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SENSUL METAFOREI GR|DINII 

ÎN TRADI}IA EBRAIC|

Diac. Drd. C\t\lin VATAMANU

Introducere

Din antichitate [i pân\ în prezent, „gr\dinile” au avut o semni-

fica]ie simbolic\. În toate religiile, „gr\dina” concretizeaz\ ideea de

„sc\pare”, „salvare”, „mântuire”, o lume ideal\, divin\. În Orientul

cre[tin, „gr\dina” reprezint\, înainte de toate, un anume loc real,

existent, ast\zi „pierdut”, a c\rui restabilire o a[tept\m la sfâr[itul vea-

curilor. Nu întâmpl\tor, gr\dina este men]ionat\ la începutul [i fi-

nalul referatului Genezei.

Toate valorile filosofilor [i teologilor cre[tini europeni, dar [i ale

musulmanilor [i evreilor, diverg din gr\dina Paradisului. Spiritual sau

senzorial, suflete[te sau trupe[te, în gr\dina Edenului p\c\tuie[te în-

tregul om.

Datorit\ acestei mari importan]e a gr\dinii, „gr\dinarul” lumii

concrete, omul, poart\ o imens\ responsabilitate. În special perso-

nalit\]ile politice dominante ale Evului Mediu [i perioadei moderne

au ar\tat o dorin]\ acerb\ de a-[i conduce propriul teritoriu ca [i cum

le-ar apar]ine. Pe de alt\ parte, gr\dinile palatelor [i m\n\stirilor se

doreau a fi miniaturi ale Paradisului [i ale lumii întregi, iar crea-

torii lor, distin[i nobili sau c\lug\ri, se închipuiau demiurgi. Deli-

mitarea geometric\ a gr\dinilor marilor culturi ale Orientului de

c\tre cursuri de ap\ a f\cut ca acestea s\ devin\ simbol al statului.

Omul alungat din Paradis î[i creeaz\ lui însu[i un paradis vremel-

nic pe p\mânt, cu ajutorul artei gr\din\ritului. Astfel, gr\dina de-

vine simbol al c\ut\rii perpetue a Paradisului pierdut, precum [i

apropierea continu\ de acesta.

Atât pentru b\[tina[i, cât [i pentru „oaspe]ii” unui teritoriu, gr\-

dinile au fost întotdeauna importante locuri de refugiu, de medi-

ta]ie, de cultur\ sau de relaxare. De aceea, gr\dinile pot fi conside-

rate elemente de leg\tur\ între mo[tenirea cultural\ [i cea natural\. 
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Plecând de la delimitarea conceptual\ a ceea ce a însemnat
„gr\dina” în Orientul Apropiat Antic, dar mai ales în cultura ebraic\,
articolul de fa]\ î[i propune s\ scoat\ în eviden]\ valen]ele meta-
forei „gr\dinii” în tradi]ia, filosofia [i mistica iudaic\. Tema nu a mai
fost abordat\ în literatura de specialitate de limb\ român\ [i, de[i a
fost o important\ tem\ de filosofie a lumii iudaice, metafora „gr\-
dinii” nu a fost tratat\ exhaustiv nici în literatura str\in\. Subiect de
mare importan]\ pentru domeniul antropologiei, sensul metaforei
gr\dinii paradisului în tradi]ia vechi-oriental\, iudaic\, egiptean\ [i
mesopotamian\, impune, a[adar, o abordare interdisciplinar\ [i inter-
religioas\.

1. Func]iile de baz\ ale gr\dinilor vechi-orientale

Toate culturile vechiului Orient arat\ o înalt\ pre]uire gr\dinii1

[i aceasta din dou\ ra]iuni. O gr\din\ se poate dezvolta doar acolo

unde exist\ râuri [i izvoare de ap\ sau acolo unde omul însu[i a

construit sisteme artificiale de iriga]ii. O gr\din\ poate fi între]i-

nut\ numai dac\ este p\zit\ de acele animale s\lbatice care ar pu-

tea-o distruge, i-ar putea mânca roadele sau seca. Prin urmare,

gr\dina nu este doar o bucat\ de p\mânt fertil, ci întotdeauna un

teritoriu ordonat, îngr\dit.

