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< D i n
rãdãcini pro-
prii, în adân-
cimi proprii,
rãsare civiliza-
þia adevãratã a
unui popor.>

M i h a i  E M I N E S C USuntem... ce suntemSuntem... ce suntem
ªi fªi fi-vi-vom ce-am fom ce-am fost!ost!

1  EURO – ptr. Europa
1,20 USD – restul lumii

prof. Virgil VASILESCU

CCelor preocupaþi de cunoaº-
terea trecutului îndepãrtat

al omului, al popoarelor, le oferim
un sistem, un mod de organizare,
în vederea ordonãrii valorilor
social-culturale perene. Sistemul
de evaluare a documentelor orig-
inare, originale impune, în acest
caz, o ºtiinþã anume: SEMIOTI-
CA. Acest sistem este mult mai
departe de Semilogie ºi de
Semanticã doarece se bazeazã pe
studiul unui anume simbol, pe
ideograma credinþelor religioase
arhaice.

Definiþia ce urmeazã sã o
prezentãm aici, în forma ei finalã,
a fost verificatã prin urmãtoarele
lucrãri de autor: Semnele Cerului,
Buc. 1994; Semnele Pãmântului,
Buc. 1996; Simboluri Patrimoniale,
Buc. 1998; Civilizaþia Cucucteni,
Buc. 2000; Civilizaþia Tisa, Buc.
2000; Semiotica românã – ediþia I,
Buc. 2001.

Ca orice definiþie ºi definiþia
Semioticii, consideratã ca parte
importantã a concluziei finale în
tratarea unui subiect, poate fi de
folos când analizãm valorile care
ne reprezintã ºi cu care ne identi-
ficãm.

Aºadar, spre informarea
lumii luminate prezentãm o nouã
ºtiinþã ºi un obiect de studiu
aºezat în centrul unei discipline
importante pentru noi: SEMIO-
TICA este ºtiinþa fundamentalã
care se ocupã cu studiul sim-
bolurilor sacre. Este un ansamblu
sistematic de cunoºtinþe despre
naturã, societate ºi gândire. Este
fundamentalã, de bazã, esenþialã;
stabileºte legile unor fenomene sau
procese nou descoperite. Are carac-
ter aplicativ, este legatã nemijlocit
de practica folosirii simbolurilor
sacre.

SIMBOLUL SACRU este sem-
nul, obiectul, imaginea care reprez-
intã sau evocã o idee, o noþiune, un
sentiment cu caracter religios.
Simbolul sacru este mijlocul cu care
Semiotica opereazã - retrologic ºi în
perspectivã - în vederea stabilirii ºi
ordonãrii valorilor spirituale.

Prin vol. Semiotica, ediþia a
II-a, în curs de apariþie la editura
INFOMEX, lãrgim sfera definiþiei
la nivel planetar, pentru uºurarea
înþelegerii particularitãþilor
zonale ce dau contur civilizaþiilor
lumii. Semiotica deschide orizont
larg de cercetare a Spaþiului ºi
Timpului demult trecut, aduce
luminã peste preantichitate, peste

Evul Timpuriu final, folosind sim-
bolul atemporal existent în prac-
tici curente.

În condiþiile actuale, când
trãim o adevãratã explozie infor-
maþionalã, putem ºi trebuie sã ne
prezentãm zestrea spiritualã cu
care intrãm în hora lumii.

Avem valori inestimabile în
lada noastrã de zestre, cum pro-
babil cã au ºi alte popoare, valori
ce trebuie sã fie binecunoscute ºi
protejate, fiindcã ele au activat
cutumele ºi normele morale dupã
care ne-am condus pe aceeaºi
vatrã milenarã.

De când lumea am trãit prin
cântecul ritual, prin dansul ritual,
am trãit înfrãþiþi cu fiecare semn
sacru, cu fiecare simbol aºezat în
spaþiu atemporal.

Ca sã fim bine înþeleºi am
alcãtuit mijlocul cu care cernem
valorile scrise ale spiritului, am
luat Semiotica drept chezaº al
entitãþilor creatorilor de frumos.
Semiotica scoate simbolul ca
parte lãuntricã a sufletului nos-
tru.

Sã deschidem aºadar lada
noastrã de zestre spre ºtirea lumii
luminate ºi sã prezentãm tuturor
vulcanul spiritului carpatic.

(1968)
E greu de explicat ivirea lim-

bilor ºi naºterea popoarelor ºi ele
participã parcã de la un mister.
Deodatã istoria înregistreazã,
într-o numitã parte a lumii un
popor neºtiut ºi o limbã nouã,
probabil derivatã ºi înruditã însã
nouã. De ce? Când ºi cum s-a
petrecut fenomenul, ºtiinþa pre-
supune fãrã sã ºtie. Aici în jurul
Carpaþilor într-o bunã  zi, s-a
vorbit româneºte. De ce? Nu se
înþelegeau îndeajuns oamenii în
dacã, slavonã ºi latinã? De unde
nevoia unei limbi noi într-un timp
de ignoranþã, care nu avea facul-
tatea sã ºtie, ori sã prefere?

Fãrã nimic artificial s-a iscat
o altã vorbire pe care a grãit-o
toatã lumea dintre graniþi.

Factor
de
sugestie

Traco-geto-dacii ca descen-
denþi direcþi ai lui Orpheu au
folosit adesea muzica în zone
ale existenþei lor dintre cele mai
surprinzãtoare.

Una dintre aceste utilizãri
este ºi aceea a folosirii muzicii
ca factor de sugestie în relaþiile

pe care traco-geto-dacii le
aveau cu duºmanii.

Muzica era folositã în
relaþiile cu duºmanii chiar în
situaþiile în care tratativele
nu erau posibile, sub formã
de cântece ºi dansuri
rãzboinice. Acestea prin
accentele deosebite, prin
sunetele stridente ºi miºcãrile
ameninþãtoare ale dansato-
rilor aveau menirea de a su-
gestiona duºmanul, inspirân-
du-i teamã.

Sabinius, un general
roman, avea obiceiul de a-ºi
completa trupele cu tineri din
rândul populaþiei trace ocupate. 

(continuare în pag. 2)
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CONCEPTUL DE LIMBCONCEPTUL DE LIMBAJAJ
AL MORFEMELORAL MORFEMELOR

SIMBOLULSIMBOLUL
– codul autocunoaºterii noastre ––

Conceptul, cel mai
folosit în prezent în analiza
lingvisticã este cel al etimoanelor.
Ca ºtiinþã, lingvistica actualã este
etimologicã susþinând, în princi-
piu, schimbarea cuvintelor dintr-o
limbã în alta dupã niºte reguli
extrem de sofisticate de transfor-
mare.

Etimoanele sunt alcãtuite din
rãdãcini de cuvinte relativ
recente, în perspectivã istoricã, cel
mult de pe vremea grecilor ºi
romanilor, ca ºi cum înainte de
aceºtia lumea ar fi fost mutã sau
ca ºi cum ºi-ar fi pierdut limbajul
anterior.

Pe acest temei, înaintaºii au
ajuns la concluzia cã limba noas-
trã(n.r. limba românilor) este un
hibrid, o limbã compusã din
cuvinte ale latinilor romani, ale
slavilor, grecilor, turcilor, maghia-
rilor ºi albanezilor).

Cele care nu se încadreazã în

nici una dintre limbile menþionate
sunt etichetate ca fiind cuvinte cu
etimon necunoscut, deºi prezintã
o pondere importantã în limbajul
colocvial.

Dicþionarul explicativ al limbii
române nu recunoaºte nici un
cuvânt de origine românã!!!

Pe considerente lingvistice s-a
elaborat un tabu conform cãruia
originea românilor este determi-
natã de hibridarea aºa numitelor
triburi dacice cu romanii civilizaþi.

