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Despre osmoza viață-moarte în poezia lumii.  
Câteva contexte 

 
 

Rezumat 
 

Lucrarea abordează o temă universală desprinsă din substratul mitic 
comun al umanității, aceea a simbiozei viață-moarte, transmisă 
literaturii. În interpretarea propusă de mine, tema este în conexiune cu 
mitul arborelui cosmic ca axis mundi. Operele literare pe care le am în 
vedere sunt: Miorița (folclorul românesc), Bucolica a V-a de Vergiliu 
(literatura clasică latină), Mai am un singur dor de Mihai Eminescu 
(romantismul românesc), Memento de Federico Garcia Lorca (literatura 
modernă spaniolă, de influență folclorică, în acest caz), Îmi port pustiu 
prin noapte pasul meu de Lermontov (literatura romantică rusă) și 
Gorunul de Lucian Blaga (literatura română expresionistă). 
Romantismul european, conform programului estetic, se inspiră din 
folclorul național căruia îi aparțin autorii, iar expresionismul, prin tema 
absolutului, absoarbe miturile în arta literară. În ceea ce privește textele 
românești, raportarea o fac la mitul relației viață-moarte din Miorița, 
deloc străin de folclorul latin, fundament al volumului Bucolicele de 
Vergiliu.  
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About Life-Death Osmosis in the World Poetry.  
Some Contexts 

 
 

Summary 
 

This study approaches a universal theme detached from the common 
mythical substratum of humanity, that of life-death symbiotic 
relationship, transmitted to literature. In the interpretation proposed by 
me, the theme is inconnection with the myth of the cosmic tree as axis 
mundi. Some of the literary works that I had in view are the following: 
Miorița/Mioritza (Romanian folklore), Bucolica a V-a, Virgil's fifth 
Eclogue (classical Latin literature), Mai am un singur dor/ One Wish 
Alone Have I by Mihai Eminescu, Memento/ Remember by Federico 
Garcia Lorca (modern Spanish literature, in this case of folkloric 
influence), Îmi port pustiu prin noapte pasul meu/ I wear deserted at 
night my step by Lermontov (Russian romantic literature), and Gorunul/ 
Pedunculate Oak by Lucian Blaga (Romanian expressionist literature). 
According to the aesthetic program, European romanticism is inspired 
by the national folklore to which the authors belong, and expressionism, 
through the theme of the absolute, absorbs myths in literary art. 
Regarding the Romanian texts, the report is made to the myth of the life 
and death relationship in the Romanian ballad Mioritza, similar to the 
Latin folklore, the foundation of Virgil's Eclogues. 
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Despre osmoza viață-moarte în poezia lumii.  
Câteva contexte 

 
 

Literatura este un mod de cunoaștere a lumii și un mod de raportare la aceasta, este un 
mod de cunoaștere a sinelui, ce amplifică, traducând atât generalitatea emoțiilor, cât și 
unicitatatea eului creator: „Parcurgând timpul, scriitura îşi îmbogăţeşte sau îşi sărăceşte sensul, 
ca urmare a complexităţii sau a superficialităţii problemelor abordate, decodificate şi 
interpretate diferit de fiecare spaţiu cultural, epocă culturală, de fiecare  generaţie” (Dărăbuș 
2008: 6). Transpunerea în coduri estetice a experienței umane se particularizează în motive 
literare, stiluri individuale ale limbajului literaturii artistice, însă marile teme sunt comune 
pentru că datele fundamentale ale firii sunt aceleași - nevoia de iubire, teama de moarte, 
raportarea la absolut, consecințele trăirilor-limită etc.: „Literatura română nu a avut niciodată 
un orizont închis. Chiar și în epoca feudală, literatura atât de bogată în traduceri și adaptări ale 
cărților populare în românește atestă – prin sursele ei – legături atât cu tezaurul oriental, cât și 
cu cel occidental, al romanelor cavalerești, indiferent dacă aceste cărți au pătruns la noi prin 
intermediul literaturii neogrecești, al literaturilor sud-slave, sau direct, din literatura italiană 
îndeosebi” (Papadima 1972: 11). Mai ales odată cu Renașterea, în spațiul cultural european s-
au răspândit, cu fireștile decalaje date de dezvoltarea generală a țărilor, aceleași curente culturale 
și literare ca probă a universalității naturii umane, și care vor cuprinde și spațiul american, 
odată cu secolul XIX. Un prim punct de contact între culturi, între literaturi aparținând unor 
spații lingvistice diferite rămâne folclorul, având ca fundament mitul și diversele forme pe care 
le ia în timp și spațiu: „Cosmosul este fără îndoială un organism viu, care se reînnoieşte 
periodic, iar taina apariţiei Vieţii este legată de reînnoirea ritmică a Cosmosului. Aşa se explică 
de ce Cosmosul a fost închipuit sub forma unui arbore uriaş: modul de a fi al Cosmosului, şi 
în primul rînd capacitatea sa de a se regenera la nesfîrşit, sunt redate simbolic de viaţa arborelui” 
(Eliade1995 : 86). Mitul arborelui cosmic este o astfel de materializare ce rezultă din alt mit, 
cel al axis mundi.  

