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Prefaţă

Cartea, structurată pe patru capitole, apelând la perspectiva 
interdisciplinară, relevă valenţele ritual-mitico-simbolice ale reg-
nului vegetal. O lume aflată sub tutela simbolurilor fitomorfe şi 
dendromorfe îşi revendică forţa. Buruienile de leac (aiul/usturoiul, 
iarba fiarelor, iedera, macul, mătrăguna, mandragora, năvalnicul, 
socul, urzica, vâscul, zburătoarea) şi simbolurile dendromorfe (alu-
nul, nucul) dezvăluie forme străvechi de etnoiatrie. 

Palierele abordate subliniază complexitatea temei: dihotomia 
gândire ştiinţifică – gândire empirică, registrul descriptiv, praxisul 
ritualic, corelarea cu anumite categorii folclorice, funcţia tămădui-
toare. Etapele culegerii buruienilor de leac, zilele, momentele pro-
pice recoltării acestora, interdicţiile şi predicţiile, ofrandele ritua-
lice, funcţiile fundamentale sunt câteva semnificaţii majore care 
subliniază importanţa, respectul alocate, atribuite simbolurilor 
vegetale în lumea satului românesc.

Autoarea revizitează fondul etnoiatric străvechi, îl revitalizează, 
prezentând într-o manieră captivantă simboluri vegetale ambiva-
lente, antropomorfizate şi misterioase.

Dr. Delia-Anamaria Răchişan a publicat şi editat, în total, 18 
cărţi, în română, câteva fiind traduse şi în limbi străine. Menţionez 
că două dintre acestea au apărut la Editura Academiei Române: 
Mitologia românească şi estetica artei tradiţionale din Maramureş 
(2015), Formulele magice şi antropologia vârstelor. Magia cuvântului în 
Maramureş (2013). Precizez că studiul Istoricul şi estetica mărţişorului 
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românesc din cele mai vechi timpuri până în prezent (2017) a obţinut, 
în anul 2018, Premiul pentru Carte Știinţifică în cadrul concursului 
„Cărţile Anului 2017”, secţiunea „Carte Știinţifică”. 

Am convingerea că, datorită rigurozităţii, originalităţii cu care a 
fost realizată, lucrarea Simboluri vegetale antropomorfizate şi miste-
rioase cu funcţie tămăduitoare de Delia-Anamaria Răchişan merită 
să fie citită.

Decembrie 2021

Prof. univ. dr. (emeritus) Nicolae Constantinescu
Şcoala Doctorală Litere

Universitatea din Bucureşti



Introducere

În această lucrare se subliniază universul fascinant al simboluri-
lor vegetale antropomorfizate şi misterioase. O lume mirifică aflată 
sub tutela regnului vegetal îşi dezvăluie unicitatea. 

Fitomitologia devine punct de conjuncţie cu dendromitologia, 
subliniind simboluri fitomorfe şi dendromorfe complexe – aiul/
usturoiul (Allium sativum), alunul (Corylus avellana L.), iarba fia-
relor (Cynanchum vincetoxicum L./Vincetoxicum hirundinaria/
Vincetoxicum officinale Moench), iedera (Hedera helix), macul 
(Papaver somniferum), mătrăguna (Atropa belladonna), mandra-
gora (Mandragora officinarum), năvalnicul (Phyllitis scolopendrium), 
nucul (Juglans regia L.), socul (Sambucus nigra), urzica (Urtica 
dioica), vâscul (Viscum album, Loranthus europaeus), zburătoarea 
(Chamaenerion angustifolium, (Epilobium palustre, Veronica longifo-
lia, Veronica latifolia).

Lucrarea este structurată pe patru capitole, precum: Simboluri 
vegetale antropomorfizate (1), Buruieni misterioase – univers mitologic 
(2), Simboluri fitomorfe perene (3), Simboluri dendromorfe cu valenţe 
ritual-mitice (4).

Simbolurile vegetale permit decriptarea mai multor unghiuri 
critice: folcloric, etnologic, lingvistic, literar, medical, mitologic, 
religios etc.

Palierul etimologic, fiind augmentat de binaritatea gândire 
savantă – gândire empirică, dezvăluie importanţa denumirii ştiin-
ţifice şi varietatea denumirilor regionale. Astfel, datorită denumirii 
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ştiinţifice se sistează orice confuzie, atunci când identificăm denu-
miri regionale identice la buruieni diferite. 

Registrul descriptiv potenţează universul captivant al simbolu-
rilor fitomorfe şi dendromorfe. Rădăcina, tulpina, frunzele, florile, 
fructele simbolurilor vegetale descrise subliniază frumuseţea, uni-
citatea şi utilitatea acestora.

Lucrarea vizează şi corelarea unor simboluri vegetale cu anumiţi 
zei sau făpturi mitologice. Se pune accent pe palierul mitologic, se 
mizează pe perspectiva interdisciplinară, ori de câte ori este cazul, 
se interacţionează cu diverse discipline (lingvistică, literatură, 
mitologie, folclor, etnologie, religie etc.). 

