paul Constantinescu, Constantin Joja, Alexandru Elian, 
Antonie Plămădeală, Nicolae Bordaşiu, Petroniu Tănase, Vasile Vasilache, Grigorie Băbuş, Bartolomeu Valeriu 
Anania, Andre Scrima, Ion Marin Sadoveanu, Anton Dumitriu, Arsenie Boca, Roman Braga, Valentin Streinu etc.
Recomandăm şi capitolul II din cartea citată anterior de Andre Scrima.
23 Este vorba de o biserică din perioada Bizantină, situată în Istanbul – n.r.
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When one sees eternity in things that pass away, then one has pure knowledge. 
Când cineva vede eternitatea în lucrurile trecătoare, acela posedă adevărata cunoaștere.

Bhagavad Gita
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 The soul exists partly in eternity and partly in time.
Sufletul există parțial în eternitate și parțial în timp.

Marsilio Ficino
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„realistă”, dar de un realism care sparge – prin îndrăzneala lui chiar – ceea ce ar putea fi limită, în 
banalitatea viziunii noastre, şi devine astfel un chip straniu, nebănuit pentru posibilitatea de a fi a 
lumii: cosmosul vizibil se poate înfăşura, se poate aduna în vederea altor destine, viitoare, a unor 
sfârşituri din care vor purcede – îngerii prezenţi stau dovadă – începuturi pe alte planuri. Toate 
acestea sunt transcrierea iconografică a unui verset din Apocalipsă (în traducerea Sinodului din 
1951)  care sună aşa: „Iar cerul s-a desfăcut ca o hârtie făcută sul şi toţi munţii şi toate insulele 
s-au urnit din locurile lor.” (Apocalipsa 6:14)

 Iată deci, atât René Guénon, cât şi Andre Scrima ne redau aceeaşi „filosofie” a spaţiului şi 
a structurii universului. Fără îndoială cei doi au avut tangenţe – René Guénon a trăit între 1886 și 
1951, iar Andre Scrima între 1925 și 2000 – şi nu putem spune că anumite idei susţinute de Scrima 
nu sunt „contaminate” de sistemul Guénonian. Dar poate prin universalismul semnalat anterior, 
„contaminarea” nu este cel mai potrivit termen. Tratarea aceluiaşi subiect, din puncte de vedere 
înrudite, nu poate genera decât idei înrudite şi, deci, asemănarea provine din scrutarea aceluiaşi 
orizont. Iar această teorie este susţinută şi de iconografia bisericii Kahrye Djami, datată mult 
anterior volumelor aduse în discuţie. Avem de a face cu o convergenţă vizual-ideatică ce cuprinde 
trei categorii: scrierile testamentare, transpunerea acestora în tehnica mozaicului din perioada 
Bizantină şi reflectarea în scrierile celor doi autori din secolul XX.

Demn de menţionat este şi faptul că mănăstirea Antim Ivireanu, unde s-a desfăşurat 
activitatea grupului Rugul Aprins, are deasupra intrării o emblemă cu un melc.

