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Arborele cosmic - statuetă de bronz India secolul al XIV-lea

Aproape toate genurile creaţiei orale tradiţionale abundă în imagini şi
simboluri ale lemnului. Desigur, prezenţa acestora nu este deloc întâmplătoare.
Aprofundând textele de factură orală ale liricii ori ale epicii tradiţionale
româneşti, descoperim la tot pasul lemnul sau arborele, în diferite ipostaze, ca
motive ordonatoare ale vieţii, ale universului, ale micro şi macrocosmosului, ca
punte de legătură între pământ şi cer.
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Relaţia – organică am putea spune, fără teamă de a greşi – dintre om şi
lemn ca materie vie, dintre om şi arborele ce-i dublează existenţa, este
reflectată în imagini literare de o inegalabilă frumuseţe şi profunzime, izvorâte
din rosturile spirituale ce guvernau lumea tradiţională. Inventarierea şi studierea
comparată a acestora ar contribui, credem, la consolidarea unei perspective
contemporane asupra ansamblului de mentalităţi tradiţionale legate de relaţia
om-lemn, om-arbore. De altfel, legătura organică dintre fiinţa umană şi lemn ca
materie primordială se regăseşte nu doar în creaţia orală, ci şi în mărturiile
meşterilor populari, sădirea, recoltarea şi prelucrarea arborilor fiind însoţite de
ritualuri bine consolidate şi respectate cu religiozitate de-a lungul veacurilor. Mai
mult decât atât, lemnul copacilor ori copacii ca atare sunt pe rând substitute ale
omului sau însoţitori ai acestuia în ritualurile de trecere, aşa cum relevă
nenumărate mărturii literare orale de largă circulaţie. Asupra cauzelor care
determină profunda relaţie, mergând uneori până la identitate, între om şi lemn,
ne vom opri în rândurile următoare.
În numeroase texte de factură orală, dar şi în ritualurile tradiţionale,
întâlnim pe de o parte motivul lemnului în starea lui naturală, respectiv arborii
de felurite esenţe, mulţi fructiferi (mărul, părul, alunul etc.), dar şi arbori specifici
pădurilor din spaţiul nostru geografic (bradul, teiul, plopul, salcia etc.), fiecare
dintre ei având o funcţiune practică precisă şi însoţindu-l pe om în ciclul vieţii.
Pe de altă parte, lemnul este valorificat artistic în cel puţin trei ipostaze
culturale: mitică, rituală şi poetică.
Fără îndoială, sursa cea mai importantă, atât a prezenţei lemnului ca
motiv în literatura tradiţională, cât şi a ansamblului de mentalităţi legate de
relaţia om/lemn, o constituie textele sacre ale principalelor doctrine religioase
1
cunoscute în ansamblul lor sau doar fragmentar în zilele noastre . De aceea,
punerea în valoare a surselor culte, în măsura posibilităţii identificării lor,
credem că ar aduce necesare clarificări ale prezenţei motivului lemnului în
creaţia orală din spaţiul românesc.
Lemnul şi omul; împreună încă din Cartea Facerii
În mod obişnuit, considerăm lemnul a fi un material a cărui existenţă
depinde în mod direct de arborii din care este el debitat şi prelucrat. În viziune
tradiţională, însă, lemnul este un material primordial, relaţia dintre lemn şi
arbore fiind echivalentă cu cea dintre esenţa unui lucru şi aparenţa sub care se
prezintă simţurilor acel lucru. Filozofii greci ai Antichităţii considerau lemnul a fi
2
materia primă prin excelenţă , iar alchimiştii îl puneau pe acelaşi plan cu eterul
primordial (quinta essentia) din care Logosul a alcătuit la facerea lumii cele
patru substanţe primordiale: pământul, apa, aerul şi focul. Din această cauză,
lemnul ca material fizic are o conotaţie simbolică deosebit de importantă,
1

În prima versiune a textului Bibliei de la Bucureşti, de la 1688, se cuvine a observa că
pretutindeni în Geneză cuvântul pom, pe care-l întâlnim în versiunile mai recente, apare
ca lemn. Mai precis, în versiunile mai noi, cuvântul lemn, desemnând una dintre primele
forme ale Creaţiei lui Dumnezeu, este înlocuit prin pom, de unde şi identitatea lemn-pom
sau lemn-arbore manifestată în oricare dintre textele de circulaţie orală.
2
Aristotel folosea termenul de lemn – în greceşte hyle – pentru a numi materia
primordială din care a fost alcătuită lumea. În vorbirea curentă a grecilor antici, hyle
însemna lemn, material, pădure. (Bailly, Anatol, “Dictionaire Grec-Français”, Hachette,
Paris, 1984).

