P DUREA ÎN MENTALUL POPULAR
Poporul, acest iscusit artizan, i-a alc tuit, din timpuri str vechi, f r
tiin de carte,
îns cu mult înv tur de via , o cultur proprie: o limb clar i muzical , vorbit în pilde,
snoave i pove ti, în zic tori i proverbe în elepte, o muzic , dans i o poezie oral .
O constant
a crea iei folclorice române ti este sentimentul leg turii stabile
a omului cu locul în care s-a n scut. De aici izvor te i dragostea pentru natur i pentru
tot ce ine de ea: mun ii i dealurile, v ile i cîmpiile, apele i p durile rii, holdele de grîu i
livezile de pomi fructiferi, miresmele florilor i cîntecele p s rilor etc. Inima naturii descrise în
folclor este p durea. Ea constituie izvorul din care î ne te orice form de via .
P durea este un simbol cu aspect dual, asociat deopotriv bucuriei i dinamismului
vie ii, dar i spaimelor, pericolelor, r t cirilor sau chiar mor ii. În modelul tripartit al lumii, specific
mentalit ilor arhaice, p durea, muntele împ durit, ocup pozi ia de mijloc a triadei,
reprezentând astfel liantul, elementul de leg tur dintre celelalte elemente: ap – p dure /
munte împ durit – cer. În basm, de pild , p durea apare ca loc intermediar între lumea de aici
i lumea de dincolo. Aici î i au, de regul , s la ul toate fiin ele misterioase care concentreaz în
ele puteri miraculoase: Muma-P durii, Strîmb -Lemne, Sfarm -Piatr , Setil , Ochil , P s ril ,
animale mitologice uria e etc. Aici se afl i palatele de basm ale împ ra ilor, aici se exercit
viclenia împotriva eroilor solari de tipul lui F t-Frumos, aici se duc luptele cele mai teribile între
for ele binelui i for ele r ului. Limbajul folcloric este deosebit de bogat în imagini, compara ii,
metafore i simboluri, care îi confer acestui spa iu o valoare artistic remarcabil . Scriitorii
no tri au descoperit înc de la început acest „izvor" nesecat de inspira ie, care este literatura
popular , i au recurs adesea la bog ia sa pentru a- i împrosp ta propria crea ie, pentru a o
înnoi i a o învigora.
Asemeni folclorului, în literatura cult , p durea pe care o str bat eroii de basm ori de
legend e populat de mon tri de tot felul, de f pturi ie ite din comun, cu tr s turi pozitive i
negative deopotriv . Ea simbolozeaz astfel spa iul s lbatic, neîmblânzit, haotic chiar,
trimi ându-ne cu gândul la actul crea iei universale. Aspectul haotic al p durii ofer îns
întotdeauna i o solu ie, o „potec ”:
„În jurul meu p durea lucreaz la cercuri.
În trunchiuri
Cioc nitoarea bate nituri.
E o lini te înc rcat
De febra în l rii unor catarge.
Unde plec, Doamne?”
(P durea, Marin Sorescu)
Acelea i valori le întâlnim în cazul p durii – labirint, simbol ambivalent, loc al mor ii i al
regener rii deopotriv , c ci finalizarea unei etape reprezint începutul unei noi etape în
procesul de formare, de ini iere al eroului: „de la un loc i se închide calea i încep a i se încurca
c r rile”. Zona întunecat a p durii simbolizeaz o faz a dezorient rii, zona incon tientului, în
care omul con tient poate p trunde doar ov ind. Traversarea labirintului devine, a adar, o
c l torie ini iatic .
În aceea i idee a simbolisticii creatoare, formatoare, p durea este reprezentat i ca loc
de repaos i de ad post. Codrul salvator, „codrul – frate cu românul” este unul din motivele
poetice cele mai bogat reprezentate în literatura noastr :
„ i câte gânduri nu de teapt câte-un stejar mai vechi, ce tie
A veacurilor disp rute povestea cea de b rb ie,

El, ce sub umbra lui b trân s-ad posteasc a putut
Câte-un Mihai al rii noastre, tr it i mort necunoscut.
P dure, cine nu iube te suava ta melancolie,
Tu ce ridici spre ceruri bra e visându- i dulcea poezie,
i care om venind în tine nu se pricepe în l at,
Cu r nile în piept închise, cu doru-n suflet alinat?”
(P durea, Alexandru Macedonski)
În toat lirica româneasc predomin conota iile pozitive ale p durii, aceasta fiind un
adev rat l ca al iubirii libere:
„Peste albele izvoare
Luna bate printre ramuri,
Împrejuru-ne s-adun
Ale Cur ii mândre neamuri:
Caii m rii, albi ca spuma,
Bouri nal i cu steme-n frunte,
Cerbi cu coarne r muroase,
Ciute sprintene de munte i pe teiul nostru-ntreab :
Cine suntem, stau la sfaturi,
Iar gazda noastr zice,
Dându- i ramurile-n laturi:
- <<O, privi i-i cum viseaz
Visul codrului de fagi!
Amândoi ca-ntr-o poveste
Ei î i sunt a a de dragi!>> "
(Povestea codrului, Mihai Eminescu)
Nu lipsesc îns nici conota iile negative ale p durii, acestea asociind codrul, îndeosebi
cel greu de str b tut i întunecat, lumii haosului i a mor ii. Populat de fiin e malefice, p durea
este locul în care textele descântecelor exorcizeaz duhurile rele ce posed fiin a omului:
„[Faptul] s -l iei...
i s -l treci
Din vad în vad
i s -l duci
Prin mun i
i codrii pustii
Nelocui i
De nici o fiin
Omeneasc ...”
(G. Dem. Teodorescu, Poezii populare, 431)
Rela ia cu o asemenea p dure plin de pericole, populat de duhuri malefice, era reglat
odinioar printr-o seam de datini i credin e populare. Mersul în p dure, t iatul i adusul
lemnelor, culegerea ierburilor i a fructelor de p dure erau admise doar în anumite perioade ale

anului i interzise, în mod categoric, în zilele sau orele „periculoase”, când spiritele p durii erau
active.
Ast zi, îns , omul modern, postmodern nu mai simte niciun fel de team fa de vreun
spirit al p durii. Mizeria urban ia locul frunzi urilor dese, o multitudine de culori ia locul verdelui
intens; se taie, se defri eaz , se desp dure te, pentru ca deodat s ne-ntreb m: „Oare unde
este?”. C ci în urma noastr NIMIC nu mai este.
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