Am delimitat deja dou\ realit\]i, care diferen]iaz\ bucuria [i

necazul omului antic: prezen]a apei într-un teritoriu [i siguran]a

acestuia. Abunden]a apei a[az\ gr\dina în contradic]ie cu sterilitatea

de[ertului. Întrucât ea este de cele mai multe ori înconjurat\ de

spalier, gard sau chiar zid, distrugerea ei din afar\ este imposibil\,

iar îngr\direa delimiteaz\ un teritoriu contrastant fa]\ de desi[ul

primejdios al p\durii sau de pustietatea de[ertului. Atunci când duce

lips\ de ap\ [i protec]ie, gr\dina devine un p\mânt neroditor, pre-

cum plastic ne prezint\ profetul Isaia în pilda viei, din capitolul 5

al c\r]ii sale. La finalul cânt\rii, proprietarul viei decide: „Voi strica

gardul ei [i ea va fi pustiit\, voi d\râma zidul ei [i ea va fi c\lcat\

în picioare. {i o voi pustii! Nu va mai fi t\iat\, nici s\pat\ [i o vor

n\p\di spinii [i b\l\riile. De asemenea, [i norilor le voi da po-

runc\ s\ nu-[i mai verse ploaia peste ea” (Isaia 5:5b-6).

1 O perspectiv\ asupra temei o ofer\ Maureen Carrol-Spillecke (coord.) în

vol. Der Garten von der Antike bis zum Mittelalter, în „Kulturgeschichte der

Antiken Welt”, nr. 57, Mainz, 1998.
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Gr\dina are dou\ forme de baz\: gr\dina cultivat\ pentru anu-
mite beneficii [i gr\dina ca loc de medita]ie, promenad\ [i rela-
xare. Dac\, în vechime, rolul celei dintâi era acela de a asigura le-
gume [i fructe necesare consumului zilnic, cea de-a doua avea un
caracter preponderent aristocrat. Astfel de gr\dini erau întâlnite
aproape exclusiv în cadrul palatelor [i al templelor sau ca rezer-
va]ii de animale. Suprafe]ele cultivate necesitau în special ap\ [i
îngrijire. Datorit\ soarelui puternic, oriental, se impunea plantarea
de copaci, care s\ ofere umbra necesar\. Astfel se explic\ faptul c\
palmierul [i curmalul au devenit, dup\ cereale, cele mai impor-
tante plante de cultur\ în Orient2. Necesitatea umbrei copacilor, în
condi]iile de temperatur\ înalt\, specific\ Orientului, a dus la apa-
ri]ia gr\dinilor de promenad\. 

Chiar dac\ pentru teritoriul mesopotamian nu avem m\rturii
arheologice sigure în ceea ce prive[te existen]a gr\dinilor construite,
din izvoarele scrise [i m\rturiile iconografice reiese c\ marele palate
regale [i unele temple de]ineau „re]ele” de gr\dini. Într-o scri-
soare a fiului cunoscutului rege Schamschi-Adad (1814-1782) c\tre
fratele s\u, autorul zice: „Vreau s\ plantez o gr\din\ în Arapha
pentru zeul Addu. Este îns\ o gr\din\ divin\; trebuie s\ fie neap\-
rat plin\ de copaci”3. Organizarea unei gr\dini pentru o zeitate ne face
s\ credem c\ acesta era situat\ în imediata apropiere a unui tem-
plu. O alt\ m\rturie o constituie scrisoarea lui Sargon II (721-705):
„Inima mea î[i dore[te s\ înfiin]eze un ora[ pe care eu l-am numit
Dur-Scharrukin4, a[ezat într-un parc imens, dup\ imaginea mun-
]ilor din Amanus”5. Aceasta pare un tip de gr\din\ botanic\.

În compara]ie cu informa]iile referitoare la gr\dinile din Me-
sopotamia, cele despre gr\dinile din Egipt sunt mult mai nume-
roase. Diferen]a dintre gr\dinile cultivate [i cele de promenad\
este evident\. Gr\dinile de zarzavaturi egiptene le erau cunoscute
chiar [i israeli]ilor (Deuteronom 11:10; Numerii 11:5). De cele mai
multe ori, canale de iriga]ii traversau în cruce straturile de verde-
]uri, ca o tabl\ de [ah6. Pe lâng\ gr\dinile templului sau ale palatului