193

întruchipând o calitate spirituală fundamentală, aceea de a fi materia plastică
universală3.
Lemnul apare ca material încărcat cu conotaţii fiinţiale4 încă de la
Facerea Lumii, aşa cum ne-o relevă, în câteva versete de o importanţă majoră,
însuşi textul Genezei din Vechiul Testament. Iată primul moment al existenţei
arborelui: după apariţia Luminii şi despărţirea ei de întuneric, după separarea
apelor de uscat, în cea de a treia zi a Creaţiei, Dumnezeu scoate din pământ
iarba şi arborii: Şi a spus Dumnezeu: „Să rodească pământul iarbă verde, care
să semene sămânţă după felu-i şi asemănarea-i şi pom roditor (s.n.) purtător
de fruct, a cărui sămânţă să fie cuprinsă într-însul, după felu-i pe pământ. Şi s-a
făcut aşa5. A doua notare a prezenţei arborelui se leagă strâns de ziua a şasea
a Creaţiei, când Dumnezeu face om după chipul Lui: Şi Dumnezeu a spus: Iată
v-am dat toată iarba purtătoare de sămânţă de semănat, care se află pe întreg
pământul, şi tot pomul (s.n.) care are în el fruct cu sămânţă de semănat, ca să
vă fie spre mâncare6. În capitolul 2 al Genezei, în grădina raiului, se
definitivează legătura om primordial–arbore: Şi a făcut Dumnezeu să răsară din
pământ pomi frumoşi la vedere şi cu roade bune de mâncat, şi pomul vieţii în
mijlocul raiului, şi pomul cunoştinţei binelui şi răului (versetul 9), apoi: Şi i-a
poruncit Domnul Dumnezeu lui Adam spunându-i: Din toţi pomii din rai poţi să
mănânci, din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci; în ziua când vei
mânca din el, de moarte vei muri (versetele 16,17)7. Cum prea bine ştim, ispitită
de şarpe, Eva muşcă din fructul arborelui interzis şi îl ispiteşte la rându-i pe
Adam să guste din acel fruct, dobândindu-şi astfel amândoi conştiinţa nudităţii,
izgonirea din rai şi, în final, moartea8.
Nu putem nicidecum trece cu vederea motivul biblic la rândul său al
Arborelui lui Ieseu: Şi va ieşi un lăstar din tulpina lui Ieseu şi se va deschide o
floare în vârful ei, şi pe ea se va odihni sufletul Domnului (Isaia, XI, 1-3). Acesta
este de fapt arborele seminţiei din care va descinde Hristos, în genealogia sa
pământească, ieşind din coapsa unui personaj culcat.