Derivând din marea temă a condiției umane, cea a atitudinii în fața morții trimite la 
simbioza om-natură, care, de altfel, este tot mai diluată în civilizația contemporană a peisajelor 
post-industriale. Matricea de desfășurare epico-dramatică ori lirică este una comună în toate 
operele literare pe care le avem în vedere: Miorița, Bucolica a V-a de Vergiliu, Miorița, Mai 
am un singur dor de Mihai Eminescu, Memento de Federico Garcia Lorca, Îmi port pustiu prin 
noapte pasul meu de Lermontov și Gorunul de Lucian Blaga. Timpul de desfășurare este unul 
mitic, ce nu cunoaște încă aspirația spre citadin și unde tulburările ritmurilor etico-morale sunt 
deocamdată puternic resimțite. Precum în picturile din Quattrocento, spațiul închis al 
evenimentelor (moartea unui tânăt păstor, bocetul mamei) caută ieșire în spațiul deschis al 
peisajului prin participarea naturii. Amestecul de sacru și profan este firesc și ușor descifrabil 
într-o lume a zeilor coborâți printre oameni. Scrisă în epoca precreștină, Bucolica a V-a este 
impregnată de o atmosferă dramatică nu doar prin tragismul morții timpurii, ci și prin 
imprecațiile la adresa zeității care decidea arbitrar destinul uman. Nu se simte nicio umbră de 
resemnare, iar stelele nu sunt figurante – precum în Miorița – ale alegoriei nunții: „Nimfele 
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plângeau pe Dafnis, mort de-o moarte nemiloasă/ Voi, aluni, ați fost atunce, când pe bietul ei 
fecior,/ Mama lui, îmbrățișându-l, blestema și zei, și stele” (Bucolica a V-a). În ciuda faptului 
că universalitatea nu se poate contura și consacra decât în raport cu specificul național, nu este 
exclus ca atât Miorița, cât și fragmentul din Vergiliu să aibă o sursă comună – folclorul latin. 
Cum esteticul nu o dată s-a sprijinit pe etnic, dincolo de universalul scenariu al crimei din 
invidie, ritualul imaginat, cu conotații creștine de astă dată, dovedește în Miorița spiritualizarea 
și înțelepțirea ființei umane: „Brazi și păltinași/ I-am avut nuntași;/ Preoți, munții mari,/ Paseri, 
lăutari,/ Păsărele mii/ Și stele făclii” (Miorița). În locul imaginii materne furioase din opera lui 
Vergiliu, apare cea a „măicuței bătrâne” îndurerate, dar care, în locul blestemelor, face un tandru 
portret fiului, portret ce este și idealul frumuseții masculine, de fapt, pentru un anumit spațiu 
și timp: „Mândru ciobănel/ Tras printr-un inel”, termenii de comparație aparținând tot naturii 
(„spicul grâului”, „mura câmpului”). 

