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Textul din capitolul 6 al Facerii este cel care ne descrie şi forma generală a arcei lui
Noe, construită după porunca lui Dumnezeu. Potopul din zilele lui Noe, pedeapsă pentru păcat
şi distrugere prin moarte a răului a cutremurat şi fascinat, interesat sau deranjat încă din
antichitate. Ne dorim în periplul nostru să ne ajutăm de câteva picturi ale Antichităţii şi Evului
Mediu, cu scopul refacerii sau împrospătării imaginii acestei corăbii a mântuirii în mintea
noastră şi a expune câteva interpretări exegetice ale textului biblic.
Cărţile Sfintei Scripturi, mai ales până la constituirea canonului biblic, adică a
strângerii tuturor cărţilor canonice şi inspirate într-o colecţie unică, circulau în general separt
unele de altele, erau copiate unele mai mult decât altele. Unele cărţi erau preferate în
defavoarea altora, textul era uneori remaniat, omis, alteori adăugit sau schimbat de traducător
sau copist. Astfel s-a întâmplat şi cu textul din capitolul 6 al Facerii sau Genezei.
Dumnezeu va porunci lui Noe să facă o arcă din lemn de salcâm. Varianta textuală
folosită de Sfântul Ioan Gură de Aur vorbeşte despre „lemene neputrezitoare în patru
muchii“1, iar în varianta lui Origen se vorbeşte despre construcţia din „lemne
dreptunghiulare“2 sau lemn dreptunghiular“3.
Origen, unul dintre scriitorii secolului al III-lea, care s-au ocupat cu construirea unei
liste a cărţilor biblice canonice, deţinea o variantă scripturistică în care descrierea construcţiei
arcei era mai extinsă. Astfel, pe lăngă lungimea de 300 de coţi, lăţimea de cincizeci şi
înălţimea de treizeci, se menţionează şi terminarea ei „laolaltă pănă la un cot de sus“ şi se
vorbeşte de uşa dintr-o parte ca fiind cu „două punţi şi cu trei punţi“4. Într-o variantă latină a
textului origenian, mai târzie, cea a lui Rufin, cele două punţi apar în părţile de jos şi trei în
părţile de sus5. Dimensiunile arcei ar fi în metri aproximativ de 150 metri lungime, 25 metri
lăţime şi 15 metri înălţime. În această „cutie“ (arcă) trebuia să încapă familia lui Noe,
animalele şi hrana pentru un an de zile. În grabă am crede că este o greşeală, o imposibilitate.
Origen, fără a recurge la o interpretare alegorică sau duhovnicească, ci la una literală, se
referă la acest pasaj descriind aspectul arcei ca având o bază rectangulară. Pe cât se ridică,
pereţii se înclină şi ajung să se unească, reducând suprafaţa superioră formată prin apropierea
lor la un cot. Astfel, lungimea şi lăţimea devin fiecare, la înălţimea de treizeci de coţi, de un
singur cot. Adrian Muraru explică foarte detaliat şi extins acest subiect al omiliei origeniene,
din prisma filologului şi traducătorului. Se referă şi la perifraza „a termina-laolaltă“ ajungând
la concluzia că patrulaterul superior este mai mic decât cel de la bază, iar laturile aercei sunt
oblice şi nu perpendiculare pe baza ei. Analiza semnificaţiilor textului îi va indica forma arcei
ca fiind un trunchi de piramidă6.
Faptul că uşa trebuie să fie „într-o parte“ ne indică şi faptul că este în exterior, pe o
latură, dar şi că este oblică ceea ce, după Muraru ar şi confirma forma arcei. Laturile arcei
sunt „însumate“ sau „trase-împreună“, „duse-împreună“ până la „un cot de sus“,