3
„Comparată cu un arbore, materia prima nu este altceva decât arborele lumii (…). El
este cel care se află la originea materiei Operei” (Burckhardt Titus, „Alchimia,
semnificaţia ei şi imaginea despre lume”, ed. Humanitas, Bucureşti 1998, p. 64.
4
O etimologie mai veche, care este astăzi contestată de unii lingvişti, susţine că
termenul grecesc hyle ar proveni din radicalul indo-european *bhu = a fi. (Ioanidu G.,
„Dikţionarul elino-românesku”, vol.II, 1869).
5
“Biblia lui Şerban Cantacuzino din 1688”, publicată în Monumenta Linguae
Dacoromanorum, “Dumnezeiasca scriptură, vêche şi nouă, Facerea”, în Biblia 1688,
pars I, Genesis, Iaşi, 1988, cap.1, versetul 11, p. 167.
6
Idem, versetul 29.
7
Ibidem.
8
Interesant de observat că în multe reprezentări de factură populară (icoane pe sticlă),
fructul interzis este mărul, acesta devenind emblema rodului care a condus la cădere
cuplul primordial. Mai mult, şi extrem de interesant, găsim o posibilă imagine a ispitirii
Şarpelui-Satan în basmul românesc „Nucul de Aur”, unde ficiorul vădanei pornit în
căutarea zânei – soţii dezleagă din blestem o fată transformată în capră şi un oraş
transformat în stâncă, după care o babă îl năimeşte cu două mere frumoase şi dulci pe
care ficiorul doar le despică cu paloşul, fără a gusta din ele. Dar chiar şi aşa, el reface
blestemul pe care tocmai îl dezlegase. Oraşul redevine stâncă, iar fata, capră. (Bîrlea
Ovidiu, „Antologie de proză populară epică”, Editura Pentru Literatură, 1966, vol.I).
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Nu doar în Vechiul Testament întâlnim această relaţie organică,
aducătoare de viaţă sau prevestitoare de moarte, între om şi lemn. Ea apare în
toate culturile, încă din cele mai vechi timpuri. Jurgis Baltrusãitis face un întreg
inventar al imaginilor, fie ele vizuale, fie literare, unde elementul vegetal, plantă
sau arbore convieţuieşte strâns cu cel antropomorf sau zoomorf, stabilind şi
sursele acestor imagini9. Reţinem foarte strania imagine a arborelui „wac-wac”
prezentă pe diferite meridiane, în diferite culturi. Poveştile arabe din secolul al
VIII-lea, de pildă, vorbesc despre copaci care rodesc fiinţe vii, unii dintre aceşti
arbori purtând pe ramurile lor, ca pe fructe, capetele fiilor lui Adam. Când se
face seară, ei strigă „wac-wac” şi înalţă imnuri către Dumnezeu. Sursa acestora
e îndepărtată în spaţiu, ea aflându-se în legende chineze pe care autorul citat le
enumeră10. Evul Mediu oriental şi apoi, prin contaminare, şi cel occidental este
plin de astfel de imagini ce ar merita, fiecare în parte, o analiză separată.
Pentru a sublinia încă o dată permanenta legătură dintre lemn şi om,
dar şi atributul de materie vie adăugat lemnului, aducem spre exemplificare un
alt basm românesc încărcat de stranii simboluri: „Tei-Legănat”11. În această
poveste, nişte oameni bătrâni, care nu puteau avea copii visează că trebuie să
aducă în casă primul obiect ce le va ieşi în cale în ogradă dis-de-dimineaţă,
apoi să scalde şi să legene acel obiect până ce el va deveni fiinţă omenească.
Primul lucru ivit în faţă unchieşului este un lemn de tei. Legănat, acesta se
transformă într-un copil năzdrăvan, cu puteri miraculoase, care coboară la iad
spre a se confrunta cu demonii întunericului pe care-i biruieşte. Pentru o vreme
însă, Tei-Legănat este înfrânt şi sechestrat în lumea subpământeană de chiar
fraţii săi de cruce. Ieşirea eroului în lumea de sus are loc în noaptea de Paşti,
deloc întâmplător, când, ajutat de un păr ce iese el însuşi la Lumină, TeiLegănat revine la locul şi la rostul său, restabilind dreptatea. Oare acest basm,
evident creştin, nu comprimă cu mijloacele proprii viziunii populare şi cu limbajul
specific basmului oral trei momente cruciale din istoria mântuirii: Naşterea
miraculoasă, Coborârea la iad a Mântuitorului şi Învierea Sa?
Ipostaze ale lemnului/arborelui în doctrinele tradiţionale
Poate cea mai răspândită imagine a lemnului este ipostaza sa de
Arbore sacru. Studiile lui Mircea Eliade disting şapte grupuri de imagini ale
„cultelor vegetaţiei: ansamblul piatră-arbore-altar (Australia; Indochina-ChinaIndia; Fenicia-Egeea); arborele-imagine a Cosmosului (India; Mesopotamia;
Scandinavia); arborele-teofanie cosmică (Mesopotamia; India; Egeea);
arborele-simbol al vieţii, al fecundităţii inepuizabile, identificat cu izvorul
nemuririi, arborele-centru al lumii şi suport al Universului (la altaici, la
scandinavi etc.); legături mistice între arbori şi oameni (arbori antropogeni;
arborele ca receptacul al sufletelor strămoşilor; căsătoria arborilor; prezenţa
arborilor în ceremoniile de iniţiere etc.); arborele-simbol al reînvierii
vegetaţiei, al regenerării, al primăverii şi al „regenerării” anului (de pildă, „Maiul”