Testamentul, ca iluzie a rămânerii dorințelor noastre în timp, este un motiv literar comun 
acestor texte și include o adevărată metafizică a timpului; el este și încercare de recuperare a 
concepției platonice – aceea de a sta deasupra timpului, rămânând în timp: „Presărați cu flori 
pământul, umbră la pământ făceți-i/ Voi, păstorilor lui Dafnis; el vrea asta de la voi./ Faceți-i 
mormânt și scrieți pe mormântul lui apoi:/ «Eu sunt Dafnis ; din pădure slava mea urcă la stele,/ 
Paznic de mioare mândre și mai mândre decât ele »” (Bucolica a V-a). Peisajul devine nu doar 
obiect de experiență estetică clasică, simplu cadru de desfășurare, ci subiect care participă, apoi 
se substituie trăirilor: „Ca să mă îngroape/ Aice pe-aproape,/ În strunga de oi/ Să fiu tot cu voi” 
(Miorița). Conform Dicționarului de simboluri, „Fiecare mormânt reprezintă o replică modestă 
dată munților sacri, considerați rezervoare ale vieții. El afirmă paternitatea vieții de-a lungul 
transformărilor ei” (Chevalier, Gheerbrant 1997, II: 320). Natura se trăiește pe sine în viață și 
dincolo de ea prin funcția estetică și nenumăratele sale conotații în plan artistic: „Iar la cap să-
mi pui/ Fluieraș de fag,/ Mult zice cu drag/ Fluieraș de os/ Mult zice duios!/ Fluuieraș de soc/ 
Mult zice cu foc” (Miorița). Simbolul acvatic, absent în Miorița, dar prezent structural în Mai 
am un singur dor... de Mihai Eminescu este un adevărat reflex – prin întindere, cromatică, 
mister – al cerului: „Să-mi fie somnul lin/ Și codrul pe-aproape/ Pe-ntinsele ape/ Să am un cer 
senin” (Mai am un singur dor...). Episodul epico-dramatic este eludat, păstrându-se doar nucleul 
liric – testamentul -, îmbogățit cu arsenalul romantic, dar și cu motive definitorii pentru creația 
eminesciană (codrul, teiul). Bocetul matern este absent, înlocuit cu elementele naturii, singurele 
capabile de o concretizare a infinitului. Natura și ființa umană trec una în alta, identificându-
se până la punctul în care distincția devine imposibilă: „Nu voi sicriu bogat/ Nu-mi trebuie 
falmuri/ Ci-mi împletiți un pat/ Din tinere ramuri” (Mai am un singur dor...). C. G. Jung 
consideră mormântul „lăcașul metamorfozei corpului în spirit și al renașterii care se pregătește” 
(apud Chevalier, Gheerbrant 1997, II: 320). Mireasma teiului, cu valențe narcotice, face mai 
ușoară trecerea dintr-o lume spre alta. Aștrii, sugestie a cosmosului, precum în creațiile amintite 
anterior, sunt personificați, substituindu-se persoanei propriu-zise, într-o singurătate deplină în 
momentul întoarcerii la natură, fără nostalgii după lumea timpului istoric: „Luceferi ce răsar/ 
Din umbră de cetini/ Fiindu-mi prieteni/ O să-mi zâmbească iar” (Mai am un singur dor...). 
Aștrii, fiind animați de o mișcare circulară, sunt simbolul perfecțiunii, corespunzând în plan 
cosmic mișcării ciclice dinspre viață spre moarte, iar frumusețea lor nu cunoaște ofilirea. De 
fapt, omul se integrează în marile ritmuri cosmice și abia astfel poate lumina cu propria-i 
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lumină. Bocetul matern este transferat, viguros, peisajului marin: „Va geme de patemi/ Al mării 
aspru cânt.../ Ci eu voi fi pământ/ În singurătate-mi” (Mai am un singur dor...). În această elegie, 
miresmele de brad și de tei sunt cele care individualizează peisajul și face să respire infinitul. 

Romanticul Lermontov are același eufemism pentru moarte, obosit precum romanticul 
român de imperfecțiunile vieții sociale: „S-adorm adânc, s-adorm, să pot uita!” (Îmi port pustiu 
prin noapte pasul meu). Senzațiile olfactive sunt absente, dar cele auditive sunt copleșitoare 
prin semnificația stejarului, învestit cu privilegii cerești pentru că atrage trăsnetul, având și 
atributele măreției, ale longevității. La celți, la greci și la unele popoare slave, stejarul 
simbolizează axa lumii. Luând locul fluierelor mioritice, face legătura cosmicului cu teluricul, 
instrument de integrare a sufletului în natură. Clasicul latin Ovidiu arată, în Metamorfoze, că 
sanctuarul lui Zeus este păzit de un stejar și un tei: „Arborele nu a fost ales doar pentru a 
simboliza Cosmosul, ci şi viaţa, tinereţea, nemurirea, înţelepciunea” (Eliade 1995: 87). Sau: 
„Dacă se studiază religiile de altădată, se întâlnește, cam peste tot, cultul arborilor considerați 
sacri și mai ales cel mai venerat dintre ei, Arborele sacru. Acesta constituie pilonul central, axa 
în jurul căreia se ordonează universul, natural și supranatural, fizic și metafizic. În mitologie, 
oricât de comun ar fi prezentată, se poate descoperi un fond arhaic, unde arborii erau agenți 
privilegiați ai comunicării între trei lumi, abisurile subterane, suprafața pământului și cerul, 
constituind manifestări ale prezenței divine, prin excelență” (Brosse 2001: 10). Pentru cei doi 
romantici orice tovărășie umană este nu doar stingheritoare, ci de-a dreptul impură,  agresând 
armonia sintestezică a naturii: „Și zi, și noapte auzul să-mi dezmierde/ Un cântec de iubire lin 
și clar,/ Și să foșnească-ntr-una, veșnic verde,/ Deasupra frunții mele un stejar” (Îmi port pustiu 
prin noapte pasul meu). 

