ADINACIUBOTARIU
Imaginea arboreluiîn mentaluluniversaleste una de primă importanţă,căci
însuşi cosmosulapare reprezentatsub aceastăformă în culturile lumii şi, în acelaşi
timp, conturulcopaculuia sugeratdintotdeaunao viziuneantropomorfizantă,Mitul
cristic vine astfel să se suprapunăunei imagini anterioarea omului-copacşi să o
întărească,augmentândverticalitateaimplicită.
Un argumentesenţialal roluluimajorpe care copaculîl are in viaţa poporului,
înaintede cea a artiştilor,se dovedeştea fi prezenţalui in toate ritualurilede trecere,
La naştere,prunculeste înfrăţit simbolicsau dăruitunui arbore mitic', la nuntă.va fi
nelipsit bradulimpodobit,mai cu seamăîn ceremonialul"morţii..nuntă", al tinerilor
nelumiţi,unde se adaugăpomuluide pomanădin riturile funebre.
Motivul dublului vegetal înregistrează la Nichita Stănescu o recurenţă
covârşitoare,Copacul apare atât la singular, ca imaginevegetală il individualităţii
poetice, cât şi la plural, când arborii devin o prezenţă la care eul se raportează
simbolic,Întâlnimîntreagaserie sinonimicăa noţiunii,cu predominareacelui de al
doilea termen: arbore-copac-pom. Lexemele se succedă Într-o gflildare a
specializării, de la abstract spre general şi particular (pom). Instarita lirică
asimileazătoate implicaţiilecelor trei forme lexicale, căci spune: "Am inimă de
pom" (Cireşari', J1;[âasemui cu un copac şi "Mă pregătescpentru arbore mai
mare" (Fructe inaintesăfie mâncateş.
Imagineaarboreluieste asociatăpermanentcu axis mundi,spre deosebirede
copac sau pom, păstraţi Într-un perimetru proxirn umanului. Sugestia apare
contrapunctic:"săreau de pe trotuare frunze lucii/ spre-un arbore mai pur şi mai
care din când în când părea că este/Tntr-adevărsub ceru! drept" tVlaicu
zburândş, "c-un gând foşnesc toţi arborii, mai pur" (Cântec). Puritatea ţine de o
uunensiune superioară,ce se revelează fulgurant doar fiinţei poetice, după cum
vom vedea.
Atributele pur, mare,
fac
arborele lumii un model lingvistic
pentru
ideală: "Îmi 'invâtnmcuvintelesă iubească![...J Le arătam arborii/ şi
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pe cele care nu vroiau să foşnească/ le spânzuramfără milă de ramuri", Foşnetul
reprezintă, în gândirea populară, vorbirea pădurii ce poate fi înţeleasă doar de
iniţiaţi, "bătrâni de peste o sută de ani", ne spune un informatordin zona Iaşi',
Limbajul lumii, conştientizatde popor sub forma foşnetuluimisterios,poate juca
astfel rolul unui supralimbajspre care tinde cuvântul.
Dicţionareleatestă, pentru arbor, -oris,
cu
la
trunchiul de copac sau la obiecte făcute din acesta, Coborând pe axa semantică,
trunchiuleste ambivalent,căci el se poate referi atât la uman,cât şi la vegetal,ceea
ce sugerează,potrivit cercetătoareiSilvia Ciubotaru,concepţiaanimistăa omului"
La Nichita Stănescu,origineacomunăa materieieste exprimatăpoetic cât se poate
de clar, Într-oviziune integratoare:.Pâlnie imensăde trupuriîn mişcare.rtrupuri de
oameni, trunchiuri de arbori" (Turnare de soare pe pământ). Tot în sfera con,
ceptuală, abstractă, intră şi sensul iniţiatic al celor cinci arbori ce amintesc de
ritualul din La ţigănci: "Sunt cinci arbori În faţa ta! dar numai unul este adevărat!