9

Baltrusãitis Jurgis, „Evul mediu fantastic”, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1975, capitolul IV –
„Arabescuri fantastice”.
10
Op. cit, pp. 170-171.
11
Bîrlea Ovidiu, op. cit.
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etc.)12. Pare inutil să subliniem că aproape toate aceste grupuri de imagini se
regăsesc într-o formă sau alta în literatura populară. Adăugăm aprecierea cât
se poate de justă a lui Mircea Eliade: „Întâlnim arbori sacri, rituri şi simboluri
vegetale în istoria oricărei religii, în tradiţiile populare ale lumii întregi, în
metafizicile şi misticile arhaice, ca să nu mai vorbim de iconografie şi arta
populară”13.
Despre complexul de simboluri şi imagini legate de Arborele Lumii, în
relaţie imediată cu Arborele Ştiinţei Binelui şi Răului, s-au pronunţat
specialişti de seamă în doctrinele tradiţionale. Bunăoară, René Guénon dedică
mai multe studii acestui subiect. Legătura primordială, prezentă în proiectul
divin încă de la Facerea Lumii, între lemn şi cruce, este cu limpezime detaliată
în capitolul „Arborele din mijloc” al lucrării intitulate „Simbolismul crucii”14. Ideea
cea mai importantă care se desprinde din acest capitol este îngemănarea în
Arborele Sefirotic din Kabbala ebraică a Arborelui Vieţii, postat în mijlocul
imaginii şi străjuit de-a dreapta şi de-a stânga de ramurile Arborelui Ştiinţei
Binelui şi Răului, aşa cum, în momentul sacrificiului mântuitor al lui Hristos,
crucea Lui este străjuită în dreapta de crucea tâlharului bun şi în stânga de cea
a tâlharului rău. Analogia nu este deloc întâmplătoare, având în vedere că, o
legendă a crucii din Evul Mediu spune că lemnul crucii ar proveni din Arborele
Ştiinţei Binelui şi Răului, crucea transformându-se astfel din instrument al
căderii în instrument al mântuirii. Nu întâmplător, în iconografia creştină, la baza
crucii Mântuitorului este figurat un craniu, craniul lui Adam, despre care se
spune că ar fi fost îngropat pe Golgota (Muntele Căpăţânii).
Arborele axial sau arborele ca axis mundi este de asemenea un motiv
prezent în toate culturile şi credinţele. Gilbert Durand semnalează prezenţa lui
în cele mai arhaice locuri sacre: centrele totemice australiene, templele
primitive semitice şi greceşti, hinduse sau pre-hinduse. Mai mult, Durand face
observaţia că: „Imaginea pomului se prezintă întotdeauna sub dublul aspect de
15
rezumat cosmic şi cosmos verticalizat” .
Datorită prezenţei lui în marile culturi şi religii ale lumii, arborele
cosmic este la rându-i subiectul multor cercetări. Mircea Eliade aminteşte că în
cele mai vechi texte ale tradiţiei indiene Cosmosul este înfăţişat ca un arbore
uriaş. În „Upanişade”, Universul e un „arbore răsturnat”, având rădăcina
împlântată în cer şi ramurile întinse deasupra întregului pământ, iar în
„Bhagavad-Gītā”, arborele cosmic ajunge să exprime nu numai universul, ci şi
poziţia omului în lume (smochinul Asvattha, cu rădăcina în sus şi ramurile în
jos, ale cărui frunze sunt imnurile vedice)16.
Regăsim uneori explicit, alteori în forme subtile, aceste imagini şi în
creaţia noastră orală.

12

Eliade Mircea, „Tratat de istorie a religiilor”, Ed. Humanitas, 1992, cap. VIII, „Vegetaţia.
Simboluri şi rituri ale reînnoirii”, p. 253.
13
Eliade Mircea, op. cit, p. 251.
14
Guénon René, „Simbolismul crucii”, ed. Aion, Oradea, 2003, cap. IX.
15
Durand Gilbert, „Structurile antropologice ale imaginarului”, Ed. Univers, Bucureşti,
1977, Capitolul „De la dinar la baston”, p. 425.
16
Eliade Mircea, op. cit, pp. 258-259.