„terminându-se“ într-un cot „laolaltă“ apropiind deci laturile sau partile lor terminale, de
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sus. Soluţiile lui Origen sunt din cele care vin de la înaintaşi. El afirmă vis-a-vis de aspectul
exterior sau forma arcei că „ea a fost rectangulară la bază, ridicându-se şi înclinându-se
trepatat până la vârf, astfel încât la vârf a fost redusă la un cot“7. Sfântul Ioan Gură de Aur
afirmă şi el că arca se va încheia făcând-o în sus de un cot8. Un indiciu care ar clarifica cel
mai mult forma arcei lui Noe şi ar face ca poziţia lui Origen să nu fie una arbitrară este, după
Muraru, sintagma ’εκ πλαγίων care este utilizată pentru a arăta locul uşii: „într-o parte“, deci
înclinată. Astfel, doar pe temeiul exegezei şi analizei literale a termenului ’επισυνάγων,
Origen rezolvă problema formei exterioare a arcei.
Etanşarea şi smolirea exterioară a uşii revine unui înger, înger care apare în unele
din reprezentările din vechime ale arcei lui Noe. Sfânta Scriptură vorbeşte de închiderea uşii
pe exterior chiar de către Dumezeu (cf. Facere 7, 16)
Problema poziţiei punţilor interioare este şi ea dezbătută. Lui Noe i s-a poruncit,
conform textului lui Origen (varinata rufiniană), să facă două punţi în părţile de jos, de pe
pământ şi trei în părţile de sus. Origen, conform fragmentelor de text gerceşti care ni se
păstrează pare a fi consultat cel puţin încă un text. El aminteşte de Symmahos care traduce din
ebraică astfel: „O vei face jos cu două etaje şi cu trei etaje”(PG 12, 161B). Nu ne lămureşte.
Muraru este convins că Origen nu va urmări aici Septuaginta, ci mai mult textul lui
Symmahos. Alexandrinul va ajunge la concluzia că două punţi vor fi la părţile inferioare,
numite „pe pământ” şi „cele aflate deasupra celor două punţi, peste puntea superioară, cu trei
punţi”. Cele două şi respectiv, trei punţi descriu două etaje sau încăperi sau trei etaje de
încăperi. Locuinţele separate de pe etaje sunt numite sălaşuri. Nivelul inferior al părţii de jos
putea servi pentru resturi şi cel superior pentru păstrarea hranei pentru întreg anul. Aşa
prevedea şi tradiţia moştenită de Origen. Scriptura nu aminteşte nimic despre împărţirea
sălaşurilor din arcă. Toate acestea ţineau, după Origen, de tradiţie. În cel mai înalt loc era
locuinţa omului9. Era evident că fereatra trebuia contruită acolo.
După cum spuneam mai sus, Origen, mărturiseşte că informaţiile lui vin şi de la
înaintaşi, fiind chiar orale. Unul poate să fie Clement Alexandrinul care ajunge la o descriere
a arcei similară cu cea a lui Origen10. O altă mărturie ar fi cea a lui Filon, contemporan lui, ce
ne spune că arca ar fi avut formă de obelisc11.
Origen, răspunzând gnosticului Apelles care se îndoia că într-o arcă de dimensiunile
prezentate de Scriptură ar putea intra atâtea animale, va recurge la geometria egipteană. Moise
cel care scrisese cartea Facerii a fost şi el şcolit în Egipt (cf. Fapte, 7, 22) şi nu a putut să
descrie un corp în spaţiu decât în maniera în care fusese instruit. Muraru ne informează că
Genesis Rabahh 31, 10 menţionează că la contruirea arcei s-au luat în calcul coţi „egipteni”12.
Rufin va descrie în latină ceea ce în greceşte nu a înţeles prea bine. Astfel Origen ar afirma în