Închidem aici ampla paranteză, deschisă odată cu referinţele la Andre Scrima, şi revenim la 
René Guénon. Ultima mare lucrare publicată în timpul vieţii, în 1946, se numeşte La Grande Triade. 
În Simbolismul Crucii regăsim un capitol cu acelaşi nume, capitol care va fi ulterior dezvoltat de 
Guénon în perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Marea Triadă24 conţine un capitol întreg 
(Capitolul V – Dubla Spirală) ce tratează subiectul nostru. Încă din titlu, autorul ne indică forma 
dublă a spiralei ca fiind reprezentarea completă a acestui simbol. Evident, orice spirală poate fi 
„de dreapta sau de stânga”, adică cu orientarea vectorului mişcării înspre dreapta sau stânga, 
atâta timp cât vorbim de o figuraţie plană, bidimensională. Spirala dublă, adică alăturarea celor 
două versiuni şi conectarea lor prin extremitate, nu reprezintă, după Guénon, decât proiecţia 
sau desfăşurata Oului Lumii. Capitolul începe cu un citat sugestiv din Elie Lebasquais „...poate 
fi privită ca proiecţia plană a celor două semisfere a Androginului...”25 după care, autorul explică 
similitudinea cu  dualismul yin-yang din Extremul Orient. Astfel spirala îmbrăţişează cel mai generos 
concept, şi anume cel al reprezentării acestei lumi. Oul Lumii compus din două semisfere este 
reprezentat prin cele două spirale care fixează cei doi poli prin punctul lor de origine. În continuare, 
Guénon explică relaţia cu diverse forme, sau variaţii ale conceptului, apărute la diverse civilizaţii şi 
tradiţii: svastica, bastonul brahmanic, forţa cundalini din yoga care se desfăşoară pe două canale 
elicoidale, şarpele şi configurarea caduceului, kneph-ul egiptean, oul de şarpe druidic, „vehicolul” 
Hamsa, oul de lebădă, apele superioare şi apele inferioare etc. Peste tot spirala reprezintă o dublă 
acţiune, complementară, acţiune ce coincide în cel mai general sens cu acţiunea de înfăşurare 
şi desfăşurare. Redăm mai departe un fragment din încheierea acestui capitol care reprezintă o 
concluzie foarte clară: „Dubla „spiralare” ... este „expirul” şi „inspirul” universale, prin care sunt 
24 Carte apărută în limba română la Editura Herald, în 2005, traducere realizată de Daniel Hoblea, după ediţia 
Gallimard, 1957.
25 Citat din articolul Tradition hellenique et Art grec, apărut în revista „Etudes Traditionnelles”, 1935.
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produse, în limbaj daoist, „condensările” şi „disipările”, ce rezultă din acţiunea alternantă a celor 
două principii yin şi yang, ori, după terminologia hermetică, „coagulările” şi „dizolvările”: pentru 
fiinţele individuale, acestea sunt naşterile şi morţile, ceea ce Aristotel numeşte genesis şi phthora, 
„generarea” şi „coruperea”  ... căci ele sunt expresia însăşi a legii ce regizează întreg ansamblul 
manifestării universale”. 

 Credem că este fraza care defineşte cel mai bine, cu cea mai mare precizie, ideea de 
spirală în generalitatea ei.

 Şi, pentru a confirma aceste rânduri, oferim un citat din alt autor celebru, de orientare 
tradiţional taoistă, Matgioi26, care afirmă, în cartea sa La voie rationnelle27, următoarele: „Această 
spirală este condensarea matematică absolută a tuturor modificărilor şi transformărilor finale ale 
Universului, adică ...mecanismele care produc, şi în care se resorb toate fiinţele”. [traducerea mea]

 Titus Bruckhardt28, un alt discipol al şcolii Guénoniene, abordează şi el problema spiralei, 
din acelaşi punct de vedere ca autorii citaţi anterior. În Foundations of Oriental Art & Symbolism29, 
regăsim tematica noastră în capitolul 10 – Simbolismul primordial al Şarpelui şi Dragonului. Aici, 
Titus Bruckhardt revelează aceleaşi semnificaţii ataşate spiralei de către René Guénon, însă 
adaugă mult mai explicit coordonata tridimensională şi proprietatea multi-nivel ciclic: „Când 
Actul Divin imuabil care guvernează cosmosul este reprezentat simbolic de o axă verticală fixă, 
„curgerea” Naturii în relaţie cu ea, este ca o spirală care se învârte în jurul acestei axe, în aşa fel 
încât cu fiecare învârtire ajunge într-un nou plan sau grad al existenţei.”30 În acest sens, şarpele sau 
dragonul joacă rolul simbolic-zoomorf al vectorilor de mişcare, iar Arborele Lumii este asimilat cu 
axa nemişcată. Bruckhardt aduce în discuţie şi formula „solve et coagula” ca proiecţie alchimică a 
dublei acţiuni de înfăşurare/desfăşurare, parcursă pe larg în textul nostru.

Având o viziune universal-tradiţionalistă, Fritjof Schuon31 nu poate fi exclus din parcurgerea 
pe care o realizăm. Scrierile sale pot fi considerate ca fiind organic integrate în cele anterioare. 
Din acest motiv vom studia doar asocierile pe care le propune spiralei, regăsite într-o interesantă 
culegere, compilată şi editată de Deon Valodia32, care se numeşte Glossary of terms used by 
Frithjof Schuon.  