Noi înºine, chiar, susþinem cã
suntem niºte hibrizi între daci ºi
romani, deºi, elementele care vin
în susþinerea acestei teze sunt
extrem de puþine ºi uºor de com-
bãtut în plan ºtiinþific, între aces-
tea evidenþiem numãrul extrem
de redus al mormintelor de tip
roman, descoperite pe teritoriul
locuit de daci, în prezent de
români, precum ºi alte descoperiri
arheologice care au scos în evi-

denþã numeroase alte indicii,
inclusiv grafice, care nu fac altce-
va decât sã întãreascã concluzia
cã de fapt romanii sunt nepoþii ºi nu
bunicii noºtri.

Se poate pune problema dacã
susþinerea acestui tabu mai este
motivatã în zilele noastre ºi dacã el
respectã un adevãr istoric sau nu.

Acest tabu situeazã pe rumâni
(numele ce ºi-l atribuiau, între ei,
autohtonii fie cã de-a lungul istoriei
au fost numiþi de strãini geþi, daci,
valahi, moldoveni sau mai târziu
români, numele nostru actual –
n.r.) primul popor sedentar de
agricultori din Europa, pe acelaºi
plan cu toþi nomazii europeni, cu
consecinþele juridice de rigoare. ªi
aceasta s-a întâmplat ºi se întâmplã
ºi în continuare ca o consecinþã a
incapacitãþii noastre de a corobora
datele arheologice ºi grafice de 

(continuare în pag. 2)
(continuare din pag. 1)

dr. Lucian Iosif Cueºdean

prof. Ion DOGARU



De ziua Ta,
Latona

De ziua Ta
þi-aº da în dar
cea mai frumoasã zi:
apus de soare
în Okean
sub zãrile pustii...

ªi-n acea zi
þi-aº oferi,
de unde am fi,
splendoare în abis,
izvor de lacrimi ºi plãceri
în Paradis...

În pas de vals,
în urma Ta,
discret
aº presãra
muºchi din carena
proaspetei epave,
din plauri vii
þi-aº împleti
regeascã diademã,
sã fii, Tu,
suflet de hoinar,
a mea Doamnã eternã...

Îþi spun Eu, Zeu
ocrotitor
al Getului, nemuritor
cu Sufletul, pe care-l duce
în Sfânta insulã... Leuce
Maria, cu jalea cea dulce.

Gheorghe BÂRDAN RAINE

COLÞUL MUZELOR
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UUn izvor grecesc citat de
Vasile Lovinescu îl

numeºte pe Pitagora <discipol al
înþelepciunii trace>. Era un
elogiu adus înþeleptului ºi,
deopotrivã, un elogiu adus
înþelepciunii celor pe care grecii
i-au <regãsit> sub numele de
traci. Pentru cã, ulterior,
depãºind <Carpaþii> sud
Dunãreni (Balkan e un nume
târziu, dat de turci), ºi urcând
spre Nord, au constatat cã
oamenii din neamul <cel mai
numeros dupã
indieni>(Herodot) se numesc
nu numai traci ci ºi bessi,
moessi, geþi daci, carpi ºi tot
altfel pânã la mult peste 100
de denumiri.

Or, din vremea în care în
care înþelepþii Antichitãþii, între
care se numãrã ºi el, îºi adunau
în jur grupuri de ucenici ºi de
discipoli, bine selecþionaþi, pen-
tru a le împãrtãºi gândurile ºi
învãþãturile, ne-a rãmas de la
Pitagora urmãtorul apel cãtre cei
deopotrivã cu el: < Scisul este
cadavrul gândirii. Înþeleptule,
spune-þi principiile cu voce tare;
vorbeºte discipolilor tãi ºi nu le
îngãdui sã se foloseascã de
vreun alt mijloc în afarã de
memorie; odatã întipãrit în
minte, adevãrul nu se mai ºterge
niciodatã>.

Chiar dacã am accepta cã
transmiterea oralã(oralitatea) era,
atunci, <în firea lucrurilor>, în
cazul dat, considerãm noi, apelul
nu poate fi <tãlmãcit> altfel
decât cã gândurile înþeleptului

erau atât de bogate în idei încât
zãbava scrisului fãcea sã <moarã>
multe dintre ele iar o idea care
<moare> constituie o mare
pierdere. Desigur, atunci, selec-
þionarea atentã a discipolilor era
subînþeleasã, dar se practica –
fãrã îndoialã – în <ºcoala>

înþeleptului ºi o <rodare>
îndelungatã a memoriei acestora
pentru a se ajunge la perfor-
manþe care ulterior, în lipsa unui
asemenea exerciþiu, au fost
suplinite prin ceea ce numim
<ajutoare ale memoriei> (<aide-
memoire>). În mediile în care
însã oralitatea (transmiterea
oralã) încã s-a practicat, perfor-
manþe ale memoriei în sine(fãrã
<aide-memoire>!) sã se înregis-
treze. ªi domnul Gabriel Gheorghe
(G. Gh.) citeazã în cartea dom-
niei sale: Petre Þuþea. între
legendã ºi adevãr, Fundaþia
Gândirea, Bucureºti 2003, un
caz relativ recent (1972), din
India, în relatarea de la un
Congres, a sanscritologului 
T. Simenschy, când o fetiþã indi-
ancã, de 8 ani, <i-a uimit pe cei
2000 de savanþi reuniþi, recitând

pe de rost, la cerere, oricare din
cele 3976 de reguli ale gra-
maticii lui Panini>.(p. 120).

În cartea care ne preocupã
aici, dl. G. Gh. insistã ºi revine
de mai multe ori asupra oralitãþii
lui Petre Þuþea. Dotat cu o me-
morie fenomenalã care i-ar fi
permis, în plinã epocã a scrisu-
lui generalizat, sã
<zãboveascã> pentru a-ºi
încredinþa hârtiei ideile, consid-
eraþiile, creaþiile, necesare
totuºi, contemporanilor ºi
urmaºilor, cãci altfel se risipesc
<în lume>, Petre Þuþea a rãmas
fidel transmiterii orale. Între-
bându-l domnul G. Gh. de ce
procedeazã astfel, de ce nu
scrie, Þuþea i-a mãrturisit cã în

faþa hârtiei albe încearcã o stare
de inhibitþie. Târziu s-a hotãrât
s-o facã totuºi ºi, mai mult la
îndemnul celor din jurul lui,
care-l preþuiau – dar puþine au
fost paginile care ne-au rãmas de
la el! Poate, dacã n-ar fi fost
temniþa communistã, atât de
îndelungatã ºi atât de nedreaptã,
ar fi rãmas mai multe. Dar
aceastã temniþã, s-ar putea
spune, i-a accentuat predispo-
ziþia spre oralitate. Ar fi însã o
împietate dacã am numi-o <un
rãu necesar> în <cazul Þuþea>.

Oralitatea lui Petre Þuþea -
reiese din cartea domnului G.
Gh., atât de stãruitoare în depar-
tajarea legendei ºi incorectitu-
dinilor de adevãr – izvora din
construcþia sa, din adâncul fiinþei
sale. L-am putea asimila cu
Omul bun dintr-o comunitate –

PETRE ÞUÞEAPETRE ÞUÞEA
<discipol al înþele<discipol al înþelepciunii pciunii trtrace>?ace>?

care dispunem, documentele scriptice care existã ºi
datele lingvistice.

Este logic ca o societate sedentarã de agricul-
tori sã dezvolte o viaþã socialã din ce în ce mai
evoluatã ºi un limbaj din ce în ce mai complex, con-
semnând în cuvinte, ca o arhivã de istorie, întreaga
evoluþie din toate domeniile activitãþilor specific
umane.

Este unanim acceptat cã nomazii pãstori
aveau un limbaj sãrac, reducându-se la cuvinte
strict existenþiale. Atât grecii cât ºi romanii au fost
iniþial nomazi, în timp ce rumânii strãmoºi erau
agricultori sedentari.