196

Lemnul de trebuinţă
În creaţia românească orală, paradigma lemnului cunoaşte o mare
bogăţie, iar lemnul este „carnea” şi spiritul arborelui deopotrivă. Nicicând
această materie nu e lipsită de viaţă, nici măcar când, din raţiuni practice ori
ritualice, arborele e tăiat. Relaţia inseparabilă om-arbore se stabileşte la toate
nivelurile, de la cel pragmatic la cel simbolic. E demult un loc comun afirmaţia
că „românul e frate cu codrul”, dar nu ni se pare deloc de neluat în seamă faptul
că, trăind într-o civilizaţie a lemnului, din cele mai vechi timpuri, trăitorii în
spaţiul carpatin au valorificat această materie în toate felurile cu putinţă. Omul
premodern a trăit, de voie-de nevoie, în comuniune cu natura şi, implicit, cu
pădurea care i-a fost adăpost, sursă de trai, prilej de meditaţie şi de creaţie.
Omul tradiţional pare să fie înrudit cu arborele, iar vieţile lor se arată adesea
inseparabile: „Ulmu-mi este verişor, / Iar stejarul frăţior, / Că la vreme şi la zor
17
/Mult mi-a fost dăruitor” .
Între confecţionarea obiectelor de uz cotidian sau liturgic, construcţia de
case şi de biserici din lemn (începând de prin secolul al XVII-lea) şi
transfigurarea lemnului în motiv literar, prezentă în epica şi lirica orală, nu pare
să existe nici un clivaj. Natural sau cultural, lemnul face parte din existenţa
terestră, dar, aşa cum o relevă numeroase mărturii orale şi ritualuri de trecere,
şi din cea a lumii de dincolo, a lumii nevăzute, de unde vin nou-născuţii şi unde
pleacă cei răposaţi18. Există un lemn văzut, palpabil, concret, definibil şi un
lemn mitic, provenit din transcendent, cu o funcţie simbolică la fel de precisă ca
şi cea pragmatică. Vom prezenta în acest sens două exemple din două genuri
literare diferite, din lirica şi din epica populară. Funcţia pragmatică a lemnului
apare prezentată astfel într-o poezie populară : (…) „Mi-a dat ulmul roate mici /
şi măciuci pe la voinici. / Iar stejarul mi-a tot dat / Fus de moară, stâlp de vad /
şi vreo patruzeci de pari / Pentru spete de tâlhari19. Aspect deloc de neglijat,
omul tradiţional cunoaşte cu precizie rostul şi utilitatea fiecărei esenţe.
Foloseşte lemnul, dar în acelaşi timp se simte dator faţă de el să-i mulţumească
versificat pentru ajutor, într-o creaţie care nu mai are de-a face cu
contingentul20. În schimb, funcţia mitică a arborelui apare desluşit într-un basm:
„Nucul de Aur”. Era acesta un arbore uriaş, ale cărui ramuri mergeau până în
văzduh şi nimeni nu-i putea culege rodul. Doar feciorul unei văduve se
încumetă să urce până în vârf, şi urcuşul durează trei ani, iar la capătul lui eroul
găseşte o casă pe vârful nucului, casa din văzduh locuită de trei zâne. Ni se
pare evident că avem aici de a face cu o imagine a Arborelui cosmic, prezentă
în majoritatea tradiţiilor. Şi ca să rămânem pe tărâmul epicii orale, tot un lemn,
cel de tei, de astă dată, îndeplineşte o funcţie ritualică şi simbolică atunci când
un ciot al acestei esenţe, legănat şi scăldat, devine prunc năzdrăvan şi apoi
17
“Cu cît cînt, atîta sînt”, antologie de poezie populară îngrijită de Ovidiu Papadima, Ed.
Minerva, Bucureşti, 1987.
18
Vom avea în vedere să cercetăm în paralel textele de factură orală cu ritualurile de
trecere descrise şi cercetate de etnologi de seamă, precum Simion Florea Marian sau
Ion Ghinoiu.
19
Teodorescu G.Dem., “Poezii populare române”, Ed. Minerva, 1985, vol. II, p. 21.
20
Importanţa lemnului în existenţa tradiţională şi legătura lui organică cu omul, mergând
până la identitate, sunt evidente dacă punem la socoteală faptul că nu cunoaştem
mărturii orale în care ţăranul să mulţumească, de pildă, animalelor care-l hrănesc, la fel
de vii ca şi lemnul.
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erou exemplar21. Într-un alt basm, „Voinic de codru”, Făt-Frumos se naşte
miraculos într-o pădure deasă unde se rătăciseră părinţii lui cu ani buni în urmă.
Mama eroului rămâne grea cu el la un an de la moartea bărbatului ei, iar
pruncul se naşte într-o noapte când Hristos şi Sfântul Petru, călători pe pământ,
ajung în acea pădure. Ei vor fi naşii nou-născutului pe care-l botează Voinic de
Codru, dându-i şi puteri neobişnuite (smulge arborii din rădăcină, ucide zmei).
Din această naraţiune s-ar putea desprinde ideea că naşterea în codru, topos
mitic în basmul respectiv, este miraculoasă, conferă atribute speciale eroului şi
facilitează conjuncţia dintre imanent şi transcendent, adică hierofania, cum ar
spune Mircea Eliade.
În lirica orală, cel mai des întâlniţi arbori sunt mărul, părul, teiul, bradul,
plopul, ulmul, alunul, salcia. În cazul fiecăreia dintre aceste esenţe se poate
inventaria un întreg corpus de imagini, trecerile de la ipostaza de lemn natural
la cea de lemn cultural fiind uneori subtilă. Aducem spre exemplificare un text
liric de mare profunzime: „Teiul şi Bradul”22. Cei doi arbori îşi dispută importanţa
în viaţa omului: „Două lemne crude / Către râul Lotru / Se sfădesc în codru. /
(…) / Bradul surpa teiul, / Cinstea micşorându-i / Şi astfel zicându-i: / - Teiule,
teiule, / Scurtule, grosule, / Şi burdufosule, / Dă-te într-o parte, / Că tu nu ai
cinste / Să-mi stai înainte. / Nalta mea tulpină / Cine sunt mă spune / Şi te poci
supune;” Starea naturală a lemnului e succint prezentată în chiar cuvintele pe
care bradul le adresează teiului mai departe: „Că eu vara, iarna, / Stau în codru
verde, / Frunza-mi nu se perde”. Iar apoi, urmează trecerea subtilă la starea de
lemn cultural, cu funcţie ritualică: „Pe mine mă pune / Pe la nunţi în frunte / Cu
podoabe multe. / Domnii şi-mpăraţii / Mă pun la paradă / Pe uliţi mireadă;”. Iar
în versurile următoare, o altă funcţie, cea practică, decurge şi ea din lauda
bradului: „Mă face şi scânduri / Să aştern palate, / Case luminate”. În încercarea
de a umili teiul, bradul vorbeşte mai întâi despre starea naturală a fârtatului său
atât de dispreţuit, teiul: „Iar ţie, în vreme / De o brumă mică, / Toată frunza-ţi
pică”. Nici rostul pragmatic al lemnului de tei nu pare să fie mai de soi, în
viziunea bradului: „Şi meşteri de vine, / Troci, lopeţi te face / La case sărace!”.
Replica Teiului vine însă zdrobitor şi asistăm aici la o transfigurare
culturală pe cel mai înalt nivel a unei esenţe de arbore: „ – Bradule, bradule, /
Mândrule, naltule, / De surda îţi lauzi / Neamul, rădăcina, / Frunza şi tulpina; /
Că eu totdeauna / Am să port în lume / Mai de cinste nume / (…) Icoane mă
face / De mă ipsoseşte / Şi mă zugrăveşte, / Şi pe mine scrie / Cu văpseli
frumoase / „Isuse Cristoase” / La care se-nchină / Noroade şi gloate, /
Neamurile toate.” Astfel, teiul pune în valoare trecerea sa de la arbore natural la
lemn cu înaltă funcţie rituală şi spirituală, prin intervenţia artistică a iconarului
prezent fără a fi numit în acest text.
Fără să fi făcut o statistică a prezenţei motivului bradului în literatura
orală, credem că el este cel mai des întâlnit, cel puţin în lirica tradiţională.
Numeroase sunt textele şi variantele acestora unde bradul personificat e actant
al riturilor de trecere, motiv central şi personaj tragic. Soarta bradului se
îngemănează cu destinul tânărului răposat înainte de a se fi căsătorit. Tăiat,
împodobit cu încrustături în carnea trunchiului său, apoi aşezat la capul
mormântului tânărului plecat în lumea de dincolo, bradul devine mirele sau
21
22