Care-idin ei?! Care?" (Frigul, sau a doua confesiunea răului visător),
Identificareaîntr-uncorespondentvegetalatingeo formă şocantă,cu imaginea
răsturnată:.Arbor invers,cu rădăcinileîn vânt/ cu tălpile late ca frunzaplatanului.z
aproapeplutind,abia atingând/anotimpurileanului"(Arborinvers),Subsumându-se
acesteireflexivităţia definiriiproprieiarte,tablouleste şi el unulstrăvechi,dupăcum
atestă atât Dicţionarulde simboluri,cât şi RomulusVulcănescuîn Coloana cerului,
lucrarece Încadreazăaceastăreprezentarementaluluide tip asiatic.Sensul"arborelui
invers" se apropiede cel întâlnit în textele vedice şi defineştecondiţiaartistuluica
fiind una opusă omuluicomun,înscris în anotimpurilevieţii. Poetul îşi ia inspiraţia
de sus: "dus în nori, în scânteiele/ celor nelurninaţi","cu rădăcinile înfipte în
curcubeulşi în culorice nu sunt",
Transcenderea face lumea de nerecunoscut:"Şi totul imi pare ştiut, dar
nimica!din ce ştiu cu ce este nu se aseamănă",Eul liric e parte dintr-o dimensiune
superroara..Vântul de pământ",ce face să foşneascăarborelefiinţei poetice,ciudat
'in alte poezii, poate fi corespondentuluman al curentuluide aer care face pădurea
să vorbească,in gândirea populară', El este destinatînsă numai fiinţei superioare,
capabilă să includă în sine şi vegetalul, Tot o circumscrierein gândirea mitică
întâlnim şi în "portretul"psihological instanţeilirice din poezia citată, Comparaţia
"Ideile răsfirate ca pe-un deal pomii rataţi" conţine, dincolo de permanenta
raportare dendrolatrică,un epitet frecvent în
populară: "Foaie verde, măr
rotat'". Caracterizareaaproapeprevizibilăa fructiferuluiindică idealulestetic şi, în
acelaşitimp, fertilitateacaracteristicăvegetalului.
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o dată i'n plus este subliniatantropomorfismularboreluiprin obiceiulde a se
duce un brad invers în ceremonialul nunţii inscenate tinerilor morţi nelumiţi'
Aceeaşi imagine a pomului răsturnat ce figurează omul apare în colindele din
Maramureş,in boceteledin Vranceaşi în ghicitori.
Dacă.termenuluiarbore îi sunt proprii doar
cosmice,copacul,
cu o prezenţă însemnată, ar corespunde arborelui ceresc, ce susţine bolta, în
clasificarea Romulus Vulcănescu".Deşi
poetic se aseamănă unui copac,
schimbul
de fiinţă are loc doar cu pomul, căci versul sună astfel: "Eu am
rămas un pom singur" EI, pomul, este adevăratuldublu vegetalal fiinţei poeticeşi
deci ipostazăstănescianăa arboreluivieţii,
Din nou, dimensiuneapoetică respectă implicaţiilesemantice şi le dezvoltă
prin paralele antropomorfizante.Dicţionarelelimbii române asociază, în definiţia
termenului copac, noţiunea de "coroană", relaţie pe care o vom regăsi în acelaşi
câmp semanticla Nichita Stănescu:"Ah, copac,îmi legăn surd coroana"(Ultimazi
de ocupaţie). Funcţia predominantăa copacilor este de a fi martori hierofanţi ai
intâmplărilorfiinţei, după care ci ies din scenă:
te privesc în ochi şi-n jur se
şterg copacii" (Lună i'n câmp), "Eşti atât de frumoasă, iarnal/ câmpul intins pe
spate, lângăorizont,!şi copaciiopriţi din fuga crivăţului"(Cântec de iarnăy,"Când
ne-am zărit, aerul dintre noi/ şi-a aruncat dintr-o dată! imaginea copacilor,
indiferenţişi goi" (Îmbrăţişarea).Natura copacilorde a cauza trăiri supremele dă,
asemenea oamenilor,memorie: "şi nu deosebesc decât copacii/ care-ţi păstrează
amintireaîn verde/stând neclintiţiasemeniunui om! când inima,fără
pierde"
(Două cântecei.
Indicii de ritualuri arhaice oferă "scenarii" poetice ce au Î'1
de
asemenea, un copac: dăruirea simbolică în grija unui arbore mitic/transpare în
gestulînchinării:"Voi cădeaîn genunchinumaiÎn faţa copacului!pentrucă el are o
mie de picioare şi suferă să meargă". Copaculuiîi este întotdeaunapropriu acest
numeral ce respectă semnificaţia simbolică a nemuririi şi a fericirii", Un alt
scenariumitic este sugeratde sintagma"eopacneînmormântat",ce trimiteia practica
punerii unui brad în sicriulcelor morţi, al cărortrup nu s-a putut afla.