Analizând lexicul colocvial al limbii române se
poate constata cã acesta conþine aproximativ o
pãtrime cuvinte cu etimon latin, o pãtrime cu eti-
mon slav, o pãtrime cu etimon necunoscut ºi o
pãtrime cu etimoane ce le însumeazã pe cele
greceºti, turceºti, maghiare ºi albaneze.

Dacã urmãrim, însã limbajul morfemelor, lex-
icul colocvial are un singur sistem, constant ºi uni-
tar, indiferent de etimoanele invocate. Aceasta
dovedeºte cu totul altceva decât se susþine ºi anume
faptul cã limba românã nu este o limbã hibrid, de
împrumut, ci mai curând limba originarã, primor-
dialã, bunica actualelor limbi europene.

Prima întrebare care se pune este dacã acest
limbaj al morfemelor existã sau nu.

Demonstraþia este teribil de simplã, dar greu
de sesizat ºi de acceptat, în lipsa conceptului de lim-
baj al morfemelor.

Credibilitatea acestui sistem poate pãrea pre-
carã din cauza aspectului mai degrabã naiv, decât
ºtiinþific (în accepþiunea contemporanã), prea sim-
plu pentru a fi adevãrat ºi acceptat la o primã
vedere.Pentru a putea înþelege acest sistem trebuie
sã ne coborâm la nivelul de gândire, de înþelegere
ºi de concepþie al omului primordial, al omului
trãitor în urmã cu câteve sute de mii de ani sau cel
puþin la nivelul primei societãþi de agricultori de la
sfârºitul glaciaþiunii Würm, de acum douãsprezece
mii de ani, pentru a putea înþelege modelul de
comunicare verbalã.

Românii strãmoºi vorbeau înainte de a exista
grecii ºi romanii.

POC, FÂS, TÂR, PÂR ºi alte onomatopee
constituie graniþa dintre animal ºi om în planul
lingvistic, al comunicãrii.

Nici o limbã europeanã nu are sute de cuvinte
onomatopee ºi cuvinte cu compunere onomatope-
icã, precum limba românã.

Compunerea onomatopeicã este certificatul de
vechime al limbii române ºi nu de primitivism cum
susþin unii.

Celelalte popoare s-au nãscut abia mai târziu,
când TÂR, a TÂRÂI devenise deja TIRE iar PÂR
devenise PORTA ori PORTE.

A POCNI, a FÂSÂI existã doar în limba
românã, POCNOVATI ºi FÂSOVATI nu existã.

Toate cuvintele, fãrã excepþie, sunt formate ca
metafore româneºti, pe baza unor morfeme, bucãþi
de cuvânt, multe derivate din onomatopee, asociate
pentru a descrie o noþiune.

Orice noþiune este descrisã cel puþin cu pre-
cizia pe care o poate avea o metaforã.

FÂS este o onomatopee asociatã cu senzaþia de
umflare sau de dezumflare.

FUS este o umflãturã numitã FUS–AIOLÃ în
francezã.

FAS–OLE este casa care duce la FÂS.

O FUS–TÃ nu are legãturã cu FAS–OLEA
dar este o umflãturã pe corpul TÃU –TÃ.

Se poate observa o adaptare eufonicã FÂS,
FAS, FUS în tema sau sfera semanticã bipolarã a
se UMFLA–DEZUMFLA.

Dupã aceastã succintã introducere în temã,
putem analiza orice cuvânt din limbajul colocvial
român ºi nu numai.

Noþiunea de morfem nu este o noutate. Ea este
de origine francezã ºi se referã cu precãdere la pre-
fixe ºi sufixe. Orice rãdãcinã de cuvânt nu este un
cuvânt ci evident este o bucatã de cuvât, un mor-
fem.

Orice morfem poate sã fie o rãdãcinã de
cuvânt contemporan sau pierdut.

Un morfem comun pentru douã sau mai
multe cuvinte diferite (nu derivate) poate fi un cod.

Compunerea unor cuvinte din mai mulþi rad-
icali se poate recunoaºte ºi în limba românã, ca în
BOS–UMFLAT.

Cuvintele româneºti abundã de sufixe dar în
acelaºi timp prefixele par strãine.

Prefixele sunt cuvinte în sine sau prescurtãri.
Românii nu au fost prea preocupaþi de înþele-

sul morfemelor. Acest înþeles existã însã ºi este teri-
bil de important, desluºind compunerea, originea
ºi rãdãcina cuvântului, o adevãratã paleolingvis-
ticã, ca un fel de arheologie lingvisticã incredibilã.

Cheia acestui limbaj constã în aceea cã un
morfem codabil are un înþeles precis într-o singurã
sferã semanticã; aceleaºi sunete putând avea cu
totul alt înþeles în altã sferã semanticã.

LU este om în sfera semanticã om dar este
luminã în sfera semanticã LU–MINÃ (LU–CIU,
LU–STRU, LUX, LI–GHT).

Dau câteva exemple în speranþa cã voi reuºi sã
vã captez atenþia.

PANTOF este un obiect, dar dacã-i adãugãm
morfemul AR el devine OM, PANTOF–AR,
PIETR–AR, CIZM–AR, MOR–AR. AR poate fi
un sufix dar ºi un prefix AR–GAT, AR– NÃUT.

În limba germanã, despre care se susþine cã
nu are nici legãturã de înrudire cu limba românã,
putem avea AR–BAI–TER (lucrãtor) sau AR–ÞT
(medic).

S-ar putea susþine cã este o simplã coincidenþã,
dar BAI poate fi o eufonie pentru BAU(a construi)
ºi TER cuvântul trac TARE, iar ÞT din AR–ÞT
poate fi o foemã contrarã pentru morfemul româ-
nesc ÞAT din ÎNVÃ–ÞAT, pentru cã metaforic un
doctor, un AR–ÞT este un învãþat despre oamenii
AR, evidenþiat mai sus; ÞOT este gând în englezã,
un element necesar învãþatului.

Alt exemplu pe care l-am prezentat mai sus
este morfemul LU, din LU-ME, LU-CRA-TOR,
LU-PTA-TOR, APU-LU(andronim dacic din zona
Alba-Iulia - <APU-LUM>).

LU este un morfem care intra în componenta
unor cuvinte care se refera la om. Surpriza este
mare când aflam ca LU este cuvântul om în limba
sumeriana, dupa Constantin Daniel.

SU este un morfem în cuvintele a SU-
GRUMA, SU-VEICA, a SU-FLECA, SU-LITA,

SUB-SU-OARA si pare sa aiba valoare de cod fara
a fi un prefix. Cuvintele par complet diferite si sa
nu ofere un înteles morfemului SU, desi GRUMA
este o prescutare de la GRUMAZ, VALEA sug-
ereaza <deplasarea, miscarea>,VA-LEA!, VA din
franceza, FLECA sugereaza flexiunea, LITA -
bratul si SUB - mâna SUB-SU-OARA. În acest caz
surpriza este ca, de asemenea, în sumeriana SU
este MÂNA, dupa Constantin Daniel.

Cuvintele NOR-OD, NAR-OD, TÂ-NAR,
PARTE-NER, HOI-NAR, MERCE-NAR au în
comun un cod cu un sunet vocalic ce se modifica
eufonic NVR si este evident ca se refera la oameni,
NOR-OD - <narod> în rusa, NAR-OD -
<nar=tâmpit> în germana. NERI este cuvântul om
în albaneza.

Putem observa ca sunetul vocalic poate fi A,A,
E, O fara a se schimba sfera semantica om, mor-
femul NVR devenind un morfem eufonic, un mor-
fem codat sau un cod, în care sunetul vocalic poate
fi fictiv, reprezentat de un semn oarecare, sa zicem
un patratel, indiferentdaca acesta este un diftong
sau triftong.

Tot lexicul românesc se înscrie în acest sistem,
indiferent de etimoane si pentru detalii, va rog sa
consultati cartea Sistemul sumerian al limbii
române, aparuta la editura Orfeu 2000 în anul
2001, ce se distribuie în libraria cu acelasi nume
din Bucuresti.