Basmul „Tei-Legănat” în Bîrlea Ovidiu, op. cit.
Teodorescu G. Dem, op. cit, pp. 19-20.
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mireasa mortului nenuntit: „Şi pe min’ m-or pus / Cu cetina-n sus / Să-i fiu pom
de-ajuns; / Cu cetina-n deal / Să-i fiu pom amar; / Cu cetina-n prag, / Să-i fiu
pom dă veac; / Apoi mă-nflorară / Tăt cu viorele, / Că le-am făcut jele, / Cu flori
din izlaz, / Plâns mult şi năcaz”23. Există mărturii lirice de mare frumuseţe ale
bradului smuls din starea lui naturală, ca să devină substitut al mirelui mortului
fără de nuntă, când lemnul îşi înţelege şi acceptă condiţia: „Bradule, bradule, /
De ce te-ai lăsat / De mi te-or tăiat? / - Cum nu m-oi lăsa? / Că tânăr voinic / Se
bagă-n pământ / (…) Cum nu m-oi lăsa? / Că pe min’ mă-nflor / Cu jele şi
dor.”24. Alteori însă, bradul îşi deplânge soarta şi jeleşte împrejurarea când a
fost minţit de voinicii care l-au tăiat25. Ei i-au promis o nouă viaţă, dar de fapt lau sortit să treacă ca mire al mortului nenuntit pe tărâmul de unde nu este
întoarcere: „Eu dacă ştiam / Nu mai răsăream, /Eu dac-aş fi ştiut, / N-aş mai fi
crescut. / Când m-au doborât, / Pe min’ m-au minţit, / C-au zis că m-or pune /
Zână la fântână, / Călători să-mi vină. / Ş-au zis că m-or pune / Tălpoaie de
casă, / Să mă şindrilească / Dar ei că m-au pus / În mijloc de câmp / La cap de
voinic, / Câinii să-i aud.”. Jelania este de trei ori reluată şi de fiecare dată în
relaţie directă cu minciuna rituală care l-a îmbunat pe „bradul cel pocit” să se
lase tăiat. Durerea arborelui personificat izvorăşte tocmai din speranţa lui că,
după tăiere, urma să fie sortit unui alt tip de existenţă, nu morţii: „Şi când m-au
tăiat, / Ei m-au îmbunat / Că ei mă sădesc, / Nu mă secuiesc”. Tot în poezia
culeasă de Brăiloiu în Oltenia apar alte două imagini deloc de neglijat. Una
dintre ele se referă la ritualul care însoţeşte tăierea arborelui26: „Ei când au
venit, / Jos au hodinit / Au îngenuncheat / De-amândoi genunchii / Şi s-au
înclinat, / Iar s-au sculat, / Cu securi au dat, / Jos m-au doborât”. Această
imagine exprimă convingător relaţia arhaică om-arbore. Pentru ca tăierea
pomului să nu fie o crimă fără rost, ci un act ritualic cu sens, omul tratează
lemnul ca pe o fiinţă vie. Când e smuls din starea lui naturală, doar aşa poate
lemnul să dobândească un nou statut, o nouă viaţă, inseparabilă de cea a
omului. Tăind arborii, omul tradiţional civiliza lumea unde trăia, nu o sărăcea şi
nu o distrugea. Tăierea fără de rost a lemnului pare exclusă dintre mentalităţile
tradiţionale.
O a doua imagine, la fel de interesantă, prezentă în textul acesta, se
27
referă la simbolismul părţilor arborelui . Trupul acestuia se aseamănă trupului
voinicului răposat, aşa cum metaforic o sugerează finalul poeziei, iar cele trei
23