Praxisul ritualic relevă un univers complex încărcat de sem-
nificaţii, inclusiv un cumul de funcţii fundamentale şi adiacente. 
Funcţia tămăduitoare este augmentată de alte funcţii: apotropaică, 
de iniţiere, de mediere conştientizată între microcosmos şi macro-
cosmos, magică, oraculară, ritualică etc. Acest univers, impregnat 
de credinţe, practici străvechi transmise, de veacuri, de la străbuni, 
se cere a fi descifrat în permanenţă. Nu întâmplător, în lumea satu-
lui românesc, buruienile de leac erau recoltate, respectându-se cu 
stricteţe anumite interdicţii şi predicţii care vizau anumite aspecte 
pertinente. Menţionăm câteva aspecte care amplifică importanţa 
buruienilor de leac în lumea satului românesc: statusul culegăto-
rului (puritate sufletească şi trupească), recuzita (cuţit de argint, 
de cupru sau de lemn), substituirea buruienii cu anumite ofrande 
ritualice (pâine/pască, sare, zahăr/miere, vin/ţuică etc.), momen-
tele favorabile (zorii zilei, răsărit, miezul nopţii), zilele faste (săr-
bătorile din Calendarul popular din preajma echinocţiului de pri-
măvară, echinocţiului de toamnă sau solstiţiului de vară, aferente 
buruienii corespunzătoare), zilele nefaste (de exemplu, buruienile 
culese de Rusalii devin ineficiente din pricina Ielelor), poziţionarea 
astrului selenar (lună plină, Crai Nou), seva buruienii (poziţionată 
fie în rădăcină, fie în tuplină, fie în frunze, fie în flori), apelativele 
eufemistice, uscarea corespunzătoare (la umbră, la soare), vopsitul 



15Simboluri vegetale antropomorfizate şi misterioase cu funcţie tămăduitoare

vegetal natural etc. Nu întâmplător, se crede că buruienile sunt leac 
pentru trup, însă şi pentru suflet. Atât în legende, cât şi în basme, 
pe unde păşesc Dumnezeu, Sânpetru sau eroul pozitiv, în mod 
instantaneu, se ivesc flori, buruieni de leac, iarbă. În schimb, pe 
unde calcă Necuratul sau eroii negativi apar plante, precum: măse-
lariţă, scaieţi, spini etc. 

Se crede că limbajul regnului vegetal, denumirea buruienilor, 
funcţia terapeutică a acestora poate fi decriptată dacă se consumă 
carne de şarpe alb ori dacă unui ofidian i se va reteza capul cu un 
ban de argint, apoi i se va insera în gură un căţel de usturoi, iar capul 
şarpelui se va pune sub pridvorul unei biserici. Se spune că, după 
nouă zile, în acel loc, va apărea o buruiană miraculoasă. Posesorul 
ei va recunoaşte toate simbolurile fitomorfe şi dendromorfe, aces-
tea îi vor vorbi şi, implicit, va şti care sunt benefice şi care sunt 
malefice. Credinţele populare confereau comprehensiunea calită-
ţilor tămăduitoare ale buruienilor unor necuvântătoare (de exem-
plu, în acest context, ofidienilor). Astfel de credinţe populare şi alte 
aspecte inedite regăsim în studiile unor autori avizaţi – Antoaneta 
Olteanu, Valer Butură, Elena Niculiţa-Voronca, Ion Ghinoiu, Artur 
Gorovei etc. (A se vedea detalii, în acest sens, în subcapitolele 1.3.2; 
4.1.3; 4.1.5.4).

Uneori, linia de demarcaţie care se înfiripă între real şi ireal este 
fragilă, dar şi captivantă. Gândirea empirică ne reaminteşte cât de 
preţuite sunt buruienile de leac în universul ontologic al satului 
românesc. Anumite binarităţi subliniază ambivalenţa simbolurilor 
vegetale: medicament-otravă, sacru-profan, benign-malign etc.

Interacţiunea cu anumite categorii folclorice (cimilituri, descân-
tece, legende, proverbe etc.) potenţează universul fascinat al sim-
bolurilor vegetale, implicit ale celor cu iz mitologic. În lumea reală 
apare un pliseu care ne proiectează într-un univers misterios acapa-
rat fie de buruieni de leac, fie de arbori totemici. 

Iniţiaţii, cunoscând puterea simbolurilor vegetale, apelând 
la medicina populară dezvăluie rolul tămăduitor al simbolurilor 



16 Delia-Anamaria Răchișan

fitomorfe şi dendromorfe. Nu întâmplător, buruienile de leac tre-
buie culese după prescripţii ritualice străvechi, respectând con-
substanţialitatea om-natură-divinitate. Prin intermediul simbolu-
rilor vegetale cercetate, valorificăm şi (re)actualizăm fondul etnoia-
tric transmis din moşi-strămoşi.

Prin intermediul simbolurilor vegetale ia naştere un univers tra-
diţional etnoiatric impregnat de cunoaşterea empirică, un univers 
care aşteaptă să fie decriptat de omul contemporan. Empiria tra-
diţională, apelând la descântece, la rugăciune, la buruieni de leac, 
la arbori totemici cu valenţe ritual-mitice, dezvăluie mijloacele 
complexe prin care se genera vindecarea fiinţei umane, „marhălor” 
[animalelor din gospodărie]. Astfel, cu ajutorul simbolurilor vege-
tale, se potenţează practicile străvechi prin care starea maladivă era 
substituită de starea de sănătate, restabilindu-se echilibrul.