2 Art. Jean-Claude Margueron, Die Gärten im Vorderen Orient, în Maureen

Carrol-Spillecke, op. cit., p. 57.
3 Ibidem, p. 61.
4 În traducere, „ora[ul lui Sargon“, situat la 20 km de Ninive.
5 Jean-Claude Margueron, op. cit., p. 71.
6 „Gr\din\” în J.D. Douglas (coord.), Dic]ionar Biblic, Edit. Cartea Cre[tin\,

Oradea, 1995, pp. 502-503.
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regal, întâlnim gr\dini ale mormintelor. Multe texte funerare [i
imagini de pe morminte prezint\ astfel de gr\dini, în mijlocul c\-
rora se afl\ un mic bazin, înconjurat de flori, [i un separeu cu ap\
curent\. Organizarea simetric\ a unei asemenea gr\dini reflect\ or-
dinea cosmic\ pre]uit\ de c\tre egipteni7. Jean-Claude Hugonot
afirm\ c\ „gr\dinile însemnau pentru vechii egipteni mai mult de-
cât o surs\ de hran\ într-o regiune de de[ert. Erau înainte de toate
un loc al p\cii [i al siguran]ei, un câmp idilic, în opozi]ie cu pus-
tiul [i aversiunea lumii din jur”8.

2. Gr\dina în Scriptura ebraic\

Surprinz\tor, în scrierile sfinte iudaice sunt men]ionate foarte
rar gr\dinile. Îns\, din caracteristicile prezentate de textul ebraic de-
ducem c\ acestea p\streaz\ tipologia vechi-oriental\. Prin urmare,
vom întâlni [i în Israel terenuri private cultivate cu legume [i pomi
fructiferi, dar [i gr\dini pentru destindere. Cele din urm\ trebuie s\
fi fost mult mai modeste decât cele de la curtea regilor mesopota-
mieni sau egipteni. 

Din multe texte îns\ reiese c\ regii din Ierusalim posedau o
gr\din\. În II Regi 21:18.26 este men]ionat\ „gr\dina lui Uza”9. Aici
se pare c\ au fost îngropa]i regele Manase (687-642 î.Hs.) [i fiul s\u
mo[tenitor, Amon (642-640 î. Hs.). A[ezarea gr\dinii trebuie s\ fi
fost în apropierea palatului. Despre o gr\din\ regal\ afl\m din rela-
tarea referitoare la Sedechia (596-586 î.Hs.), ultimul rege în Iuda,
care se refugiaz\ aici împreuna cu cet\]enii Ierusalimului din cauza
împresur\rii babiloniene (II Regi 25:4).

O gr\din\ cultivat\ este men]ionat\ în Vechiul Testament o sin-
gur\ dat\. Este vorba de cunoscuta povestire în care regele Ahab
(874-853 î.Hs.) râvne[te via lui Nabot, întrucât situarea ei în apro-
pierea palatului constituia un avantaj pentru a fi transformat\ în
gr\din\ de legume (I Regi 21).

Ceva mai des se vorbe[te în Vechiul Testament despre gr\din\ în
limbaj metaforic. Astfel, p\mântul udat de ape [i fertil dintre mun]ii
lui Iuda [i cet\]ile de alt\dat\ Sodoma [i Gomora este descris ca „gr\-
dina Domnului, asemenea Egiptului” (Geneza 13:10). Dac\ îns\

7 Jean-Claude Hugonot, Ägyptische Gärten, în Maureen Carrol-Spillecke, op. cit.,

p. 9.
8 Ibidem, pp. 43-44.
9 Probabil este vorba de Uzia (781-740 î.Hs.)
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„gr\dina Egiptului” trebuia îngrijit\ [i udat\ de locuitorii ei (Deu-
teronom 11:10), „]ara promis\” este „]ara unde curge lapte [i miere”
(Deuteronom 11:9), unde Însu[i Dumnezeul lui Israel trimite ploaia
din cer (Deuteronom 11:11.14; 28:12; Levitic 26:4).