Poezie din comuna Muncelul Mare, judeţul Hunedoara, în Papadima Ovidiu, op, cit., p.
385.
24
Idem, pp. 386-387.
25
Ibidem, pp. 387-388, poezie culeasă de C.N. Brăiloiu în Oltenia.
26
Ştim din mărturiile culese de la cioplitori tradiţionali că recoltarea lemnului se face doar
în anumite momente ale anului, respectiv când arborii nu sunt în vegetaţie, luna
februarie fiind cea mai potrivită şi, de preferat, pe lună plină. Mai mult, tăietorul
îndeplinea în vechime un ritual prin care îşi cerea iertare pomului tăiat.
27
În foarte interesanta lucrare a lui Annick de Souzenelle, „Simbolismul corpului uman”,
discipola lui René Guénon stabileşte în trei dintre capitolele lucrării analogii
convingătoare între trupul omenesc şi cel al arborelui. E vorba despre capitolele: „De la
spadă la Pomul Vieţii, Binele şi Răul”, „De la Pomul Vieţii la Arborele Sefirot-urilor” şi „De
la Arborele Sefirot-urilor la schema corporală”. Cert este însă că atât timp cât vorbim
despre o inimă a arborelui, identitatea om-arbore nu va fi niciodată doar o simplă
metaforă.
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părţi constituente ale pomului, rădăcina, tulpina şi coroana, respectiv picioarele,
trunchiul şi capul trec prin acelaşi ritual de purificare ca şi trupul mortului: „Şi ei
m-au minţit / Că m-au secuit, / Jos la rădăcină / Cu fum de tămâie / Mai pe la
mijloc / Chiţi de busuioc / Tot milă şi foc, / Sus la crângurele / Chiţi de ocheşele,
/ Tot milă şi jele”.
Din perspectivă poetică, lemnul este prezent în numeroase creaţii orale,
dintre care vom aminti doar baladele de haiducie, cântecele de dragoste şi
doinele. Fiecare dintre acestea se pretează la o analiză separată şi detaliată.
Frăţietatea voinic-codru este exprimată poetic adeseori. Iată doar un singur
exemplu: „Codre, codre înfrunzit, / Codre frumos înverzit, / Ţine-mă-n tine ferit, /
Cu frunză acoperit. / Codre, vei avea păcat / Cumva, de mă-i da legat, / Că
nimic nu ţi-am stricat, / Nu mă ştiu de vinovat; / Că-n tine de când intrai, / Numai
28
o cracă tăiai, / Armele de-mi atârnai” . În textul acesta, voinicul îi aduce totuşi
un „reproş” codrului: că iarna, când îşi pierde frunza, îi descoperă pe haiducii
ascunşi în el. Un cântec pentru salcie, făcând aluzie la moarte, are pure valenţe
poetice: „Te lasă, te lasă, / Salcie pletoasă, / Să te-apuc cu mâna, / Sămpletesc cununa, / S-o port totdeauna. / Te lasă, te lasă, / Salcie pletoasă, / Să
te bată vântul, / Să săruţi pământul, / Să-mi umbreşti mormântul”29.

