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Aflat în mijlocul Grădinii Copou, Teiul lui Eminescu a
devenit simbolul vegetal al Iaşului, fiind un adevărat loc
de pelerinaj pentru romantici. El exista deja la data
întemeierii parcului, fiind o relicvă a ceea ce a fost mai
înainte pe aceste locuri. Ataşamentul lui Mihai Eminescu
pentru tei pare să fie o nostalgie germanică, din perioada

studiilor făcute de marele poet la Viena şi Berlin. În faţa
teiului se află un bust de bronz al lui Eminescu, opera

sculptorului I. Mateescu.

Potrivit profesorului Mandache Leocov, teiul lui
Eminescu ar fi fost remarcat de însuși Gheorghe
Asachi, în timpul desenării planurilor pentru Grădina
Copou: "Gheorghe Asachi a întâlnit un tei cu o
coroană rotată superbă, dar care nu intra în viziunea
amenajării parcului în stil mixt. El nu se încadra în
axa centrală a parcului. Dar datorită frumuseții lui, a
fost menținut, iar în perioada în care Eminescu și-a
desfășurat activitatea la Iași, el a oferit umbra, el a
oferit cadrul pentru refacerea forțelor sleite de o
muncă extrem de intensă. Aici, la umbra teiului,
ieșenii îl întâlneau frecvent pe marele nostru poet, fie
alături de Veronica Micle, fie alături de bunul său
prieten, Ion Creangă. După plecarea lui la București,
ieșenii au botezat acest tei Teiul lui Eminescu. În cel
de-al doilea Război Mondial, în Parcul Copou a fost
lagăr, lagăr al românilor luați de pe stradă. Fostul
meu socru a fost luat de pe stradă și a fost aici, în
lagăr, și apoi a fost dus în Uniunea Sovietică.
Învățătorii care erau în lagăr au făcut strajă teiului,
pentru a nu fi tăiat.“

Din punct de vedere simbolic,
teiul a fost considerat ca întotdeauna
un simbol al prieteniei. Numele lui în
greceşte este identic cu cel al mamei
centaurului Chiron ale cărei puteri au
fost întotdeauna benefice pentru
oameni. De asemenea, acest copac
simbolizează şi statornicia unei
fidelităţi. Teiul este protector al iubirii
care apare foarte des în poeziile lui
Mihai Eminescu.
În opera lui Mihai Eminescu,
G. Călinescu afirmă că poetul are
printre copaci câteva esenţe la care
ţine în chip deosebit, teiul, bradul,
plopul, arinul, stejarul, fagul, salcia
Teiul,
despre
care
Călinescu
precizează, este copacul care se află
în centrul naturii eminesciene. Dar
locul pe care Eminescu îl acordă
teiului face din el un arbore cosmic.

Semnificaţiile teiului:
O semnificaţie importantă a teiului este cea a efectului de vrajă pe care
mirosul florilor de tei o exercită asupra cuplului de îndrăgostiţi (alături
de susurul izvorului şi de adierea vântului)

O altă semnificaţie este cea funerară, legată de prima. Sentimentul
iubirii tinde spre integrarea în eternitatea naturii, care nu se poate face
decât prin moarte.
Aceste idei se regăsesc în versurile poeziei ,,O, mamă…”:
,,Când voi muri, iubito, la creştet să nu-mi plângi;
Din teiul sfânt şi dulce o ramură să frângi,
La capul meu cu grijă tu ramura s-o-ngropi,
Asupra ei să cadă a ochilor tăi stropi;
Simţi-o-voi odată umbrind mormântul meu…
Mereu va creşte umbra-i, eu voi dormi mereu.”

Din punct de vedere al numărului de apariţii, teiul apare de 34 de ori în textele
literare.
Teiul lui Eminescu a devenit un motiv literar, care apare în multe poezii ale sale.

Teiul văzut ca un arbore sacru
În unele poezii eminesciene, care au ca temă natura, teiul apare ca un arbore
sacru: Povestea teiului, Fiind băiat păduri cutreieram, Zboară-al nopţii negru fluture,
Freamăt de codru, Făt -Frumos din tei, Mai am un singur dor, Povestea codrului.
În aceste texte , teiul primeşte atributele de arbore sacru prin intermediul
epitetelor vechi şi sfânt: Deasupra-mi teiul sfânt să-şi scuture creanga (Mai am un
singur dor.)
Acest motiv literar apare şi în poezii de
dragoste: Luceafărul, Scrisoarea IV, Scrisoarea
V, Memento mori, O, mamă… În aceste poezii
teiul este un element din decorul natural,
alături de codru şi izvor.
Principala calitate a teiului provine din
acţiunea magică a florilor, care cad la nesfârşit
în adevărate troiene asupra cuplului de
îndrăgostiţi.

La moartea sa, poetul a fost înmormântat în cimitirul Bellu, sub un tei.
Teiul este un element integrator în armonia veşnică a naturii.
Astfel Eminescu s-a integrat în armonia naturii eterne.
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