Cartea se adresează tuturor celor care vor să (re)descopere fon-
dul etnoiatric străvechi şi să decripteze universul simbolurilor 
vegetale misterioase, antropomorfizate.

Delia-Anamaria Răchişan



CAPITOLUL 1. 
SIMBOLURI VEGETALE 
ANTROPOMORFIZATE

1.1. Mătrăguna
1.1.1. Palier etimologic, dihotomia  
gândire ştiinţifică – gândire naivă

1.1.1.1. Palier etimologic
Mătrăguna (Atropa belladonna) este o plantă erbacee şi perenă. 

Mătrăguna face parte din genul Atropa şi provine, asemenea mandra-
gorei (Mandragora officinarum), din familia Solonaceelor. Denumirea 
ştiinţifică sistează eventualele confuzii care ar putea surveni între 
mătrăgună şi mandragoră. Pentru a decripta palierul etimologic, vom 
analiza mătrăguna, având ca reper cele două modele denominative 
– modelul ştiinţific sau savant şi modelul popular ori naiv. Totodată, 
pentru a suprima orice fel de confuzie, apelăm la perspectiva com-
parativ-analitică, elucidăm binaritatea mătrăgună-mandragoră. Din 
perspectivă lingvistică există o apropiere care generează o oarecare 
confuzie între mătrăgună şi mandragoră. Din perspectivă botanică 
există înrudire între mătrăgună (Atropa belladonna) şi mandragoră 
(Atropa mandragora). Conform nomenclaturii oferite de botanistul 
Linné, ambele plante fac parte din genul Atropa. Pentru a fi cât mai 
expliciţi, potenţăm asemănările şi deosebirile dintre mătrăgună şi 
mandragoră, analizându-le individual.
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1.1.1.2. Mătrăguna (Atropa belladonna). Denumirea ştiinţifică
Denumirea ştiinţifică Atropa belladonna < gr. Atropos şi it. bella-

donna a fost dată de botanistul Carl von Linné, cunoscut şi sub 
numele integral Carl Nilsson Linnæus1. Pe de o parte, termenul 
atropa ne duce cu gândul la Atropos, la una dintre cele trei Moire 
din mitologia greacă, denumite Parce în Panteonul roman. Se crede 
că Moirele, concepute din împreunarea lui Zeus cu Themis, modi-
ficau destinul fiinţei umane. Acestea erau în număr de trei: Clotho, 
Lachesis, Atropos2. La nivel simbolic, prima torcea firul vieţii, a 
doua „depăna” [lungea] firul vieţii, iar a treia tăia viaţa muritorilor. 
Atropos, în calitate de Moiră, simbolizează „încetarea ireversibilă 
a vieţii; era reprezentată figurativ cu o unealtă de tăiat, exprimând 

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus. Accesare site: 29.03.2021, ora: 
22.09.
2 Extrapolând, în Panteonul românesc întâlnim Ursitoarele în număr de trei, 
îmbrăcate în alb: Torcătoarea, Soarta, Moartea. Recuzita ritual-magico-simbolică 
este alcătuită din trei obiecte: o furcă de tors cu caier de lână, un fus, o foarfecă. Se 
crede că cea mică este nemiloasă şi i se atribuie carenţe fizice – este schioapă. Nu 
întâmplător, Moartea, conform mitologiei româneşti, este denumită Șchioapa 
sau Sfânta Moarte. Ultima denumire este un apelativ eufemistic şi are menirea de 
a o îmbuna. Se crede că în casa Morţii sunt candele şi o sumedenie de gheme. În 
trecut, în satele româneşti, moaşa aducea pe lume nou-născuţii. Moaşa interacţi-
ona atât cu planul real, cât şi cu cel mitic. Ei îi revenea sarcina de a pregăti masa 
Ursitoarelor: o masă rotundă cu trei picioare şi trei scăunele aşezate în dreptul 
ferestrei din camera nou-născutului, iar pe masă erau puse trei farfurii, trei lin-
guri, trei pahare, dar şi ofrande ritualice (colaci, sare, apă sau vin), inclusiv obiecte 
cu conotaţie simbolică în funcţie de sexul nou-născutului (inclusiv un ghem de 
lână pentru ca firul vieţii tors de ele să fie cât mai lung şi de bun augur). Moartea 
propriu-zisă din mitologia românească este antrpomorfizată, este denumită Zâna 
Bătrână, este aidoma unui schelet umblător, uneori cu aripi negre, care posedă o 
coasă sau o seceră în mâna stângă, iar în mâna dreaptă un pocal. Remarcăm că 
Moartea, indiferent de obiectul contondent cu care este reprezentată în picturile 
murale (coasă, seceră sau foarfecă), are menirea de a curma firul vieţii. Atropos 
din Panteonul grec se identifică cu Moartea din Panteonul românesc. 


