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Socul – Structura vegetală cu valențe multiple

Rezumat

Lucrarea de faţă îşi propune să sublinieze numeroasele valenţe pe
care le poate dobândi planta de soc şi, totodată, să creeze conexiuni
între acestea. Folosit ca veritabil leac, element important în
desfăşurarea ritualurilor, fragment necesar în procesiunile magice,
aducător de bine sau prevestitor al nefastului, povestea arbustului a
atras numeroase interpretări, bazate fie pe simbolica lui în credinţele
populare, fie pe utilitatea practică, dar şi pe rezultatele demonstrate
şi cuantificate ştiinţific (îndeosebi în medicină şi în fitoterapie).
Paradoxal, se pot stabili o serie de paliere de legătură între domenii
aflate în aparentă contradicţie, dar care au ca punct central acelaşi
element: natura ca parte integrată a vieţii şi activităţii umane.

1 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de
Litere.
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The Elderberry - A flowering Plant with Many Aspects

Summary

This study aims to highlight and, at the same time, to connect
the various aspects of the elderberry plant. Used as a genuine remedy,
the elderberry is also an important element in the performance of
rituals, a necessary fragment in magical processions, harbinger of
both good and of misfortune; this flowering plant has a story with
various interpretations, based either on its symbolism in popular
beliefs or on its practical use, but also on scientifically proven and
quantified results (especially in medicine and phytotherapy).
Paradoxically, a series of levels of connection can be established
between fields that are in apparent contradiction, but which have as
a central point the same element: nature as an integrated part of
human life and activity.
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Socul – Structura vegetală cu valențe multiple

De-a lungul timpului, plantele au reprezentat pentru om veritabile semnale trimise
de către Divinitate şi, fie folosite pentru tratamentele diverselor afecţiuni, fie pentru secvenţe
ritualice, exprimau cea mai pură formă de a conferi ciclicitate fenomenului creaţiei. Natura,
desăvârşita formă prin care se certifică prezenţa Creatorului, este elementul esenţial sieşi
pentru asigurarea continuităţii existenţiale. Omul mediilor tradiţionale, abil cunoscător al
lumii şi al principiilor ei, se raportează cu teamă, respect, speranţă şi deopotrivă îndârjire
la tot ceea ce mediul îi oferă, învăţând să exploateze, la timpul potrivit şi la vremea rânduită,
eventualele beneficii. 

Ȋn ideea că Natura poate fi reparată şi recuperată tot prin Natură, dar în strictă
legătură cu reiterarea anotimpurilor şi, mai presus de toate, cu aplecare către spiritualitate,
ştiinţa îşi trage sevele din nenumăratele încercări de prelucrare a materiei prime, a
produsului natural finit, a plantelor, fixând echivalenţe tot mai trainice între convingerea
populară, superstiţie şi avantajul certificat empiric. Din cele mai vechi timpuri, plantele
contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii omului, fapt susţinut şi în zilele noastre prin tot
mai ambiţiosul elan al medicinei naturiste, ce dublează adesea cu succes tratamentul
medicamentos al diverselor patologii. Ca în orice alt domeniu, oamenii se raportează diferit
când vine vorba de cunoaşterea şi decodificarea semnalelor naturii, dovedindu-se sceptici
sau încrezători, buni cunoscători ai proprietăţilor curative ale plantelor sau refractari la
ideea că vegetalul este reala sursă a vieţii.

Socul (Sambucus nigra) are o reprezentare extrem de controversată, fiind asociat
deopotrivă cu viaţa şi cu moartea. Ȋn studiile sale de Istorie Naturală (77-79 d. Hr.), Plinius
aminteşte de  confecţionarea fluierelor din lemnul copacilor tineri de soc, dar nu a oricărei
categorii de fluiere, ci a celor în măsură să redea sunete speciale, ascuţite, cu o tonalitate

mai înaltă decât cea a cântecului cocoşilor. Ȋn prezent, tradiţia este păstrată de meşterii
italieni, care confecţionează din soc fluiere simple, numite „sampogna”. Ȋn tradiţia
românească, instrumentele de suflat din lemn de soc sunt de asemenea consemnate, undeva
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Fluiere de soc
(imagine preluată
https://www.soundstudio.ro/fluier-traditional-
ciobanesc-segercz-soc-do.html)



la graniţa dintre sacru şi malefic: „Socul în sus e curat, căci din el se fac fluiere, ţevi etc.,
numai rădăcina lui e a necuratului”(Olteanu, 1999).