Despre frumuse]ea gr\dinii [i influen]a ei asupra oamenilor

afl\m indirect din Cântarea Cânt\rilor, unde cel îndr\gostit î[i asea-

m\n\ mireasa cu o gr\din\. Cântarea aseam\n\ „gr\dina încu-

iat\”, umbrit\, plin\ de secrete – a[adar, o gr\din\ pentru destin-

dere – cu una plin\ de mici arbu[ti, plante aromate, plin\ de roade:

„E[ti gr\din\ încuiat\, sora mea, mireasa mea, fântân\ acope-

rit\ [i izvor pecetluit. Vl\starele tale cl\desc un paradis de rodii cu

fructe dulci [i minunate, având pe margini arbu[ti care revars\ mi-

resme. Nard, [ofran [i scor]i[oar\ cu trestie mirositoare, cu felurime

de copaci, ce t\mâie l\crimeaz\, cu mirt [i cu aloe [i cu arbu[ti mi-

rositori. În gr\din\-i o fântân\, un izvor de ap\ vie [i pâraie din

Liban. Scoal\ vânt de miaz\noapte, vino vânt de miaz\zi, sufla]i prin

gr\dina mea [i miresmele-i stârni]i; iar iubitul meu s\ vin\, în gr\-

dina sa s\ intre [i din roadele ei scumpe s\ culeag\, s\ m\nânce.”

(Cântarea Cânt\rilor 4:12-16)

Referin]ele la livada de nuci din Cântarea Cânt\rilor 6:11, un

pasaj deseori interpretat simbolic, precum [i la livada de rodii

(pardes rimmonim), în aceea[i carte (4:13), descrierea gr\dinii în

4:14, nu a uneia palestiniene existente, ci, mai sigur, a uneia ima-

ginare indic\ originea târzie a Cânt\rii lui Solomon [i puternica in-

fluen]\ str\in\ sub care a fost compus\. 

Alte aluzii g\sim în scrierile profetice, unde gr\dina Edenului, de-

seori men]ionat\ ca gr\din\ a Domnului, este metafora p\mân-

tului binecuvântat, în paralel cu de[ertul fierbinte, loc de desf\-

[urare a r\zboaielor. Înaintea judec\]ii lui Dumnezeu, de[ertul este

precum gr\dina raiului (Ioel 2:3): „Înaintea lui merge mistuind

focul, iar dup\ el arde v\paia. P\mântul este înaintea lui ca gr\-

dina raiului, iar dup\ trecerea lui, pustiu înfrico[\tor, c\ci nimic nu

scap\ din fa]a lui.”

În timpurile biblice, gr\dina a fost folosit\ ca loc de înmor-

mântare (II Regi 21:18.26; Ioan 19:41), de[i, mai târziu, cimitirele

evreie[ti nu p\streaz\ aparen]a unor gr\dini. În Noul Testament,

gr\dina este socotit\ locuin]a celor binecuvânta]i (Luca 23:43; II

Corinteni 12:4; Apocalips\ 2:7).
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În scrierile talmudice10 putem identifica multe referiri la gr\-

dini. Se spune c\ gr\dina trebuie s\ fie întotdeauna clar delimi-

tat\, dar acest obicei nu a devenit regul\. (Baba Bathra 4a, 6a). În

general, ea trebuie s\ fi fost aproape de cas\ (Baba Metzia 10:511),

dar diferen]iat\ de curtea acesteia, întrucât o persoan\ putea trece

din curte în gr\din\ (Maaseroth 3:10; Terumoth 8:3). Existau legi care

se refereau la dreptul celui s\rac de a intra în gr\dini [i a recolta bu-

nurile excedentare (Sheviith 9:7), dreptul unui negustor de a tra-

versa gr\dina unei persoane pentru a merge în alt\ gr\din\, de unde

s\ cumpere fructe (Baba Bathra 81a), obliga]ia de a fi pl\tite daune

pentru vitele care intrau în gr\din\ [i dreptul de a planta gr\dini [i

parcuri peste un ora[ distrus din cauza idolatriei (Sanhedrin 111b). 

O faimoas\ gr\din\ din timpurile mishnaice a fost gr\dina de

trandafiri din Ierusalim, care se pare c\ data din vremea profe]ilor [i

era singura gr\din\ permis\ în acest ora[ (Maaseroth 2:5). La aceasta

fac referire probabil [i textele: II Regi 25:4, Ieremia 31; Neemia 3:15.

Proprietarul gr\dinii era numit ba’al haginna, st\pânul gr\dinii,

expresia ebraic\ fiind folosit\ în textele sfinte [i pentru Dumnezeu.

În scrierile rabinice, Noe, Avraam [i Solomon sunt numi]i, de ase-

menea, gr\dinari.