În aceasta carte codurile sunt trecute în ordine
alfabetica. Ea contine 64 de titluri bibliografice, ale
unor autori ca istoricul Andrei Otetea, francezul
Guido A. Mansueli, Constantin Daniel, Iosif
Constantin Dragan, arheologul american de orig-
ine lituaniana Marija Gimbutas.

De la revista Getica sunt autorii Gabriel
Gheorghe, Luca Manta, Nicolae Ticleanu, N.P.
Leonachescu.

Profesorul Nicolae Ticleanu mi-a prezentat
superba coloana pictata de la Cascioarele, veche de
7.000 de ani. Tot de la dânsul am aflat ca pe
Ceahlau exista o piramida asemanatoare cu cele
din Egipt, un toponim PI-ON pentru Ceahlau si ca
on înseamna COL-OAN-A în limba egipteana; eu
nu remarcasem pâna atunci decât <verticalitatea
morala> din ON-EST, ON-OAR-E, toponimul ON-
ESTI de lânga Ceahlau si englezescul <sus pe> ON.

Într-o carte de 300 de pagini am rearanjat
codurile pe sfere semantice si din acest aspect
reiese evident faptul ca limba româna este formata
din cuvinte compuse de catre românii stramosi
într-o proportie covârsitoare, peste 90 %, cu mult
înainte de aparitia Imperiului Roman.

Titlul cartii este Limbajul morfemelor si
limba dacilor. Titlul cãrþii este Limbajul mor-
femelor ºi limba dacilor.

(continuare din pag. 1)
Locuitorii traci refuzau sã se
înroleze ºi se retrãgeau în
munþi, opunând rezistenþã
trupelor trimise sã-i prindã.
Iatã cum este descris un
aspect al acestei urmãriri:
<...apoi(Sabinius) îºi întãri
lagãrul în acel loc cu o trupã
puternicã ºi ocupã un munte
îngust... Împotriva celor mai
îndrãzneþi, care se agitau
înaintea întãriturii cu cântece
ºi dansuri rãzboinice(s.n.), el
trimise elita arcaºilor.>

Asemenea cântece ºi
dansuri rãzboinice erau
întâlnite ºi în momente de
odihnã ale armatelor, de data
aceasta ele având un caracter
deconectant, de destindere
sau de antrenament. Xenofon
ne-a lãsat o relatare în acest
sens, despre o serbare organi-
zatã la curtea regelui trac
Seuthes, în cinstea armatelor
lui cirus: <… s-au ridicat mai
întâi tracii ºi au dansat, înar-
maþi , în sunete de flaut. Ei
fãceau sãrituri mari, cu agili-
tate ºi totodatã se foloseau de
cuþite>.

Parte
constitutivã
a riturilor
de trecere

UUna din credinþele insu-
flate de Zalmoxis daco-
geþilor, era idea nemuririi.

Astfel locuitorii din preajma
arcului carpatic aveau cred-
inþa cã viaþa se continuã ºi
dincolo de moarte. Ba, mai
mult chiar, <dincolo>
condiþiile ar fi mult mai plã-
cute. Se spune cã pentru a-i
convinge pe oameni de acest
lucru Zalmoxis ºi-a construit
în secret o casã subteranã,
din care a ieºit dupã patru
ani, povestind cã a dus-o
bine ºi cã se va duce înapoi.
Reântoarcerea sa l-a consa-
crat ca zeu, considerându-se
cã un om simplu, obiºnuit nu
se poate întoarce din lumea
zeilor. El avea putere de hip-
nozã, cunoºtea medicinã,
astronomie ºi matematicã.
Folosite aceste cunoºtinþe i-
au asigurat o dominaþie
misticã asupra oamenilor.
Faptul cã a descris în
condiþii mai bune viaþa de
apoi, a generat o anumitã
atitudine a oamenilor,
relatatã de Pomponius Mele:
<Tracia este locuitã de un
singur neam de oameni,
tracii, având însã fiecare alt
nume ºi alte obiceiuri. Unii
sunt sãlbatici ºi cu totul gata
sã înfrunte moartea, mai ales
geþii. Acest lucru se datoreºte
credinþelor lor deosebite,
unii cred cã sufletele celor
care mor se vor întoarce pe
pãmânt, iar alþii socotesc cã,
deºi nu se vor mai întoarce
ele totuºi nu se sting, ci merg
în locuri mai fericite; alþii
cred cã sufletele lor mor

negreºit, însã e mai bine aºa
decât sã trãiascã. De aceea,
la unii sunt deplanes naºter-
ile ºi jeliþi nou-nãscuþii; dim-
potrivã, înmormântãrile
sunt prilej de sãrbãtoare ºi le
cinstesc ca pe niºte lucruri
sfinte, prin cânt ºi joc.>

Izvorul este susþinut ºi de
o altã afirmaþie în acest sens:
<La crobizi, este obiceiul sã
fie copilul plâns la naºtere ºi
fericit omul la moarte.>

Deºi timpul a generat inver-
sarea atitudinii oamenilor faþã
de cele douã momente de tre-
cere – naºterea ºi moartea – este
important de remarcat exis-
tenþa unor forme de bocet uti-
lizate la naºterea copilului,
cãruia îi era deplânsã viaþa grea
ce îl aºteaptã ºi, în acelaºi timp,
semnalarea unor petreceri
unde se cântaþi se dansa cu
prilejul trecerii unui om în viaþa
de dincolo, mai frumoasã ºi mai
uºoarã. O reminiscenþã a aces-
tor credinþe se mai pãstreaza
încã ºi astãzi în Banat, în sudul
Transilvaniei ºi în Vrancea;
jocurile de priveghi, acea
ultimã petrecere a mortului cu
rudele ºi prietenii sãi, pot fi
considerate ca o continuare a
acestei strãvechi tradiþii.

MuzicaMuzica
l a  t r a c o - g e t o - d a c i
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conf. dr. G. D. ISCRU

Orfeu în mijlocul tracilor
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ÎNSEMNELE CERULUI –
– URSITELE – CREDINÞELE

– ORIENTARE SPAÞIO-TEMPORALÃ

DDupã cercetãrile etnologului Ion
Drãgoescu, din Bucureºti,

poporul român identificã 18 care
cereºti, distincte, deci cu încã 14
peste cele 4 corespunzãtoare conste-
laþiilor cunoscute: 1. Ursa Mare =
Carul Mare al lui Traian cu care a dus
învinºii în robie; 2. Ursa Micã = Carul
mic al lui Traian cu care a dus bogãþi-
ile din Dacia; Auriga = carul lui dum-
nezeu, sau Trãsura; 4. Perseu = Carul
dracului, ca ºi cãpãþâna ori barda.

Celelalte nume de care cereºti
sunt: 5. Carul îngerilor; 6. Carul lui
Sfântul Ilie ce aleargã dupã draci; 

7. Carul lui Sfântul Toader cu 9 cai ce
mânã Soarele spre miazãzi (cum arãta
ºi în 1960 ªtefan Florea din Rozavlea,
Maramureº); 8. Carul lui Sfântul
Nicolae sau Nicoarã ce întoarce
Soarele spre miazãnoapte; 9. Carul
fraþilor de pe Lunã cu care încarcã
grânele; 10. Carul Domnului cu care
transportã paiele ce au fost
împrãºtiate de cãtre draci pe Calea
Lactee; 11. Carul Sfântului Petru (tras
de Lunã); 12. Carul de recunoºtinþã a
lui Dumnezeu ºi a lui Sfântu Petru
(pentru femeia nevoiaºã care le-a
oferit adãpost); 13. Carul Mare al lui
Iov (cu care ºi-a dus comorile la
îngropat); 14. Carul Mic al lui Iov (cu
care s-a ridicat la cer); 15. Carul lui
Pepelea; 16. Carul lui Crãciun; 
17. Carul Anului Nou; 18. Carul
Ilenei Cosânziana sau al Sânzianei.