textul tradus de el că acel calcu la „putere” cunoscut la egipteni „reprezintă, la cub sau la
pătrat, şase coţi, în general, sau trei sute de coţi, în parte13.” În final Oigen plecând de la
pătratul numerelor ce indicau dimensiunile va afirma în textul păstrat în greceşte (PG 12,
165AB), o lungime de 90000 de coţi, lăţimea de 2500 şi înălţimea de 900. Metric: 45000
metri lungime, 1250 lăţime şi 450 înălţime. Problema dimensiunilor arcei rezolvată de Origen
va fi confirmată de Fericitul Augustin (cf. Întrebări la Heptateuch, I, 4). Origen nu a afirmat
probabil literalmente că un cot este egal cu şase, nu a dat probabil nici explicaţii privind
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„puterea”, ci de faptul că cifrele demensiunilor din Scriptură sunt radicali ai dimensiunilor
reale14.
În textul grecesc din Contra lui Celsus, Origen afirmă din nou aceste dimensiuni şi
ajungerea la vârf doar cu un cot lăţime şi un cot lungime, ea fiind o contrucţie asemena unei
cetăţi „cu dimensiuni la pătrat”15. Concluzia articolului se va concretiza în finalul nostru cu
imaginea desenată a celor analizate.
Arca lui Noe este un simbol al Botezului prefigurat de apele potopului care distrug
răul. Ea început să fie reprezentată încă din secolul al II-lea în catacombe. Lemnul arcei
salvează omenirea precum lemnul Crucii Domnului. Salcia din lemnul căreia a fost
făcută arca va fi martora tristeţii Maicii Domnului, plângerea ei în faţa morţii şi agoniei
fiind perpetuă. Crucea apare adesea pe arca lui Noe în anumite reprezentări ale
acesteia.
La „sfârşitul veacurilor“ – plinirea vremii- Dumnezeu va vorbi cu „Noe al nostru“,
spune Origen, Domnul Iisus Hristos, „săţi facă arcă din lemn unghiular şi să-i dea măsuri
pline de mistere cereşti“. Poporul care se mântuieşte în Biserică este comparat cu oamenii
salvaţi din arcă: „mergi, poporul meu, intră în locaşurile tale, ascunde-te pentru puţin timp,
până să treacă furia mâniei Mele“ (Is 26, 20). Toţi suntem cuprinşi de o singură credinţă şi
un singur Botez, în Biserică16, fiecare cu „înălţimea „ sa duhovnicească“, cu nivelul lui de
apropiere de locul unde se află „Noe“-Hristos. El este cel care ne face „drepunghiulari“
prin neclintirea credinţei noastre. Ne facem „lemne bune“ din care să fie alcătuită
„arca“.Biserica, dacă suntem din copaci precum salcia slăvitoare de Dumnezeu. Ne spune
Scriptura: „Sunt mulţi cedrii în grădina lui Dumnezeu, însă chiparoşii nu sunt asemenea
ramurilor lui, şi nici brazii nu erau asemenea lor. Niciun copac, în grădina lui Dumnezeu, nu
se asemăna cu el şi toţi copacii din grădina desfătărilor lui Dumnezeu l-au pizmuit pe el“
(Iez. 31, 8-9). Noi, lemene sau copaci raţionali să fim „unşi“ pe dinăuntru şi pe dinafară de
arhitectul arcei, Hristos17 care să ne mântuiască pe toţi din potopul patimilor noastre.
O tâlcuire duhovnicească a arcei lui Noe merită un spaţiu mai extins. Am perezentat
totuşi succint şi câteva rânduri în acest sens înainte de prezentarea noastră vizuală ce încheie
actualul nostru periplu.
După ce vă vom prezenta cîteva imagini cu arca de-alungul timpului, vă vom arăta şi
varianta origeniană care, după cunoştinţele noastre este încă neschiţată. Imagine din
catacombe (sec. II probabil)
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Pictură a Sfântului Savin de pe Gartempe.