Deşi accesibil,copacul apare ca o treaptă intermediarăspre arborelemai pur,
"care e numai şi numai miros", idee. Proximitateacu umanul face copacul un
termen de comparaţie dorit, căci este un superlativ implicit: "Mă asemui cu un
copac.! El are foarte multe braţe.' şi eu, foarte multe braţe:1două vizibile, o mic
invizibile.z[...] Mă asemui cu un copaci/ fiecare cuvânt al meu este o frunzâ./
Aceastăcomparaţiemă satisface"(Mă asemuicu un copac).
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Tot copac, şi nu arbore cosmic, este matriceatemporalăin care se formează
dimensiuneaviitorului,singura adevăratăÎn concepţiastănesciană.Timpul este un
sentimentuman,nu aparţinecosmosuluisustrasdeveniriişi de aceea doar un copac
îl poate genera: "Există numai ceea ce va fi,! numai
neîntâmplate.,'
atârnândde ramura unui copaci nenăscut,stafie pe jumătate., (Cântec).Vegetalul
uneşte în sine toate tipurile percepţiei umane a timpului, aşa cum uneşte divinul,
terestru!şi htonianul.Iată îmbogăţită,astfel,funcţia stâlp al lumii cu cea de axă
a timpului. Copacul, şi nu arborele abstract, simţit şi niciodată văzut, susţine
trecerea,copacul,şi nu pomul,al cărui atributprimordialeste rodul.
În felul acesta, sfera semanticăa termenuluieste respectatăo dată în plus,
"consecvenţă" surprinzătoarepentru rebelul lingvisticNichita Stănescu.Deşi cu
cea mai mică frecvenţă.în cadrul seriei sinonimicemenţionate,pomul e adeseori
mai mult decât un dublu vegetal e un totem. Comparaţiacu fructiferulare adânci
rădăcini folclorice, omul asemuit în condiţia sa pomului marcând o imagine
constantă:"Străiniîţi fi între străini.zCa şi pomulîntre spini"lo.
Fiinţă superioară prin structură, poetul poartă şi povara umanului, prin
naştere şi, pe această
se transmite menirea rodului: "Rudă de tată îmi este
pomul" (Nimicnu este altceva), "Frate, eu am o inimăde pom" (Cireşarş. Fructul
ca ideal uman trezeşte acelaşi sentiment,aproape în aceleaşi cuvinte, lui Nichita
Stănescu,ca şi lui Mihail Sebastian:"De ce l-ai făcut pe pomi Să.mă umilească"
(De ce?) .- "Totdeaunalângă un pom m-am simţit un pic umilit"!'. E nevoie de o
perspectivă inversată, parcă mai indulgentă,pentru a încununa omul drept rod al
cosmosului fertil: "Din punctul de vedere al copacilor.z[...] oamenii -- o emoţie
copleşitoare...! sunt nişte fructe plimbătoare/ale unui pom cu mult mai mare!"
(Lauda omului).Aici putem.descoperimotivulpentru care, deşi aspiră la "coloana
cerului", omul rămâne în sfera pomului: menirea lui este creaţia proprie şi
continuareaei într-o scară a umanului.
Sonoritateade descânteca poezieiPomule,copacule;cântec, sau altfel spus,
repede ochire asupra plantelor conţine tânguirea celui ce nu se poate pierde pe
sine. Apariţia celor doi termeni sugerează totalitatea vegetală, cel dintâi îl
particularizeazăprin rod, cel de-al doilea conţine o sugestie generală, a arborelui
fără fruct util omului. Pomul apare in prima poziţie, căci acesta poate fi, de
asemenea,neroditor, şi dubla sa conditieil aseamănăpoetului."Numai inima mea
neagră! necăzută sta şi-ntreagă".O altă.opoziţie se creează prin unicitatea sursei
vitale: "Numai inima mea-· una!întrunami-o latră luna"-.Astru al gândiriiartistice,
itma apare aici nefastă. Ea simbolizeazădamnareapoetului şi, în acelaşi timp, e
sursa chinuluicreator.
Pomulîşi ţine "inimile-afarL\,1
Îmi ţin inimaîn seară./trupulmeu o înconjoară".
Opoziţiavegetal-uman vorbeştedespre o ratare a integrăriiin regnul privilegiat,o
10IonH,Ciubotaru,
ValeaŞomuzului
Mare,p. 152.
