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Molto: 
"ŞI prIcepea elin codri misterul lor tăcuL.," 

întreaga creaţie erninesciană es te străbătută de nostalgia Întoarcerii 
ia natură. Fată de automatismele şi oo nstrînger ile impuse de civilizaţie, eul 
poetului Îşi caută refugiul În liniştea pădurilor. Dorinţa reintegrării în acest 
spatiu al selhelor necuprinse nu este poză romantică, Evaziunea din social, 
căutarea inocentei copilăriei pierdute sînt insotrte de scrutarea civilizaţiei 
străvechi româneşti. Este vorba de o eternă revenire la orhe, la un model pri- 
mordial, ncdegradat, la vîrsta ele aur. Poetul purcede astfel la restaurarea unui 
univers dacie ideal, contopit cu neaîirşitete păduri de altăcată. Pilo nii acestei 
constructii se Tntrupează din complexul d atinilor şi credintelor populare. 

Pădurea autohtonă este un spaţiu magic al esenţelor naţionale nealterate. 
in calea invadatorilor, fie ei romani, goţi sau turci, codrul este ostil, un obs- 
t aco l de netrecut sau măcar retar dant. Pentru străini, Întinderile sale împă- 
durite rămîn enigmatice. Misterul lor nu-l poate desluşi decît un.uşatin sau 
un alt fiu devotat al neamului, ' 

Inima cedrului, pădurea tieaqri: sau desunile cedrilor mtrei se deschid 
doar în nopţi Ierrnecatc, la lumina [unii: "De cînd codrul, dragul codru, tro- 
ienindu-şi frunza toată, I Îşi deschide-a lui adîncuri, Iata lunei să le bată .. ,"l 
() înfiorare de vînt trezeşte glasul îrunzelor şi pădurile prind viată : "Codrii 
aiurează negri sub a stelelor povară">, "Codrul cel vechi Irernea ... "a, "Prin 
pădurile de basme trece fluviu! clntării?". Personificarea co drului aminteşte 
ele animism ul frecvent în credinţele populare: "De glasul păsărelelor I Pe 
gînduri co dru-i pUS ... '·5, "Codri antici de vînt se-ndo aie şi răspund întuue- 
eos"6, "Codrii bătrîni rîd şi ei din adînc şi vuind îl salu tă I Paltenii nalti şi bă- 
trînii stejari şi brazii cei vecinici.i.?", "Codrii se plîng ... "8,,,Iar pădurea lin sus- 
pină'", în CI1!in (File din poveste) arborii bătrîni ascund sensibilităţi de suflet 

'1 M. Eminescu, Poezii, ediţie îngrijiLă de Perpessicius, Bucureşti, Editura pentru Litera- 
tură, 1963. p. 70. 
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Pc pămînt nCllmblală,! De voinic nesărll"tată"22. Or, tocmai această triadă 
o aflăm în Povestea Docliiet şi ursiiorile. Eminescu a cunoscut se pare, nu- 
meroasele eresuri legate de ursito are \ce se confundă adesea ÎI' fo lcloru! nostru 
cu Ielele, Cele măiestre, Cele nemaipomenite, Vlntoasele, Frumoasele, Dinsele. 
Cele sfînte sau Rllsaliile) care îşi au locuinţa În copaci rotunzi şi mari, aflaţi 
in po icnele tăinuito din "pădurea ursi torilor"23, de unde n Il apar decît no ap tea, 

Imaginile artistice vehiculate de un luare poet preiau din adîncuri, de 11 
rădăcinile neamului, esenţele rare. în inima istoriei, poporul ro min este lnfă- 
+işat ca un stejar falnic ee " ... tare ridică şi azi în vînturi! Î.ntunecata-Î Ir untr 
şi pro aspăta lui frunză"24, "Dacii-s nalţi ca br az i ele munte"v-, "i\loldova cu 
stejari şi cetini j Ascunde inimi mari de Domn "ZB, bătrînul din Pouesiea !l1U- 
qului călător in stele se simte "Brad Invechit pe stînce ... c : iar zeii Dac-iei veghează 
în vcrdea întunecime a pădurilor", In timpuri ostile neamului, sufletele s tră- 
moşilor se retrag În trunchiuri dc copaci. La fel procedează personajul. prin- 
cipal al basm ului Draqan Cenuşă după încheierea ciclului eroic: , Iera on nuc 
cu crengile d'i aur, care băt't;: cu dinsu in naltu eer uli, însâ şi nucu ier a rupt 
giumatat'e. Ie l o desk'Icat llUCU cela şî $-0 băgat în nuc ş-în nuc o rămas ş-în 
z ua d'e astăz!"28 

Arborele sursă a vietii presupune, aşa cum preciza Mircea Eliade=, con- 
ceperea ascunderii gcrmenului uman în vegetal. Eminescu augmentează această 
credinţă, căci un întreg popor se identifică el! un arbore viguros, ste jarul ce 
urcă la lumină din "sîmburul de ghindă" şi care "Să-şi Inăsprouscă trebuie su- 
perba rădăcină / Prin visco lc turbatc, prin arşiţă şi-l1gheţ"30. 