aprox. 1285 (Franţa). Constructia arcei şi intrarea în ea
la porunca Domnului.
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Noe şi soţia sa. Autor: Petru de Poitiers. Lucrare în
latină - circa1270-1290.

dintr-o scriere ebraică. Autor: scribul Beniamin.
Evreu din nordul Franţei (circa 1280).

Şcoala bizantină (sec. al XIII-lea).

5

Noe trimite corbul în căutarea uscatului, dar acesta
(stânga sus) este distras de leşul unui cap de cal. E trimis apoi porumbelul care se întoarce cu
ramura de măslin în cioc. Diavolul se strecoară prin partea de jos a arcei, iar şarpele îşi vâră
coada într-o gaură. Scriere franceză de secol XIV (c. 1310-1320).

Vitraliu dintr-un dom din Milano

Noe dând drumul porumbelului. Familia sa
apare la ferestrele arcei. O scriere latină de sec. XIV din Italia.
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O capela de mănăstire. Sudul Vienei. Inainte de

sec. a l XV-lea.

Din Biblia ilustrată de la Nuremeberg. Anul 1493.
Apare o singură fereastră.

Scriere franceză datată din 1480. Trimiterea
corbului.
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Construirea celor trei etaje ale acrcei. Document din
c. 1423. Miniatură franţuzească din „Cartea Orelor“ a Ducelui de Bedford, regent al Franţei.

Noe, soţia sa, cei trei fii şi soţiile lor. Trimiterea
corbului şi a porumbelului. Operă a scribului francez Thomas Du Val (c. 1411).
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Familia lui Noe şi animalele părăsesc arca şi
oferă sacrificiu lui Dumnezeu. Operă a lui Ghiorghios Chumnos de Candia, probabil din
Sinai, cu scriere în greceşte. (c. 1500)

În formă de vas rotund, cu trei etaje, arca
poartă familia lui Noe şi animalele. Operă franţuzească, înainte de anul 1407 din Cronicile de
Burgues a lui Gonzale d’Hinojosa.
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Operă bizantină preluată dintr-un Pentaeuh.
Probabil lucrare a unui evreu. Arca este inchisă. Datată probabil înainte de secolul al VIII-lea.

Desen cu pana, cerneală maron. Sec. al
XVI-lea – Florenţa-Italia. Executant: Baccio Bandinelli. Apare participarea angelică la
intrarea în corabie.
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Pictură dintr-o Biblie
ilustrată de la 1570.

Biblie ilustratră de la Lion- Franţa
(sec. XVI-XVII).
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Porumbelul cu ramura de
măslin se întoarce la arcă. Plouă...Se poate vedea şi măslinul în dreapta. Germania- Biblie cu
ilustraţi din 1534.

Detaliu din opera lui
Michelangelo. Tehnică fresco din 1508 aflată în Capela Sixtină de la Roma- Italia. Putem
remarca cel puţin trei feluri de purtări ale oamenilor: a celor drepţi care se urcă în arca ce
simbolizează Biserica, găsind aici salvare sau mântuire; a celor păcătoşi, condamnaţi la
moarte şi care încearcă să ia cu asalt arca; în cele din urmă, categoria celor ataşaţi prea mult
bunurilor pământeşti, căutând să se salveze cărându-şi averea după ei. Unii dintre ei încearcă
să ajungă pe platforma joasă ce înconjoară arca, urlând la cei care i-au exclus de pe vas.
Observăm totuşi mila şi grija, ajutorul reciproc a celor care vor să se salveze.
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Veneţia, mozaic din nartexul bazilicii Sfântul
Marcu.

artist catalan. Spania (1350-1370)
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Alte imagini ale antichităţii:

Biblie ilustrată (1634).
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Şcoala franceză (sec. al XV-lea).

Şcoala franceză (sec. al XIII-lea)
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inainte de sec. al XV-lea

exterior al arcei lui Noe.
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Document anglo-saxon (1025-1049) – Canterbury- Anglia.

sec. XIX
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Biblie ilustrată (anul 1767).

Această imagine apărută în Spania
sec. XVII-XVIII, cât şi cele două anterioare încearcă să respecte indicaţii din cap. 6, v. 15-16
din cartea Facerii.

sec. XX. Paris- Franţa.
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sec. XXI

sec. XXI
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formă piramidală. Apariţia îngerului despre care
Origen spune că ar fi închis uşa arcei.

Iată şi schiţa noastră (20 nov. 2013, Cristian-Sibiu):

20