3. Semnifica]ia gr\dinii Edenului pentru antropologia 
veterotestamentar\

Nu exist\ în literatur\ [i în istoria artei o gr\din\ care s\ stâr-
neasc\ un asemenea interes precum Edenul biblic12. Având în ve-
dere diferen]ierea deja f\cut\ între cele dou\ tipuri de gr\din\, cea
de promenad\ [i cea de legume sau fructe, ne propunem în cele ce
urmeaz\ s\ identific\m, pe baza textului revelat, ce fel de gr\din\
era Paradisul. 

10 Textele talmudice, în afara celor cu alte indica]ii bibliografice, sunt redate

dup\ Soncino English translation of the Babylonian Talmud, edited by Rabbi Dr.

Isidore Epstein, London, 1961. 
11 New edition of the Babilonian Talmud, original text edited, corrected,

formulated and translated into English by Michael L. Rodkinson, Vol. III, Tract

Baba Metzia, New Talmud Publishing Company, New York, 1900, p. 265.
12 Cuvântul „Paradis” este corespondentul substantivului ebraic pardes [i are

r\d\cin\ în persana veche unde însemna „parc”, „gr\din\”. Termenul denumea

în perioada achamenid\ domeniile regale. În Vechiul Testament este men]ionat doar

în trei versete: Ecclesiast 2:5, Cântarea Cânt\rilor 4:13, Neemia 2:8, [i nu se refer\ la
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Textul Geneza 2:15 spune: „{i a luat Domnul Dumnezeu pe
omul pe care îl f\cuse [i l-a pus în gr\dina cea din Eden, ca s-o lu-
creze [i s\ o p\zeasc\.” În completare, Geneza 2:16-17 men]io-
neaz\ porunca: „Din to]i pomii din rai po]i s\ m\nânci, dar din po-
mul cuno[tin]ei binelui [i r\ului s\ nu m\nânci (…)”. Cerin]a de a
p\zi [i a îngriji gr\dina Raiului, precum [i posibilitatea folosirii roa-
delor ei ne fac s\ credem c\ este vorba de o gr\din\ cultivat\. Dar
aceasta este doar una din perspective. Faptul c\ omul este pus st\-
pân peste ea ne duce cu gândul la gr\dina-parc, loc al medita]iei
[i al relax\rii. Dar chiar dac\ ar lipsi acest indiciu, însu[i numele
„Eden” poate fi concludent. Termenul ebraic „Eden” se poate tra-
duce prin „desf\tare”, „deliciu”13, dar [i prin „a fi fertil, îmbel[u-
gat”14. Nu e de mirare c\ Dumnezeu apare în aceast\ gr\din\
exact în timpul când dogoarea zilei coboar\, pe timpul r\coros al
serii (Geneza 3:8).

Gr\dina este, în acela[i timp, un loc mistic. De fapt, în mai
toate culturile copacii sunt simboluri spirituale care întruchipeaz\
unitatea, leg\tura indestructibil\ dintre lumea zeilor, a cerului, cu
izvorul vie]ii, p\mântul.

„Timpul” gr\dinii Edenului este unul pre-istoric, este înc\ tim-
pul crea]iei. Gr\dina apar]ine „sarcinilor” pe care Creatorul Însu[i
le traseaz\ înc\ de la început creaturii sale, omul. Altfel spus, gr\-
dina raiului este, conform referatului biblic, o mo[tenire pe care
Dumnezeu o las\ oamenilor15. 

De asemenea, se în]elege, prin descrierea pozi]ion\rii geogra-
fice, c\ Edenul r\mâne un loc mistic. Din punctul de vedere al auto-
rului, el s-ar situa la Est. Numirea Tigrului [i a Eufratului las\ impresia

12 gr\dina Eden. Abia versiunea greceasc\ a Septuagintei traduce „gr\dina Eden”

din Geneza 2-3 prin paradeisos. Pentru un studiu etimologic avansat, a se vedea:

Albert Brock-Utne, Der Gottesgarten. Eine vergleichende religionsgeschichtliche Stu-

die, Oslo, 1935; Claus Westermann, Genesis, 1. Teilband: Genesis 1-11, în col. „Bi-

blischer Kommentar Altes Testament” (BKAT), vol. 1, Neukirchen-Vluyn, 1983, pp.