Xilogeneza în cazul unor eroi de excepţie este frecventă în basmele noastre 
populare şi nu vom intra în amănunte. Iniţial, suprapunerea, pe planul cre- 
dinţelor, Între om şi arbore era perfectă. În Eneida, cînd Evandru povesteşte 
istoria latinilor, Începe astfel: "Hegele, ctitor al Romei, Evanrlru atuncea îi 
spune / - Peste dumbrăvi stăpîneau doară Iauni de-ai locului, nimfc! Şi.o 
seminţie de oameni născuţi din stejarul cel tare ... "3I La Hesio d, a treia serie 
de oameni s-a ivit din frasini. La scandinavi, Odin şi cei doi fraţj ai săi au 
creat prim ul bărbat dintr-un frasin şi prima femeie dintr-UD ulm 32. 

Iiomfmii Închinau pruncul nou născut unui copac ales din pădure, cu 
destinul cărllia sc identifica. Arborele era rugat să-Ilnfieze pc eopil : "I{ogu-wă, 
brad 1ie, ! Să-I primeşti pe ... / Făt să-ţi fie,! Făt iubit, ! Hupt din tine,! Şi 
cît trăieşti I Să-I ocroteşti / De toate cele ... "3:l. 
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MOTIVE DCNDllOLlITHTCE îN UHICA EML\[ESCIANA 

Primele sicrie au fost trunchiuri de copac, sco hite în miez. Practica era 
foarte răspîndită pe tot teritoriul Europei în perioada La Tcne34• Un succcda- 
ucu al acestui obicei, apropiat timpurilor noastre, este osuarul săpat în tul- 
pină de copac după deshum area cadavrelor îndătina tă la şapte ani. Cu vremea 
el a fost Înlocuit ele "lada de mort" (a se vedea exemplarul din Curtişcara--- 
Oltenia, păstrat la Muzeul Satului). Prin depunerea defunctului În interiorul 
co pac ului se îl' cerca astfel Întoarcerea ia originial>. 

Un ecou tîrziu al îngropării în trunchi de arbore s-a păstrat în magia 
neagră. O vrajă culeasă în anul 1 980 din satul Turceni-Gor j= COnstă în co nfee- 
ţio narea uneipăpuşi reprezentînd pc cel menit de rău şi închiderea ei în inima 
unui copac, pe care desctntăto area îl îngropa În pămînt. Se crede că persoana 
astfel "pedepsiUt" nu mai are nici o scăpare. în alte cazuri, este suficient ca 
vrăjitoarea să pună cutitul sau o altă bucate, de metal În inima unui copac 
tăiat din pădure, rostind o formulă magică, pentru ca acel vizat Set fie chinuit 
de junghi uri releS? 

Alungarea maladii lor prin efectuarea unor vrăji foloseşte adesea arborii 
drept intermediari. în Vîlcea, unghiile şi părul retezat de la un bolnav epileptic 
se pun intr-o sfredeli tură făcută anume Intr-un copac şi se astupă cu un cep 
de Iemnw. La fel se procedează în Teleorm au, în cazul bolii numită cuiul (o 
răceală gravă) după ce suferiridul este măsurat pe tulpina unui pom39• în 
Bucovina se efectua pînă nu demult un ritual asemănător pentru vindecare a 
malariei, cînd biala era trimisă "să scuture răchitavw, Procedeul este semnalat 
şi la romani de 'I'itus Liviu, care aminteşte de împlîntarea unui cui în copac 
pentru alungarea ciumei-", Practicile acestea e xpiatorii indică existenţa cre- 
dinţei primitive că arborele nu este numai sediul spiritului pădurii (Ştima 
Pădurii, Mama copacilor, Mama pădurii sau Mama hucilor, cu .rădăcini de 
copac, cu chip de femeie şi cu trupul acoperit eu scoarţă de hr ad-"), dar şi lo- 
cuinţa altor spirite benefice sau malefice dintre care unele au .aţa organic 
unită cu cea a arborelui=. " 

Omul-arbore şi neamul-pădure exprimă la Eminescu puterea străve- 
chilor mituri Înţ.elese numai de cei aleşi. Năzuinţa romantică spre natură 
("Strebens nach Naturlichkeit") îl aucorează puternic în credinţele animis- 
mul ui deudrolatric ale poporului său, inspirîndu-i imagini unice, originale. 
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SILVT.A Cnr80TAHU 

DES l\fOTIFS DENDnOLATHIQUES DA1"\S L'OEUVHE L't'HIQUE DE .\1. mIIESCU 

L'eLude presente quelques aspects concernant le culte des arbres chcz les PUYSf\llS !'OU- 
ma ms et I'Inf lu eru:e exercite par ces anclennes couturnes sur les poesies d'Ernincscu. 

POUI" le grande e crivaln les aucet res-arbres exprlment te pouvolr nut ique .r(,gGnemlel,r 
du peuple rournnin. 

topos arhaic, cărora cel care a trecut 
înt unecatv+, j C-<I scos din uitare confe- 

Sînt metafore decantate din tr-u n 
prin astă lume "ca printr-un codru 
rin du-Ie o strălueire Iără seamăn. 

44 Varlaam, Cazan la (1643), Bucureşt.l, Editura Fundaţiilor regale pentru literatură 
şi ",rUi, .1 94;1, p. 322. 