Schuon foloseşte spirala mai mult pentru explicare, ca model de comparaţie cu anumite 
„teoreme” abstracte. Primul termen este Natura Divină care e definită prin Absolut şi Infinit. 
Pentru Schuon, din perspectivă geometrică, absolutul este punctul, iar infinitul presupune orice 
altceva decât punctul/unitatea. Acest orice altceva poate fi, după el, o cruce, o stea sau o spirală 
care introduce punctul în multiplicare. Al doilea termen este Metafizica, explicată în amănunt şi 
detaliat. Aici comparaţia este de o mare frumuseţe: „Doctrina este pentru Adevăr, ceea ce cercul 

26 Numele său adevărat este Georges-Albert Puyou de Pouvourville, pseudonimul a fost adoptat după 
întoarcerea din China, şi înseamnă Ochiul zilei.
27 Citat la p. 17 din volumul publicat în 1907 la Paris, Société d’Éditions Contemporaines: Bibliothèque de la Voie.
28 Titus Bruckhardt este un eminent membru al Şcolii tradiţionaliste din secolul XX.
29 Volumul este editat de Michael Oren Fitzgerald şi publicat postum de World Wisdom, Inc., Bloomington, 
Indiana, 2009.
30 Idem, p.116.
31 Schuon, Fritjof este un filosof elveţian născut din părinţi germani care a trăit între anii 1907 și 1998. A scris 
numeroase cărţi despre religie şi spiritualitate.
32 Pentru referinţe vezi http://www.sacredweb.com/contributors/
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sau spirala este pentru centru.” În fine, a treia comparaţie este făcută cu termenul Substanţă/
Esenţă. Autorul redă oarecum aceeaşi idee din primul exemplu: „Substanţa poate fi comparată cu 
centrul unei spirale, iar Esenţa cu centrul unui sistem de cercuri concentrice; se poate spune că 
noţiunea de substanţă e mai aproape de Infinit, iar noţiunea de Esenţă de Absolut.”

Ne oprim aici cu studiul textelor revelatoare şi vom încerca trasarea unor idei-concluzii.
În primul rând, vedem că nu putem defini spirala într-un mod simplu, precis şi static. 

Datorită  profundei „alonje” pe care o conţine ideea în sine, trebuie să realizăm o abordare multi-
conceptuală pe diverse nivele de înţelegere şi aprofundare. 

În cel mai general mod, spirala va fi întotdeauna una dublă şi va reprezenta universul 
manifestat. Va structura multiplicitatea în opoziţie cu Unul. Va reprezenta suportul prin care 
misterul divin coboară în profan, adică în lume. Putinţa de a exista a acestei lumi de la macro la 
microcosmos, chiar şi sub formă fizică-aparentă, se datorește existenţei spiralei. Ea face legătura 
între legile nevăzute, legile spirituale şi fiinţarea în cosmosul palpabil. De asemenea, ne oferă un 
superb mod de ierarhizare, nu neapărat prin nivel, cât prin ciclicitate. In extremis, ea reprezintă un 
sistem de coordonate care ne poate oferi poziţia ocupată, la un moment bine definit, într-o scară 
evolutivă, sau, mai bine spus, într-un proces de transformare continuă. 

Metaforic vorbind, dubla spirală tridimensională este îmbrăţişarea pe care Dumnezeu o 
oferă acestei lumi din momentul post-creaţionist, sau din momentul post-tzimtzum33. Astfel, spirala 
alături de cerc/sferă şi de legea gravitaţiei sunt „cărămizile” din care este construit atât universul, 
cât şi omul ca expresie a voinţei divine. Creaţionismul, înţeles altfel decât în cheie antropomorfică, 
include, cu siguranţă, acest element fundamental. Spirala constituie un pod inefabil între sacru şi 
profan.

 În continuare, trebuie să precizăm că spirala este unul dintre puţinele simboluri vizuale 
ce includ cea de-a patra coordonată, şi anume timpul. Incluziunea se face prin aspectul motrice, 
prin senzaţia kinestezică de mişcare ce nu poate fi separată de coordonata temporală. Pentru 
această transmisie vizuală a ideii de timp alătură cercul şi formele ondulatorii. Iar în consens cu 
cele afirmate în paragraful anterior, dorim să ne aducem aminte de o frumoasă sintagmă definită 
de Andre Scrima: „...religia este misterul divin coborât în timp”. Putem să afirmăm, fără rezerve, 
că spirala este expresia schematică a acestei lumi, coborâtă în timp, în care chiar şi timpul este 
inclus. Mai mult, punctul virtual central al spiralei conţine şi germenii eternităţii prin tangenţa la 
axis mundi.