Din Antichitatea latină, trecând prin folclorul românesc, apoi prin romantism și până la 
poezia secolului XX, la poetul spaniol Federico Garcia Lorca și la poetul român Lucian Blaga, 
nucelul simbiozei om-natură, cu plecări și reveniri dinspre viață spre moarte, s-a păstrat, luându-
și elemente de specificitate datorate conjuncturii (spațiu, timp, curent literar) și care creează 
nuanțări pe aceeași temă. În spațiul iberic, chitara este un simbol material vechi al artei și al 
setei de viață. Cum numai perenitatea naturii poate prelua etrnitatea artei, locul fluierului îl ia 
chitara. Lanțul estetic natură-artă-viață este singurul capabil să limiteze disoluția totală a 
omului, să sublimeze extincția sa în natură. Aici vizualul și olfactivul (prospețimea răcoroasă 
a culorii verzi) duc viața mai departe: „Când am să mor/ Chitara-ngropați-mi/ Cu mine-n 
pământ./ Când am să mor/ Între naramzi și-ntre mentă de câmp” (Memento) – unde aroma 
mentei și a portocalilor individualizează peisajul. Ca în Miorița, vântul este catalizator al 
sonurilor ce asigură dispersia vieții, neuitarea: „Când am să mor/ de vreți îngropați-mă/ în 
morișcă de vânt/ Când am să mor” (Memento). 

Expresionismul se definește, în principal, prin raportarea artistului la cosmos. Și aici 
arborele cosmic este ales în comunicarea dintre cer și pământ, dintre sacru și profan. În general, 
tipul de arbore particularizează aceste mituri universale, pentru că alegerea lor e în funcție de 
mediul de viață: brazii și paltinii la poetul popular anonim din Miorița, teiul și bradul la 
Eminescu, stejarul la Lermontov, menta și portocalii la Lorca, gorunul la Blaga, pentru că așa 
cum mărturisea: „Văd peisajul nou cu toate ale sale, căci mă uit de jos în sus. Sunt într-adevăr 
sub o sprânceană de pădure. În dosul căsuţei - nişte splendizi goruni. [...] Stau întins mai mult 
sub bolta cerească decât pe pământ, cu faţa în sus”. Aceste simboluri mitice funcționează cu 
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rol revelator și potențează relația pe care omul o are cu extincția în natură: „Piatra sacră, arborele 
sacru nu sunt adorate ca atare, ci pentru că sunt nişte hierofanii, pentru că « arată » ceva care 
nu mai este piatră şi nici arbore, ci sacru” (Eliade 1995 : 11). Tânguirea nu e percepută tragic, 
ea e zvon dulce al clopotului auzit în depărtare, adevărată inimă a naturii. Dialogul eului liric 
cu gorunul la a cărui umbră stă arată o complicitatea profundă, arhaică, precum la Eminescu 
în dialogurile lui cu codrul, trecerea dinspre viață spre moarte fiind o lunecare lină, o absorbție 
intermediată de lemnul gorunului sacrificat, într-o fuziune ce anunță reînvierea în natură: „O, 
cine știe? –Poate că/ din trupul tău îmi vor ciopli/ nu peste mult sicriul/ și liniștea/ ce voi gusta-
o între scândurile lui/ o simt pesemne de acum:/ o simt cum frunza ta mi-o picură în suflet -/ și 
mut/ ascult cum crește-n trupul tău sicriul,/ sicriul meu,/ cu fiecare clipă care trece,/ gorunule 
din margine de codru” (Gorunul). 
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Astfel, cunoscutul mit mioritic, unul dintre cele patru mituri considerate de G. Călinescu 
drept mituri fondatoare ale poporului român, capătă specificitate mai degrabă prin motive 
literare și mituri folclorice secundare oarecum în operă. Sentimentul comun al acestor poeme 
discutate este unul de acceptare, de sublimare a tragicului, iar mediatorul teluricului cu celestul 
este arborele cosmic, particularizat în funcție de experiența interiorizată: „Această comunicare 
este uneori exprimată cu ajutorul imaginii unei coloane universale, Axis mundi, care leagă şi 
susţine în acelaşi timp Cerul şi Pămîntul şi care este înfipt în lumea de jos” (Eliade 1995 : 24). 
De la mit la folclor și la literatura cultă, din Antichitate până în epoca modernă și post-modernă 
(altfel figurată), există o continuitate dată de reîntruparea unor coordonate perene. 
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