1j Cf. articolul
pomdinDicţionarul
limbiiromâne(DLR),scrienouă,L 8, parteaa IV-H,
literaP,pogrijenie-presimţire,
Editura
Academiei
Române,
1980,p.999.
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circurnscriereaspră în destin.Idealintangibil,copacultrăieşte in
cu
uunu-rrunze..pe care nu
latră
detensionarea
liric
un alt poem,Mă asemuiunui copac:
este o frunză"şi deci o inimă.Mântuireapoetului
prin
Un
parcă indic, inspirat de
Maitreyi, ne
versurile:"Îrni
sacru în gândirea mitică românească),"Îmi
pe o ""'{)wt"
"Îmi
umărul de umbra
ce gesturi
pentru un totem,
în Necuvintele.Titlul
oricăreiformule
comunicare
fie şi magică.Conotarease face
prin llU,?'-el!
v.
a întins spre mine o
ca o mână cu degete.' Eu am Intins spre el o mână ca o
frunza cu dinţi.zEl a Întins spre mine o ramură ca un brat.zEu am întins spre el
braţul ca o ramură."
deosebire de Pomule, copacule..., aici avem o falsă
situare în două
delimitate de persoana
şi a
pomul au
sunt fiinţe legate cu 1
care crucifixul, ŞI prin el Hristos, se identifică.cu pomul vietu,
gradaţie spre
doi actanţi se apropie prin ...frunze, ramuri,
(termenul,am
acoperă atât vegetalul,cât şi umanuljş] astfel face înfrăţirea
transparentă) sevă. Motivul
vine din similarul condiţiei ce permite
schimbulde
"Eu am rămas un pom
un om
in
lirica lui N
Stănescunu apare
încununatdublulvezetal.
Specii
şi
sunt asociate vârstelor, spaţiilor şi evenimentelor
fiinţei poetice;
ţine de
din fugă săream
smulgându-io frunză cu dinţii" (Mister băieţii. La scara
infantil,gestul se încarcă de semnificaţia
a incoronăriiregilor
sfântă a zeiţei
Nernorensis.
arbore sacru şi
va
precum
teiul eminescian,Iubireaşi se va contaminade somnolenţa
pe aceeaşi
artistică:
mâna
Întors spre mine chipul.,' sub cortul
adorrniţilorgutui" (Luna in câmp). Plopul,deşi copac demonie,are autoritateade a
Înnobila fiinţa
parcă în rangul de cavaler al mării: "Plopii imi
umerii, tâmplele/ cu umbrele lor melodioase" (Dimineaţă marină).
feminin, pare
spaţiului domestic securizant, simbolizat mamă şi
copilărie: "şi toiul din poartă- să mă împrejmuie/ cu înmiresmatele umbre"
(Pentru liniştea somnului). Sacru şi el, stejarul se apropie cel mai mult de ama
cosrnogonicăa
tăcut cu o ramură neagră aplecată spre 111
ine"
(Miraj de iarnă).
Înglobând semnificaţii folclorice şi mitice ale motivului
Nichita
Stănescu formă cultă unui sentimentancestralal fiinţei umane,creată ca replică
a vegetalului. Plopul poetului, din faţa geamului său, copac cu natură dublă,
asemeneacreatorului,şi imaginile.jotemismuluiarboricol"(RomulusVulcănescu),
întărite de totemuri parţiale in poezii (trunchiuri,rădăcini, frunze, fructe),
din
poetul comemoratîn 2003 un "rapsod" capabil să decodeze limbajul lumii şi să-I
integrezeoperei.
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ThcpoetryofNichitaStănescu
showsa conscicnt
relationship
withthe
life,especially
withthetrec,InIriswork,thcthreeterrnsthatsignify
"tree"inRornanian
are
in
8
certamlevelofpercepticn,
witharbor,whichcoversthehigh,celestian
trec,theaxismundi,
andcontinuing
withthedimensions
thatarecloscrtomen:thetrecthatsustains
the andthetrecof
lire,Thelatteris the mostpersonal
ODe,
andencounters
the
of
a feature(hal15
common
tohumanexistance.
Elements
offolklore
arid
canalsobeusedasargumente
forthe
understanding
thatNichitaStănescu
provestohavefor"thelanguage
oftheworld",
whenlistening
tohisownbcing.
Institutul
deFilologie
Românii
"A,Philippidc
,.
laşi,str,Codrescu,
nr.2
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