ªi în Italia apar denumiri creºtine
pentru constelaþii, în special cu

referire la Maica
Domnului ºi la
Sfântul Ioan.

Tocmai acel <Sf.
Ioan ce a fost trimis
de Dumnezeu ca sã
mãsoare Pãmântul,
Pãmântul cu

umbletul ºi Cerul cu cugetul>, cum
ne transmite tradiþia popularã, culeasã
în 1892 de Nicolae Densuºianu.

Nomenclatura bolþii cereºti
poartã la noi ºi amprenta agriculturii,
adicã a observaþiilor populaþiei
majoritare care, în efortul ei de a
influenþa natura, se aflã, mai nemi-
jlocit, în cadrul acesteia, mai ales în
lunile iunie–septembrie.

Aceasta e ilustratã prin prezenþa
unor denumiri de unelte specifice
agriculturii, de animale domestice ca
ºi alte aspecte ce reflectã întreaga
gospodãrie stabilã din viaþa aºezãrilor
rurale, cum ar fi pentru constelaþiile:
Orion = Plugul cu Rariþele, Grebla,
Secera ºi Sfredelul Mare; Cefeu =
Coasa sau Coporâºca; Perseu =
Barda; Ursa Mare = Carul Mare; Ursa
Micã = Carul Mic sau Pluguºorul;
Andromeda = Jgheabul puþului,
Puþul; Balanþa = Cumpãna sau
Cântarul; Coroana borealã = Hora ca
ºi Fata mare în horã, sau Casa cu
ogradã; Pleiadele = Cloºca cu pui,
Gãinuºa, Cloaþa, Scroafa cu purcei;
Câinele Mare = Dulãul cu cea mai
strãlucitoare stea Zorilã (Sirius) a
cãrei ivire în zori însemna începutul
lucrului; Câinele Mic = Cãþelul;
Câinele de vânãtoare = Ogarul; Leul
= Calul sau Gãvadul Mare (un fel de
depresiune circularã) sau mai rar
Leul; Leul mic = Lupãria sau haita de
lupi; Pegas = Gãvadul Mic sau Toaca;
Lacerta = ªopârla; Sagitta = Sãgeata;
Hidra = Zmeul; Capricornul = Þapul
sau Cornu Caprei; Draco = Balaurul;
Aldebaran (din taur) = Luceafãrul
porcesc, Deºteptãtorul, Ochiul
Taurului; Licornul = Calul alb, cu
corn în frunte al Sfântului Toader…

pe lângã constelaþiile: Berbecului,
Vãcarului, Arcaºului, Vãrsãtorului,
Taurului, Scorpionului, Cupei,
Corbului, Iepurelui,... ce poartã ace-
leaºi denumiri cu cele clasice.
(N.r. – Mulþumim autoarei – arh. Silvia
PÃUN, precum ºi Editurii Tehnice pen-
tru permisiunea de a prezenta în
paginile revistei noastre, în serial,
lucrarea ROMÂNIA ÎNSEMNELE
CERULUI, apãrutã în 1999.)

(continuare în RÃDÃCINI nr. 7)

FF aptul cã dintre disciplinele
umaniste, cele mai poluate

ideologic sunt istoria ºi lexicolo-
gia, nu mai este un secret decât,
poate, pentru orbii din naºtere.
Vãzãtorii, chiar ºi cei atinºi de
oarecare miopie, nu se poate sã nu
sesizeze falsul grosolan care
mutileazã adevãrul despre ori-
ginea poporului ºi a limbii
române.

A afirma cã romanii sunt cei
care i-au latinizat pe daci, fãcân-
du-te a nu pricepe ce e cu lupoai-
ca ºi cei doi întemeietori ai Romei
(un simbolism mai explicit nici cã
se putea concepe!), ca sã nu-þi
superi neamurile mai vechi sau
mai noi, o fi <poltically correct>,
dar ºtiinþific, categoric nu e, mai
ales cã mitul este susþinut ºi de
dovezi greu de contestat. Or, a
ceda trecerea chiar ºi atunci când
ai prioritate, nu mai þine nici de
politicã, nici de politeþe, ci de
prostie curatã, cu urmãri impre-
vizibile.

Ce poate fi mai imprevizibil
decât faptul cã dacii exportatori
de aur au putut prelua (în con-
cepþia unora) denumirea acestuia
de la importatorii(cu sau fãrã acte
în regulã) romani? Poate doar fap-
tul cã americanii nu zic com-
puterului... socotitoare! Pentru cã
e evident cã ori unii, ori alþii au
procedat pe dos. Sã ne mai între-
bãm care? De altminteri dacã rãs-
foieºti DEX, te minunezi câte
cuvinte au împrumutat urmaºii
dacilor, românii, de pe la vecinii
din dreapta sau din stânga, de sus
sau de jos. Dacã un cuvânt existã
atât în limba românã cât ºi într-o
altã limbã, neapãrat românii sunt
cei care au împrumutat. Se admit
formaþiile autohtone doar atunci
când nu existã altã soluþie; alt-
minteri suntem datori vânduþi. N-ar
fi mai normal ca împrumutul sã
fie cel acceptat doar atunci când
nu existã altã soluþie? Chipos este
considerat, pe drept cuvânt,
derivat autohton de la chip (cu
sufixul -os), dar chipeº, care
înseamnã exact acelaºi lucru ºi se
înscrie perfect în seria gureº,
jaleº, leneº, trupeº, sameº, þintaº,
Drumeº, Mareº, Peneº, Rareº,
Þepeº(derivate cu sufixul -eº)
provine, apud DEX, din
maghiarul Képes. Cã sensul aces-
tuia(= capabil) nu are nimic
comun cu cel al termenului româ-
nesc (= arãtos, chipeº), sau cã
vameº este, formal, mai aproape
de autohtonul sameº (samã+ -eº)
decât de presupusul etimon
maghiar sámos ºi cã deci simili-

tudinea cu termenii strãini este,
în aceste cazuri o ilustrare a
zicalei <seamãnã, dar nu rãsare>,
nu tulburã deloc liniºtea etimo-
logului.

Tot aºa ºi spãlãtor ºi spãlã-
turã sunt formaþii româneºti(cu
sufixele -tor, -ãturã) fiindcã n-
avem încotro, dar bãtãtor(= bãtu-
ci) ºi bãtãturã e musai sã ne vinã
din latineºtile batt(u)torium º i
battitura. Pentru mai recentul
paradiziac, probabil cã existã în
vreo arhivã certificatul de import
din Franþa, de vreme ce nu ni se
permite sã-l scriem/rostim para-
disiac deºi dispunem atât de baza
paradis + sufixul -iac, cât ºi de
precedentul narcisiac (narcis + -
iac).

Pânã unde pot merge fantezi-
ile etimologice, ne-o demon-
streazã ºi cazul radicalului prior
(din prioritar, prioritate, aprioric,
apriorism), însemnând în latinã
primul în rang/timp, care prin
accentuare diferitã a dat perechea
de omografe prior(primul în rang
dintr-o mânãstire catolicã; egu-
men)/ priór(miel din primele
fãtãri), al doilea termen accentuat
greºit pe i în DEX ºi considerat de
origine... necunoscutã. Ar mai
rãmâne doar sã aflãm cã directór
vine din francezã, iar diréctor –
din... neant.

Cât despre tãbliþele de la
Tãrtãria, sã te faci cã nu auzi sau,
ºi mai rãu sã zici <scârþ!>, în loc
sã cazi pe gânduri când cineva
afirmã , în argumente greu de
combãtut, cã sunt mai vechi decât
cele sumeriene – fãrã sã ai altã
justificare decât cã aºa ai învãþat
la grãdiniþã – înseamnã sã apelezi
la politica struþului, bãgând capul
în nisip ca sã nu þi se tulbure tabi-
eturile intelectuale. Este nu numai
contraproductiv, dar ºi lipsit de
onestitate.