La nivel universal, socul simbolizează atât binele cât şi răul. Legendele germanice
o menţionează pe Mama Socului, o zeiţă extrem de frumoasă care trăia în arbuştii cu flori
parfumate şi care putea fi aducătoare de viaţă şi de moarte, deopotrivă. Popoarele anglo-
saxone se fereau să taie plantele de soc, de teamă să nu atragă ghinionul asupra lor. Dacă
tufa era amplasată lângă o fântână, aceasta avea proprietatea de a ţine departe spiritele rele
şi de a purifica apa, întărind sănătatea tuturor celor care îşi potoleau setea. Totuşi, plantată
în imediata apropiere a intrării în locuinţă, putea facilita accesul spiritelor malefice (a
vrăjitoarelor) în interiorul casei. Din acelaşi motiv, nici leagănele copiilor nou-născuţi nu
erau confecţionate din lemn de soc, ca nu cumva vreun spirit al necuratului să le umbrească
existenţa. Dualitatea bine-rău, tumult-nefast, binecuvântare-blestem vine şi din corelarea
lemnului de soc cu două elemente, devenite simboluri biblice: fără să existe vreo probă
certificată ştiinţific, se presupune că din soc ar fi fost confecţionată crucea Mântuitorului,
iar de aici decurg toate efectele benefice ale plantei. Totuşi, valenţele negative ar rezulta
din asocierea cu arborele de a cărui creangă s-ar fi spânzurat Iuda, cuprins de remuşcarea
cumplitei trădări.

Frunze de soc sau chiar flori uscate se prind în mănunchi şi se aşază la intrarea în
grajduri, pentru ca duhurile rele să nu ia laptele vacilor. Totodată, aroma componentelor
plantei de soc alungă muştele şi ţânţarii, aşa că oamenii le aşezau şi la intrarea în case sau
pe prispă. Fragmentele se debarasau de capacităţile negative ale întregului, astfel că un
simplu mănunchi uscat nu putea atrage nenorocul în locuinţă. Gospodinele obişnuiau să
pună pâinile la răcit sub arbuşti de soc, iar astfel necuratul să nu se atingă de hrana de bază.
Crengile de soc ard greu, întrucât conţin o sevă densă, care nu permite focului să cuprindă
lemnul prea uşor. Din acest motiv, legendele spun că ar fi diavolul din plantă care refuză să
ardă, iar când focul reuşeşte să se înteţească, crengile trosnesc şi scot nişte sunete
asemănătoare cu gemetele umane. Tot atunci, mii de scântei sunt aruncate în exterior, semn
că duhul necurat, în ciuda încrâncenării sale, a fost răpus. Posibil ca tot din pricina acestui
duh să fim avertizaţi: „Când pui lemne de soc pe foc, te dor măselele” (Gorovei, 1914).
Mirosul puternic şi extrem de plăcut al florilor de soc este simbolul nefastului. Ademeneşte
omul şi îl îmbie ca după efortul muncii câmpului să îşi refacă puterile la umbra deasă. Ȋn
Ardeal, oamenii se feresc de a poposi la baza tufelor de soc, considerând că în timpul
momentelor de odihnă, spiritele rele le pot fura sufletele şi le pot purta în tărâmuri
îndepărtate, guvernate de balauri, şerpi şi duhuri negre. De altfel, tocmai datorită acestor
capacităţi de ispitire, socul mai este denumit şi „pomul ielelor”.

Pe teren autohton, socul are, de asemenea, reprezentări duale, fiind văzut atât ca
plantă a binelui, cât şi ca simbol al necuratului. Socul este folosit şi ca leac, în vederea
purificării organismului, a reducerii inflamaţiilor sau, în tincturi, pentru cicatrizarea rănilor
sau remedierea luxaţiilor, însă există şi situaţii în care devine toxic, sau este folosit în
descântece. Pentru a le revela ursitul, imediat după înflorire, fetele merg dezbrăcate noaptea
la soc cu ofrande (pâine, sare şi zahăr), iar dacă ulterior le apare în cale om sau animal, e
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semn bun, dacă zăresc sul de fum, nu îşi vor găsi alesul în acel an. O altă practică ce apare
în tradiţia românească este aceea a  îngropării necazurilor, a bolilor şi a tuturor neajunsurilor
odată cu rămurelele de soc. Fiind valorificate valenţele pozitive, aducătoare de bine şi
ocrotitoare în egală măsură, în bucăţile de lemn „doftoroaiele” făceau nişte tăieturi adânci
şi şopteau acolo numele tuturor bolilor de care o persoană suferea, apoi le îngropau adânc
în pământ. Toată durerea şi suferinţa erau astfel alungate, preluate, de fapt, de duhurile
florilor de soc,  iar omul îşi redobândea sănătatea. 

Socul stă la baza mai multor legende, printre care şi cea a pateriţei, cârja arhierească.
Ȋn cartea Elenei Niculiţă-Voronca (Datinile şi credinţele poporului român), este consemnată
istoria toiagului mitropoliţilor, iniţial un băţ lung din tulpină de soc, cu care Dumnezeu a
luat un tăciune aprins din focul iscat de diavol, stârnind nemulţumirea acestuia. Focul a fost
închis în piatră, pentru a sugera, o dată în plus, atotputernicia divină, iar bucata de lemn
care a contribuit la subjugarea  maleficului a devenit, peste timp, simbolul autorităţii
păstoreşti: „Dracul s-a apucat să facă focul. Dumnezeu a mers cu un băţ bortit de soc şi, tot
jucându-se cu băţul în foc, a intrat un cărbune în băţ; aşa a avut şi Dumnezeu foc.
Dumnezeu a ascuns focul său în piatră, iară focul Dracului s-a stins. Dracul a început a-l
învinui pe Dumnezeu că i-a furat focul... Prostule!, îi zice Dumnezeu, nu-mi trebuie mie
focul tău, că am foc şi în piatră. Şi lovind două pietre, au sărit scântei: Uită-te, cât de degrabă
fac eu foc! Atunci Dracul a rămas pe jos. Tot mai mare dar eşti tu decât mine! a zis el lui
Dumnezeu” (informator Ioan Pisarciuc, Niculiţă-Voronca, 2008).