 Studiul relevă însă şi alte aspecte. Raportarea la principiul dualist ne oferă o viziune cu 
caracter complementar: o pendulare între lumea „sensibilă” şi cea „suprasensibilă”, între acţiune 
şi reacţiune, sau, în plan personal, între fiinţă şi nefiinţă. Iată un argument în plus că spirala este un 
simbol ce conţine timpul în însăşi esenţa sa. Desfăşurarea complementarului nu este posibilă fără 
coordonata temporală.

33 Tzimtzum este un concept apărut în forma lurianică a cabalei. Această „linie” este dată de Rabi Isaac (ben 
Solomon) Luria Ashkenazi care a trăit între 1534 și 1572 în Safed - Galileea (regiunea din nordul actual al 
Israelului). Şcoala lurianică se bazează pe trei concepte fundamentale: tzimtzum, shevira şi tikun. Traducerea 
directă a termenului ebraic tzimtzum (םוצמצ) se face prin: contracţie, contragere, condensare. Isaac Luria 
explică, pe baza cabalei medievale – în special pe cartea Zohar –, creaţia universului manifestat prin acţiunea 
de contracţie a fiinţei divine. Deoarece Dumnezeu este infinit, lumea actuală nu avea spaţiul necesar unde să 
se desfăşoare, şi atunci primul act a lui Dumnezeu este de contragere pentru a permite acestei lumi să ia fiinţă. 
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 Mergând spre particular, şi, deci, spre îngustarea orizontului,  spirala este un simbol 
feminin, fertil, un simbol lunar, al apei, sau chiar erotic, după unii autori. Considerăm aceste 
„soluţii” a se subsuma ideii universale anterioare. Ele nu sunt decât puncte de vedere particulare, 
care nu contrazic înţelesul profund, dar îl reduc, prin omitere, în cel mai bun caz. 

 În ultimă instanţă, avem şi caracterizarea spiralei ca simplu element ornamental. Evident 
acest lucru este deopotrivă adevărat şi fals. Dacă ne raportăm la prezenţa ei în civilizaţiile 
străvechi, în artă ori ritual, atunci nimic nu poate fi mai fals. Dacă însă ne plasăm în zona profană 
actuală, atunci ea poate fi citită ca ornament, iar valoarea este pierdută doar în ochii privitorului 
nu şi în geometria arhetipală din care provine. Putem spune că este o acoperire prin ignoranţă şi 
nu o anulare prin act şi destinaţie.
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The human body is vapor materialized by sunshine mixed with the life of the stars. 
Corpul uman este un abur materializat de strălucirea soarelui amestecată cu viața stelelor.

Paracelsus
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The first and the best victory is to conquer self.
Prima și cea mai mare victorie este cucerirea sinelui.

Platon
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All arts lie in man, though not all are apparent. Awakening brings them out.
Toate artele sunt în om, totuși nu toate sunt vizivile. Trezirea le aduce la lumină. 

Paracelsus
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Human behavior flows from three main sources: desire, emotion, and knowledge.
Comportamentul uman provine din trei mari surse: dorință, emoție și cunoaștere.

Platon
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The mind acts like an enemy for those who do not control it.
Mintea acționează ca un inamic pentru cei care nu o controlează.

Bhagavad Gita
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Better to illuminate than merely to shine. 
Este mai bine să iluminezi decât să strălucești.

Toma d’Aquino



23

A true artist is someone who gives birth to a new reality. 
Artistul adevărat este cel care dă naștere unei noi realități.

Platon
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The Inspiration You Seek / Is Already Within You. / Be Silent And Listen. 
Inspirația pe care o cauți / Este deja în tine. / Stai în liniște și ascultă.

Rumi
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Everything is foreseen, yet freedom of choice is granted. 
Totul este dinainte prevăzut, totuși libera alegere este garantată.

Rabbi Akiva
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The paper burns, but the words fly away. 
Hârtia arde dar cuvintele zboară.

Rabbi Akiva
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Open your eyes and the whole world is full of God. 
Deschide-ți ochii și întreaga lume va fi plină de Dumnezeu.

Jakob Bohme
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Reality is created by the mind, we can change our reality by changing our mind. 
Realitatea este creată de minte, putem schimba realitatea schimbându-ne gândirea.

Platon
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Be not another, if you can be yourself. 
Nu fi altcineva dacă poți să fi tu însuți.

Paracelsus
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The good is the end toward which all things tend. 
Binele este scopul spre care toate lucrurile tind în final.

Boethius
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