În altã ordine de idei este
interesant de remarcat faptul cã
cei mai înverºunaþi adversari(în
teorie!) ai protocronismului (care
nu e un lucru de ruºine decât dacã
e pus în slujba mistificãrii) se
dovedesc a fi (în fapt!) cei mai
aprigi susþinãtori ai lui atunci
când vine vorba de poncifuri
vechi care se clatinã în faþa unor
adevãruri noi, pentru cã poncifu-
rile au avantajul de a fi... pro-
tocronice ºi deci uºor de manipu-
lat, ca orice mecanism care a
depãºit faza rodajului.

Iar atunci când mecanismul
funcþioneazã ca uns, ce mai con-
teazã logica ºi bunul simþ.

prof. E. Petrescu

ÎÎn cuprinsul acestei lucrãri se
urmãreºte în primul rând

scoaterea în relief a rolului
extrem de important pe care l-a
jucat aurul în lumea traco-dacã,
dar ºi a importanþei deosebite a
aurului trac în decursul istoriei
vechi a lumii Albe europene. În
acest sens, sunt avansate ipo-
tezele conform cãrora aurul þinu-
tului biblic Havila precum ºi
aurul abundent al miticului terito-
riu Atlantida reflectã, de fapt
bogãþia în aur a þinuturilor nord
trace. Aurul nord-tracic este
implicat ºi în celebra expediþie a
argonauþilor, care a avut ca þintã
realã o arie situatã pe Someº, în
zona actualei localitãþi Medieºu
Aurit, desfãºurându-se de-a lun-
gul Dunãrii ºi Tisei ºi care nu a
vizat nicicum aurul aluvionar al
îndepartatului Caucaz. De aseme-
nea în lucrare se argumenteazã cã
bogãþia în aur etalatã de aju-
toarele trace ale troienilor, ilus-
tratã de Illiada lui Homer, îºi avea
originea situatã la poalele vestice
ale Munþilor Apuseni. Este apoi
de presupus cã o mare parte a
aurului prezent în pãrþile apusene
ale Asiei Mici(ca de pildã cel al
regatului Lydian), dar ºi a celui
întâlnit la egipteni, precum ºi
mare parte a aurului micenian a
provenit din zãcãminte aflate în
cuprinsul ariei trace. Aurul dacic

pus în luminã în razboaiele dintre
daci ºi romani nu reprezintã în
acest context decât o deplinã con-
firmare a bogãþiei fabuloase în
aur a þinuturilor stãpânite de tracii
de nord.

Rolul aurului traco-dacic în
Lumea Veche este astfel cu mult
mai important decât cel ce putea
fi jucat de aurul Europei Centrale,
de aurul occidental sau de cel
nordic. Bogãþia mare în
zãcãminte de aur a spaþiului trac,
începând din actualele þinuturi
slovace ºi pânã pe þãrmurile Mãrii

Egee, este ilustratã ºi de
numeroasele tezaure cu obiecte
de aur rãspândite pe toatã întin-
derea acestuia, dar ºi de numãrul
mare de monede de aur întâlnite
în cuprinsul sãu. De subliniat aici
ºi inestimabila valoare (în primul

rând istoricã ºi artisticã) a
obiectelor de aur ºi argint a aces-
tor tezaure (a se reþine asocierea
aur-argint ca o particularitate a
zãcãmintelor tracilor de nord),
dar ºi a monedelor, care fac din
lumea tracã a timpurilor trecute o
lume plinã de viaþã ºi din aurul
tracic, un puternic liant al acestei
fascinante lumi care îºi continuã
existenþa prin toþi locuitorii ce
vieþuiesc în prezent pe întregul
cuprins al spaþiului tracic, de la
poalele Tatrei ºi pâna la colinele
nordice ale Olimpului ºi din
Peninsula Istria scãldatã de apele
Adriaticii pânã pe malurile
Bugului.

Pentru analizarea la un nivel
cât mai înalt ºi mai actual a aces-
tei problematici lucrarea cuprinde
ºi o primã parte în care plecându-
se de la particularitãþile aurului ca
element chimic ºi de la asocierea
lui cu alte elemente se ajunge la
trecerea sumarã în revistã a tutu-
ror tipurilor de compuºi chimici
specifici zãcãmintelor de aur, pre-
cum ºi a tuturor tipurilor genetice
de zãcãminte de acest fel cunos-
cute în cuprinsul spaþiului tracic,
dar ºi la trecerea în revistã a
zãcãmintelor propriu-zise, parte
analiticã pe care o apreciem ca
fiind absolut necesarã.
Dr. M. Þicleanu, P. Constantin,

P. Burlacu, L. Manta
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BOLBOLTTA BOREALÃ A BOREALÃ A DA DAACIEICIEI
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arh. Silvia PÃUN

nr. 6, anul III – 2003   •

Rython – Vas  ritual din argint aurit, sec. III î.Hr.

1. Pe lingurã de  lemn 
de cca. 50 de ani;

2. Pe ceramicã din 
epoca fierului, de 
cca. 3.000 de ani;

3. Pe ou, încondeiat,
de Paºte, de cca. 
20 de ani;

4. Incizie pe piatrã de 
cca. 3.000 de ani.

Gânduri despletiteGânduri despletite
desprdespre lupoaice, struþie lupoaice, struþi

ºi... tãbliþele de la ºi... tãbliþele de la TãrTãrtãriatãria

1 2 3

4

ROÞI SOLARE CU 8 RAZEROÞI SOLARE CU 8 RAZE

ROATÃ SOLARÃ CU 8 RAZE:
1. pe monedã de argint dacicã, de peste 2.200 ani;
2. posibile direcþii cardinale ºi unghiuri solstiþiale pe  

monedã de argint dacicã, de peste 2.200 ani.

1.

2.



A rA r h e o l o g i ah e o l o g i a
l i n g v i s t i c al i n g v i s t i c a

LL imba este arhiva vie a
credinþelor, obiceiurilor ºi eve-
nimentelor unui popor. Aceastã
arhivã a fost mereu prelucratã
de generaþiile care au transmis-o
ºi, ca sã se ajungã la informaþia
de origine înscrisã în l imbã,
sunt necesare eforturi la fel de
anevoioase ca ale arheologilor
care sapã în pãmânt.

Pentru sãpãturile în limbã
sunt necesare cunoºtinþe inter-
diciplinare de arheologie cla-
sicã, geografie, istorie, limbi
vechi care au pãstrat cuvinte
dispãrute din limba cercetatã,
paleontologie, tradiþii...

Limba românã, având nucle-
ul  de bazã vechi º i  rezultat
printr-o evoluþie continuã, este
un domeniu în care se gãsesc
informaþii bogate ºi deosebit de
interesante.

TToponime  opon ime  
v e c h iv e c h i

TT oponimele sunt printre
cuvintele cele mai vechi ºi mai
bine conservate ale unei limbi.

Multe toponime indicã o carac-
teristicã a locului,  ca de pildã:
Lacul Sãrat, Muntele Mare din
judeþul Bihor, Poiana Narciselor;
numele oraºului Cluj a indicat
poziþia sa într-un loc închis.

Unele toponime amintesc un
fapt istoric. Valea Albã î º i
datorezã numele oaselor albite de
vreme ºi ploi ale numeroºilor
ostaºi morþi într-o cumplitã luptã
purtatã acolo de moldovenii lui
ªtefan cel Mare cu turcii. În
munþii dinspre Valea Teleajenului,
Baba Runca aminteºte de existenþa
unei magiciene. Aºa cum reiese
din cuvintele runc - loc de unde s-
a tãiat pãdurea - ºi din a arunca,
numele Babei Runca, aratã cã ea
putea arunca relele.