Preotul bavarez Sebastian Kneipp notează în lucrarea sa Farmacia verde, miracolul
vindecării bolilor că socul este benefic la înlăturarea bolilor pe care organismul le manifestă
primăvara, în urma unei necesare debarasări de „tot răul ce s-a adunat peste iarnă” (Kneipp,
1991). Astfel, pentru a scăpa de urticarii, eczeme, colici biliare sau orice altă afecţiune care
presupune acumulare de toxine, recomandarea era clară: „Cine vrea să dea ajutor naturii în
opera sa, n-are decât să ia frunze de soc, să le toace mărunt, să fiarbă un ceai şi să ia în
fiecare dimineaţă, la un ceas înainte de mâncare, o ceaşcă din ceaiul acesta. Cura aceasta
se poate face în orice anotimp. Se întrebuinţează adeseori şi frunzele uscate cu rezultate
bune” (Ibidem). Pentru a-şi manifesta în deplinătate proprietăţile curative, florile de soc
trebuie culese dimineaţa, înainte de răsăritul soarelui. Astfel, ele vor preveni inflamarea
tractului respirator şi vor facilita expectoraţia, eliminând secreţiile în exces. Ȋncărcate de
pigmenţi organici, tanin, aminoacizi, carotenoide, flavonoide, zahăr, rutin, acid viburnic,
vitaminele A şi B şi o cantitate mare de vitamina C, florile de soc, uscate şi folosite ca
infuzie, au contribuit decisiv la tratarea populaţiei din Panama, la epidemia de gripă din
1995. Se mai atrage atenţia asupra faptului că, dacă pentru om, în anumite circumstanţe şi
cu instrucţiuni clare, socul e benefic, pentru animalele din gospodărie (păsări, în special)
se poate dovedi chiar letal. Totodată, suntem avertizaţi în privinţa faptului că socul trebuie
să fiinţeze numai în locul în care natura l-a plasat, fără ca omul să intervină în vreun fel, ca
să nu elibereze duhurile negre ce stau în rădăcină: „Socul este lemnul dracului; el la rădăcina
socului şede. Socul să nu-l scoţi din pământ ca să-l muţi, că sau mori, sau nebuneşti; dar îi
pun oamenii foc la rădăcină, ca să-l stârpească, că focului nu-i poate face nimic” (Niculiţă-
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Voronca, 2008).
Ȋn lucrarea sa, Etnoiatria, magia şi descântecul terapeutic, Anamaria Lisovschi

realizează o interesantă categorizare a plantelor de leac şi a modului în care acestea sunt
utilizate pentru a aduce beneficii bolnavilor. Ȋn ceea ce priveşte calităţile socului, autoarea
consemnează următoarele recomandări:

- bătăturile se ung cu unsoare şi se leagă cu frunze de soc;
- din crengile tinere de soc se fac băi; crengile se taie foarte mărunt; copiii slabi îşi
revin imediat după ce sunt îmbăiaţi în aceste băi;
- ceaiul din flori de soc se foloseşte contra tusei şi răguşelii;
- se recomandă ceaiul din „rosătura“ de ramuri de soc, care duce la eliminarea
viermilor (n.r. intestinali) în scurt timp.
Ȋntruchiparea binelui şi a răului în egală măsură, responsabil pentru tratamente şi

vindecarea anumitor afecţiuni, temut pentru capacitatea de a atrage forţele necruţătoare ale
necuratului, tentant prin frumuseţea sa şi vestit pentru posibilitatea de a ocroti omul,
animalele şi gospodăria, socul reprezintă în mentalul colectiv o reală controversă. Fie
vesteşte bunăstarea, fie avertizează, fie facilitează infiltrarea maleficului, fie descântă şi
vesteşte uniunea, fie blestemă şi separă, fie purifică, valenţele multiple ale minunii
parfumate din grădină sunt certe. Chiar dacă valenţele curative tind să fie mai degrabă
apreciate în zilele noastre, până la urmă, magia, legenda, superstiţia, convingerea ancestrală
nu pot fi eliminate din mentalul colectiv, întrucât „ideea magicului, oricâtă critică i s-ar
aduce, nu va putea să fie niciodată izgonită din conştiinţa umană iar dacă ar fi să fie izgonită,
ea va continua să palpite în subconştient, înrâurind orientarea în cosmos şi cele mai alese
simţăminte ale noastre” (Blaga, 1972).
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