284-302; Ernst-Joachim Waschke, art. „Paradies”, în „Religion in Geschichte und

Gegenwart”, Band VI, Tübingen, 2003, pp. 911-913.
13 Ernst-Joachim Waschke, Die Funktion des Gartens im Alten Testament, în

Arne Moritz u. Harald Schwillus (Hrsg.), Gartendiskurse, Peter Lang Verlag,

Frankfurt am Main, 2007, p. 17.
14 „Eden” în Geoffrey Wigoder (coord.), Enciclopedia Iudaismului, traducere

de Radu Lupan [i George Weiner, Editura Hasefer, 2006, p. 191.
15 Ceva asem\n\tor întâlnim în credin]a veche egiptean\, unde zeului Osiris i

se datoreaz\ „arta” agriculturii.

gr\dina Eden. Abia versiunea greceasc\ a Septuagintei traduce „gr\dina Eden”

din Geneza 2-3 prin paradeisos. Pentru un studiu etimologic avansat, a se vedea:

Albert Brock-Utne, Der Gottesgarten. Eine vergleichende religionsgeschichtliche Stu-

die, Oslo, 1935; Claus Westermann, Genesis, 1. Teilband: Genesis 1-11, în col. „Bi-

blischer Kommentar Altes Testament” (BKAT), vol. 1, Neukirchen-Vluyn, 1983, pp.

284-302; Ernst-Joachim Waschke, art. „Paradies”, în „Religion in Geschichte und

Gegenwart”, Band VI, Tübingen, 2003, pp. 911-913.



140 TEOLOGIE {I VIA}|

unei situ\ri concrete în Mesopotamia. Îns\ celelalte dou\ râuri,
Fison [i Gihon, nu pot fi nicidecum identificate. Tocmai aceasta ar
putea fi dorin]a autorului: de a sublinia faptul c\ gr\dina Edenului
are ceva în comun cu lumea aceasta, îns\ nu se (mai) g\se[te în ea. 

În nara]iunea biblic\, Paradisul func]ioneaz\ de la început ca
metafor\. De[i copacii sunt relativ des men]iona]i în primele trei
capitole ale Genezei, nu [tim ce fel de copaci se aflau în gr\din\, cu
excep]ia smochinului (Geneza 3:7). În centrul ei se aflau „pomul
vie]ii” [i „pomul cuno[tin]ei binelui [i r\ului” (Geneza 2:9) [i doar
ace[tia joac\ un anume rol în referatul crea]iei. Doar gr\dina [i cei
doi pomi sunt importan]i pentru via]a omului [i ei servesc drept
locuin]\, hran\, cunoa[tere [i via]\. Precum în Egipt gr\dina era un
microcosmos, gr\dina Edenului este locul Crea]iei, al lumii care se
închide în sine. Crea]ia ordonat\ pe durata celor [apte zile este conti-
nuat\ de un alt tip de lucrare creatoare: „Iat\, toate erau bune foarte”
(Geneza 1:31). Confirmarea acestei afirma]ii se g\se[te în „lini[-
tea” lui Dumnezeu [i sfin]irea divin\ a Sabatului (Geneza 2:1-3).
În timp ce ordinea din Genez\ 1 se desf\[oar\ piramidal, meta-
fora gr\dinii Edenului ne prezint\ o ordine convergent\, în cer-
curi concentrice.

La începutul referatului crea]iei se men]iona c\ „nu era nimeni
care s\ lucreze p\mântul” (Geneza 2:5), iar la sfâr[itul acestuia se
spune c\ „Domnul l-a scos din gr\dina Eden ca s\ lucreze p\mân-
tul, din care fusese luat” (Geneza 3:23). Concluzia acestui text o ofer\
versetele dinainte: omul este, cu sudoarea frun]ii sale, lucr\tor al
p\mântului, într-o lume real\, plin\ de spini [i de p\l\mid\ (Ge-
neza 3:18-19). Gr\dina devine astfel spa]iul în care omul este creat
des\vâr[it [i spa]iul în care omul însu[i se împline[te pe sine.

Împlinirea cre\rii sale vine prin crearea femeii (Geneza 2:18-24)
[i împlinirea sinelui vine ca urmare a gust\rii din pomul oprit, din
pomul cuno[tin]ei (Geneza 3:7). În gr\dina Edenului el câ[tig\ tot
ce ar avea trebuin]\ pentru via]\ [i tot aici pierde totul. El câ[tig\ cu-
noa[terea „precum Dumnezeu” (Geneza 3:5.22), dar nu va fi nicide-
cum Dumnezeu. La sfâr[it, r\mâne moartea care limiteaz\ timpul [i
calea spre copacul vie]ii r\mâne închis\. 