Altã grupã de toponime
amintesc de vechii zei ai strã-
moºilor.

Numele Tãrtãria, locul unde s-au
gãsit rãmãºiþele scheletului unui
om ucis ritual ºi faimoasele plã-
cuþe cu semne hieratice dintr-o
scriere presumerianã, aminteºte
de Tartar,  zeul tatã sfânt al
duhurilor. În Munþii Tãtarului -
Tartarului - se pãstreazã urmele
locuinþelor unor cãlugãri º i
schivnici  care,  dupã obiceiul
antic,  adorau divinitatea pe
înãlþimi, mai aproape de Cer,
într-o l iniº te prielnicã medi-
taþiei. Într-o epocã ulterioarã, în
care înþelesul numelui iniþial de
Tartar se uitase, acesta a fost
pus în consonanþã cu tãtar, un
nume banal în acea vreme, ºi
înlocuit de acesta. Am fost marto-
ra unui fenomen similar petrecut
în Munþii Apuseni, unde, frumoasa
Vale a Iadei, atunci când amintirea
Iadei se ºtergea, începuse sã fie
numitã Valea Iadului,  deºi ea
nu sugera iadul.

Pe Vârful Omul se distinge
un cap de om dãltuit în stâncã.
Este probabil  simulacrul lui
Zalmoxis-Saturn, care era numit
de latini ºi homo, iar de daci,
Om ºi Moº. În România sunt
mai mulþi munþi care pãstreazã
numele de moº, ca Vârful Moºului,
Piscul Moºului. Este probabil cã
º i  s imulacrul antic din zona
Porþile-de-Fier situat pe Dealul

Sfântu Petru a reprezentat tot pe
acest zeu.

Pe Platoul Babele, se disting
rãmãºiþele a trei figuri mega-
litice dãltuite în stâncã. Una mai
bine conservatã, dezvãluie un
chip de femeie, deoarece aºa
cum arãta prof. Istrate în intro-
ducerea sa la Dacia preistoricã,
a lui N. Densuºianu, ea poartã
cârpã înaltã, ca zeiþa geto-dacã
Rhea ºi ca þãrãncile din judeþul
Romanaþi. Însuºi numele Babele
aratã cã este vorba de zeitãþi
feminine. Cultul falic care ºi-a lãsat
amprentaîn Mioriþa corespundea la
greci cu iniþierile cabirice în
misterele Marii Zeiþe. Se spunea,
cã aceasta ar fi putut fi teribila
Tripla Hecate din nord. Citând
pe Festus, Nicolae Densuºianu
afirma cã aceastã trinitate era
formatã din Iana-Luna cereascã,
Bendis-Artemis daco-tracã pãmân-
teanã ºi Brimo-Persephona infer-
nalã. În Câmpia Dunãrii s-au
gãsit numeroase geme dacice, pro-
babil amulete, reprezentând cultul
Cãlãreþilor Dunãreni. Pe acestea
apãreau cele trei zeiþe. Teribila
Trinitate! O zeiþã avea în mâini
douã bice, alta avea douã securi,
iar a treia, douã pumnale sau
sãbii scurte.

Munþii Carpaþi pãstreazã încã
multe simulacre dãltuite în stânci,
ºi localnicii, multe legende vechi
legate de ele. Nicolae Densuºianu a
comentat monumentele megalitice
de pe Vârful Omu, de pe Vârful
Dorului, de pe Vârful Caraiman.
Dimitrie Cantemir amintea de
prãvãlirea unei stânci cu chip de
femeie. Multe astfel de simulacre
arhaice au fost deteriorate de
vreme ºi, mai ales de oameni în
secolele XIX ºi XX când s-au ame-
najat drumuri ºi cabane.

Dar, aºa cum pãmântul a pãs-
trat urme vechi, ºi limba românã
a pãstrat cuvinte în consonanþã
cu unele toponime vechi indo-
europene.

Astfel  Apamari ,  din
Mesopotamia lângã Eufrat,
seamãnã cu apa; Marea Balticã
º i  Balatonul, cu balta; Caucazul,
cu un cãuc; Insula Delos, cu loc
deluros; Olimpul cu Holump –
ridicãturã de pãmânt din zona
Munþilor Apuseni. Aceste cores-
pondenþe ne îndreptãþesc sã pre-
supunem cã oamenii care au dat
nume respective erau înrudiþi ºi
vorbeau o limbã înruditã cu a
strãmoºilor noºtri.

Dar ºi în România existã
toponime care pot fi analizate cu
ajutorul limbii sanscrite, limbã
care a pãstrat ºi cuvinte vechi care
au dispãrut din limba românã.

Astfel,  în limba sanscritã,
Deva înseamnã strãlucitor, divin
sau rege. Oraºul Deva este în
apropiere de Orãºtie, nume care
sugereazã existenþa unui oracol
º t iu tor.  Padeº corespunde la
Pada, pas ºi urma pasului în
sanscritã,  Pecica ,  locali tate
unde este un interesant ºantier
arheologic corespunde la pecaka
(se pronunþã peceaka), care în
sanscritã înseamnã bufniþã ºi
este simbolul comorilor.  În
limba sanscritã, sara (se pronun-
þã ºara) înseamnã apã ºi ºoc, aºa
cum ilustreazã ºi apa nãvalnicã
ª a r u l  Dornii. Muntele Surianu
corespunde cu surya, o denu-
mire sanscritã a Soarelui, iar
varoa înseamnã culoare.

Prin analizarea cuvintelor pe
rãdãcini, se gãsesc ºi alte conso-

nanþe cu limba sanscritã. De
pildã Agnita înseamnã aceea –
ta a lui Agni – foc ºi zeu al focu-
lui. Cerna înglobeazã –na,
miºcarea–cer, iar Prahova core-
spunde la Pravaha, care înseam-
nã curgere, curent, râu. În san-
scritã karaoýa indicã instrumen-
tul  mânuit  º i ,  în part icular,
sabie, iar siÕha înseamnã leu.
Când ºi cum au apãrut toponi-
mele Caran-sebeº º i  ª im- leu?

Exemplele date sunt prea
multe ca sã fie simple coinci-
denþe sau consecinþa unor influ-
enþe venite prin filierã latinã sau
slavã, deoarece la acestea s-ar
putea adãuga ºi alte exemple,
dintre acelea date de Nicolae
Miulescu. Au apãrut aceste
toponime încã înainte de ruperea
sanscritei de vechile limbi
europene? A existat o revenire a
luptãtorilor kºatriya învinºi în
rãzboiul dintre caste aºa cum
presupunea Nicolae Miulescu?
ª i  de la acel eveniment s-au scurs
vreo 3.000 de ani.

Nicolae Miulescu pre-
supunea cã vechea denumire a
Daciei a fost Dakºa. În san-
scritã kºa înseamnã þarã, re-
giune, aºa cum se deduce ºi din
toponimele româneºti Bocºa,
Focºani... Deci Dakºa ar fi însem-
nat þara Da, poate a strãmoºilor
zeificaþi. În dicþionar Dakºa este
tradus ca un nume al pamântu-
lui, deci ar corespunde argu-
mentaþiei lui Nicolae
Densusianu cã Dacia era un alt
nume al Gaeei. Cum în numele
sanscrit primul a este scurt  ºi,
în cuvintele înrudite, la a scurt
corespunde în latinã a, iar în
românã o, la Dakia din latinã
corespunde Dochia,  Baba din
legendele românesti.