Lemnul ni se înfăţişează ca un factor ordonator al vieţii tradiţionale, atât
ca materie, cât şi prin semnificaţia lui culturală. Nu de puţine ori, arborele apare
explicit sau doar sugerat ca punte de legătură între pământ şi cer, ca o axă pe
traiectoria căreia văzutul se întâlneşte cu nevăzutul, fizicul cu metafizicul. De
aceea, devine evident că prezenţa impresionantă calitativ şi cantitativ a
imaginilor şi simbolurilor lemnului în creaţia orală nu este deloc întâmplătoare.
Iar relaţia inseparabilă om-arbore transpare cu limpezime din majoritatea
creaţiilor orale tradiţionale.

The Relationship between Man and Tree in Traditional Oral Culture

Almost all of the oral traditional creations contain plenty of images and
symbols of wood. Their presence in oral literature is not at all accidentally. The
wood or the tree, in various hypostases, orders life, the universe, micro and
macrocosms, is a bridge relating the earth and the sky. In any traditional
culture, allover the world, from the ancient times, there is an organic relation
between man and the wood as a living material, between man and the tree
which doubles his life. This organic relation is reflected in wonderful and full of
meanings literary images. These images arise from the spiritual senses that
governed the traditional world.
The comparative study of these symbols and images should contribute
to the consolidation of a contemporary perspective about the traditional
mentalities ensemble connected by the relationship between man and the
28
29

Idem, vol. I, p. 285.
Ibidem, vol II, p. 21.
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wood, man and the tree. This organic relationship between man and the wood
as a primordial material is met not only in oral literature but also in the traditional
craftsmen testimonies, the planting, the harvest and the processing of wood
being followed by old rituals, respected religiously along the time. Most of that,
the wood or the trees are one by one substitutes of human being in passing
rituals, as more well-known oral literary testimonies shows us very often.
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