Prin alungarea din rai, omul pierde „apropierea” de Dumnezeu
[i prime[te „dep\rtarea” de El. Omul r\mâne independent, singur
r\spunz\tor de sine, câ[tig\ individualitatea. Tocmai aceasta accen-
tueaz\ autorul biblic: îndep\rtarea de Dumnezeu este în rela]ie di-
rect\ cu p\r\sirea gr\dinii Raiului. Gr\dina Edenului, loc de desf\tare,
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r\mâne teritoriu închis oamenilor [i, dup\ fratricidul lui Cain (Ge-
neza 4:1-16), ea se g\se[te din ce în ce mai departe, restrâns\ la ]ara
Nod, ]ara nestatornicilor [i a refugia]ilor16, ]ara s\r\ciei. Îns\ aici,
dup\ cum ne explic\ haghiograful, începe timpul civiliza]iei umane,
cu toate cuceririle sale, dar [i cu toate problemele sale: construi-
rea unui ora[, dezvoltarea me[te[ugurilor, a muzicii [i a comer]ului
(Geneza 4:17-24).

Cuvintele biblice kerem, f\r\ îndoial\ folosit mai întâi pentru o

vie, [i karmel, însemnând „p\mânt cultivat”, în contrast cu câmpul

sterp, au fost folosite mai târziu pentru a desemna o gr\din\. Nu-

mele en-gannim (izvorul gr\dinii) apare de dou\ ori în Palestina17.

Poarta Gennath (poarta gr\dinii) este men]ionat\ de Iosif Flaviu18.

„P\durile regale” shomer ha-pardes sunt de asemenea men]ionate

în Neemia 2:8.

În timpurile post-biblice, termenii care fac referire la gr\din\

sunt mai des folosi]i, ceea ce denot\ intensificarea preocup\rii is-

raeli]ilor pentru amenajarea [i cultivarea gr\dinilor. Gr\dina este

numit\ în Mishna ginnah. Al\turi de biblicul gannot upardesim

(gr\dini [i parcuri), o expresie preferat\ în timpurile mishnaice, cu-

vintele persane baga [i bustana, întâlnite de asemenea în sirian\ [i

alte limbi asem\n\toare, care apar în Talmud, indic\ prevalen]a hor-

ticulturii de tip persan. În operele tannaimilor, în loc de gan este folo-

sit\ forma ginnah, vechea form\ gannah g\sit\ în Mishna fiind

datorat\ unei tradi]ii incorecte. Pluralul gannim pare s\ fi devenit

învechit la acea dat\. 

Literatura rabinic\ zugr\ve[te Edenul ceresc în termeni idilici,

ca pe un loc str\b\tut de patru fluvii: de lapte, de vin, de balsam [i

de miere. „În fiecare col] al gr\dinii sunt [ase sute de mii de îngeri

care Îl laud\ pe Domnul cu glasuri dintre cele mai suave. Dumne-

zeu Însu[i se afl\ în gr\din\ [i t\lm\ce[te Tora drep]ilor din toate

epocile”19. Pardes, „Centrul Lumii”, apare ca loc primordial, singu-

rul unde unirea cu divinul mai este posibil\, dar ale c\rui coordo-

nate omenirea le-a pierdut. 

16 Numele „Nod” înseamn\ pentru Cain „zbuciumat [i fugar (na’wanad) vei fi

tu pe p\mânt” (Geneza 4:14).
17 Karl Bädeker, Palästina und Syrien, Handbuch für Reisende, 7. Auflage,

Verlag von Karl Bädeker, Leipzig, 1910, p. 210.
18 Ibidem, p. 29.
19 Art. „Gr\dina Eden” în Geoffrey Wigoder (coord.), op. cit., p. 191.
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O cu totul alt\ abordare este cea a revela]iei de pe Muntele Si-

nai. Simbolistica muntelui se leag\ de ideea de ascensiune spre di-

vinitate. În\l]imile erau considerate în Antichitate un important punct

militar [i de observa]ie (Numerii 23:9) [i d\deau unei cet\]i certi-

tudinea siguran]ei. Metaforic vorbind, stânca era simbol al stabili-

t\]ii [i puterii. A[a se explic\ prezen]a frecvent\ a acestei metafore

în literatura sapien]ial\, ca exponent pentru Jahwe (Iov 14:18, 18:4).

Locurile înalte sunt indicate ca spa]iu al teofaniilor (Exod 33:21, I

Regi 19:11) sau al construirii de altare (Judec\tori 6:20-21, 13:19). În

sens teologic, ]ur [i substantivul sinonim even „piatr\” se pot referi

la neschimbabilitatea voin]ei lui Dumnezeu, exprimat\ prin Legile

Sale (Exod 24:12, 31:18, Deuteronom 4:13). Dumnezeu este numit în

Psalmi „Stânc\”, ca metafor\ a siguran]ei, ca „loc de sc\pare” (18:3,

31:3, 62:3, 71:3, 94:22, 144:1), ca garant al drept\]ii (73:26, 92:16), ca

Salvator [i R\scump\r\tor (19:15, 78:35). Se pare c\ numele acesta

era unul preferat pentru descrierea lui Jahwe, dup\ cum se poate

vedea din Psalmul 18:32.47 [i II Samuel 22:32.47.

Concluzii

Gr\dina este simbol al ordinii [i al vie]ii [i aceast\ convingere

o întâlnim în întregul Orient. Prin propriet\]ile sale, gr\dina este

considerat\ un microcosmos, în care via]a înflore[te [i se regene-

reaz\, este îns\[i garan]ia Vie]ii [i a Regener\rii. Scriptura ebraic\

reflect\ aceste convingeri prin exemplificarea în textul ei a unor

gr\dini, fie cultivate sau de promenad\, locuri care cap\t\ sensuri

mistice, ascunse.

Prin Întruparea, Moartea [i Învierea Sa, Hristos Domnul sfin-

]e[te nu doar spa]iul geografic al lumii acesteia, ci [i Paradisul, prin

propria prezen]\, dup\ cum promisese unuia dintre cei doi tâlhari

de pe cruce: „Ast\zi vei fi cu Mine în Rai!” (Luca 23:43). Origen a in-

terpretat Paradisul alegoric, asemenea unui loc al virtu]ilor, f\r\ s\

exclud\ îns\ ideea unui paradis terestru. Sfântul Maxim M\rturisi-

torul pune accent pe dimensiunea teandric\ a Raiului, loc de întâl-

nire a eforturilor omene[ti [i a harului divin. Conform Sfântului

Maxim, realizarea prin virtu]i a Paradisului func]ioneaz\ ca o anti-

cipare a vie]ii viitoare, ce va fi tr\it\ dup\ înviere. Acest paradis al
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virtu]ilor nu este un substitut pentru paradisul vizibil, ci este, în

termeni morali, o manifestare a coeren]ei întregii lumi prin Logos20.

În textul revelat, gr\dina Raiului apare de la început ca meta-
for\. Dincolo de caracteristicile legate de timp [i spa]iu, aparent
inexacte sau necunoscute autorului, dar în realitate p\trunse de
un simbolism aparte, gr\dina Edenului este fundament al vie]ii ome-
ne[ti. Abia în cursul redact\rii Scripturii, gr\dina prime[te cono-
ta]ia religioas\ de „Paradis” [i acesta va fi repetat\ ca metafor\
pentru pierderea st\rii de inocen]\ [i c\utarea ei.

20 Lans Thunberg, Omul [i cosmosul în viziunea Sfântului Maxim M\rturisi-

torul, traducere de Prof. dr. Remus Rus, Editura IBMBOR, Bucure[ti, 1999, p. 78.
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The Meaning of the Metaphorical Garden 
in Hebrew tradition

Deac. Ph.D. Cand. Catalin VATAMANU

The garden is a symbol of order and life and we find this be-

lief in the entire Near East. Due to its properties, the garden is

considered a micro cosmos in which life flourishes and is rege-

nerated; it is the guaranty of Life and Regeneration. The Hebrew

Scripture reflects these beliefs by the examples of gardens, culti-

vated or for promenade, places that embrace mystical and hidden

meanings.

In the revealed text, the Garden of Eden appears first as a me-

taphor. Beyond time and space characteristics, apparently inaccu-

rate or unknown to the author, but in reality permeated with a

special symbolism, Garden of Eden is the foundation of human life.

The garden will receive the religious connotation of „Paradise”

only during the editing process of Scripture and this meaning will

be repeated and used as a metaphor for the loss of innocence and

the quest back for it.