Unele toponime vechi cores-
pund cu scrierile istoricilor
antici. Un exemplu semnificativ
sunt cheile Bâcului din
Basarabia. Herodot în Istorii,
pomenea de cãile numite
Exampaeos,  care strãbãteau
Scythia din nordul Pontului
Euxin(Mãrii Negre de astãzi).
Grecii le-au tradus cãi sfinte
care duc la un centru religios.
Quintus Curtius Rufus le-a
numit Termeni Liber Patris.
Poetul Pindar le glorifica scri-
ind cã nici dacã vei cãlãtori pe
mare, nici pe uscat nu vei afla
asemenea cãi de admiraþie care
duc la locul principal de
adunare al  hiperboreenilor.
Acestea corespund cu cheile
Bâcului descrise de Dimitrie
Cantemir ca fiind un marcaj de
drum din pietre mari, îngropate
pe jumãtate, care porneau de la
Prut, treceau pe lânga Chiºinãu
ºi  ajungeau în Crimea.  Prin
Liber Pater, romanii numeau pe
Dionysos-Bachus. Numele aces-
tuia care în românã sugereazã
vacus, a însemnat taur. Se pre-
supunea cã acest drum ar fi fost
marcat din ordinul lui Osiris,
cel care se reîncarna ca Boul
Apis, deci tot taur. Este semni-
ficativ cã, dupã mai mult de trei
milenii ,  deºi  autohtonii  i -au
uitat istoria, i-au pãstrat totuºi
numele de bâc-taur.

Unele toponime amintesc
numele locuitorilor de odini-
oarã. Vasile Pârvan menþiona,
cã geþii erau organizaþi în cla-
nuri(gentes),  având fiecare o
capitalã numitã adesea dupã
numele ginþii. În fapt ºi astãzi

localitãþi ca Avereºt i ,  Popeºt i
amintesc de familiile care le-au
întemeiat .  Astfel  în Dacia,
Apullum a fost un centru al
dacilor apulli, Alboca ar aminti
de albocensi,  Burridava de
burri, Carpaþii de carpi, Galaþii
de gali, Iaºi i de iazigi, Napoca
de napi, Potaisa de potalunsi,
Sacidava de saci...

Au existat toponime ale unor
locuri a cãror poziþionare
geograficã a fost controversatã.
Nicolae Densusianu spunea cã:
<O mare parte dintre local-
itãþile preistorice se confundã
mai târziu cu cele istorice;
unele rãmân cu totul obscure º i
un val mistic se întinde asupra
lor, iar altele migreazã de la
Dunãre si  Pontul Euxin spre
nord pânã sub polul arctic, iar
la sud pânã dincolo de izvoarele
Nilului, cu toate cã acestea erau
necunoscute în epoca greco-
romanã>. În multe cazuri sun-
tem îndreptãþiþi sã admitem, ca
Nicolae Densuºianu, cã aºa cum
europenii au creat în America un
nou York ºi un nou Orleans,
locuitorii din vatra Aria au dat
aiurea nume care au existat în
locurile lor de baºtine.

Primul exemplu dat de
Nicolae Densuºianu sunt hiper-
boreenii, oamenii din nord. La
început ei au fost oamenii din
nordul Greciei. Pe mãsurã ce
cunoºtinþele geografice ale
istoricilor s-au extins, ei au fost
plasaþi mereu mai la nord, pânã
au ajuns o legendã. Mai conclu-
dentã este denumirea de Ocean.
De mult ,  când Dunarea era
bãltitã de rãmãºiþele Mãrii
Sarmatice,  ea a fost  numitã
Okeanos Potamos. În timpul lui
Homer,  Oceanul era numele
pentru Dunãrea curgãtoare. În
Illiada(cap. XIV, 305) se spune:
<…apoi dacã o tainã mi-ai
aduce
La Okeanos acasã, la râul cu
albie adâncã…>

De asemenea Coloanele lui
Hercule au fost  la început
aproape de Porþile-de-Fier. În
timpul lui Herodot, se cunosteau
Gibraltarul, care se numea tot
Coloanele lui  Hercule si
Oceanul de dincolo de ele. În
Istorii(IV, 8), Herodot era în
derutã când <elenii care locui-
esc pe Pontul Euxin> îi
povesteau cum Hercule a ajuns
sã ia vacile lui  Gerione din
Scythia <trecând afarã de
Coloanele lui  Hercule pe
Ocean>
Este posibil ,  aºa cum pre-
supunea Nicolae Densuºianu ºi
V. Lovinescu, ca Tulcea sã fi
fost prima Tule - pãmântul cel
mai îndepartat.

În interpretarea informaþiilor
din scrii tori  vechi au apãrut
confuzii din cauzã cã
a existat un Caucaz
în Dacia. Herodot în
Istorii  (IV, 11-12)
menþiona:
<cãci se spune cã
þara în care locuiesc
acum scythii a fost în
vechime a cimmerie-
nilor> .  Aceºt ia  au
ajuns pe Tyras (Nistru)
ºi s-au retras <þinând
mereu drumul de-a
lungul mãrii; iar pe
de altã parte scythii îi
urmãreau, lãsând
Caucazul la dreapta

lor>. Aici este, evident, vorba
de o parte din Carpaþi Aºa cum
relata D. Ghica, era greu de pre-
supus o retragere printre Marea
Caspicã ºi Caucaz, deoarece un
astfel de drum este impractica-
bil. Ptolemeu a citat pe caucoen-
si care, dupã V. Pârvan, locuiau
între Neamþ si Bacãu. Povestirea
lui Ammianus privitoare la
retragerea goþilor lui Athanaric,
dinaintea hunilor care veneau
din Rãsãrit ,  în caucalandesis
locus, s-ar potrivi º i  ea cu
localizarea de mai sus.

Herodot plasa clar Taurida
în sudul Crimeii. Se pare ca ºi
aceasta este posterioarã unei
Tauride din Dacia,  cãci,  în
scrisoarea a II-a cãtre Cotta,
Ovidiu prezenta un batrân care
spunea: 
<Se aflã niste locuri pe aice
Tauris
ª i  locur i le-acelea  nu prea
departe ni-s.>

Toponimele sunt o sursã încã
insuficient studiatã. Dar topo-
nimele nu sunt singurele cuvinte
purtãtoare de informaþii vechi.
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ROMÂNAROMÂNA În urma unui sondaj care sã

releve ceea ce ºtiu românii ºi dacã sunt
interesaþi de istoria þãrii, concluzia a
fost evidentã: tot mai mulþi români
doresc sã cunoascã în amãnunt partea
istoriei noastre care-i cuprinde pe
pelasgi, geto-daci, români ca pãrþi ale
aceluiaºi trunchi de neam ºi cu
precãdere misterioasa civilizaþie a da-
cilor. Aceastã concluzie a determinat
un grup de istorici, cercetãtori în isto-
rie, autodidacþi (oameni de artã,
medici ºi de alte profesiuni) sã ia
hotãrârea sã înfiinþeze ºi sã organizeze
Biblioteca <Nicolae Densuºianu>. În
aceasta urmeazã sã fie strânse la un
loc: lucrãri de istorie, cãrþi, documente
arheologice sau scrise, materiale de
presã (articole publicate) care sã facã
referire la perioada preanticã ºi anticã
din istoria românilor – incluzând aici ºi
marea civilizaþie a dacilor. Se doreºte
în acest fel crearea unei arhive sacre ºi
private – dar de interes public – a nea-
mului nostru.

Rugãm astfel pe toþi cei care
doresc sã facã donaþii sã se adreseze la

tel.: 0723/27.67.46 ºi
e-mail:
radacini_ro
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“discipol
al înþelepciu-
nii
trace”?
(continuare din pag. 2)
preaplinul sãu de bunãtate ºi
înþelepciune. Dã total ºi cât
mai repede posibil, seme-
nilor sãi, sã le fie cu îndestu-
lare, fãrã a pretinde nimic ºi
fãrã a aºtepta nimic de la
nimeni! Cineva ar putea fi
tentat imediat – ºi pânã la un
punct ar fi firesc! – sã
atribuie aceastã predispoziþie
geneticã creºtinãtãþii lui
totale, ortodoxiei lui, de la
care nu s-a abãtut niciodatã,
cât a fost perfect lucid.

Gândind – pe marginea
datelor, precizãrilor, opini-
ilor domnului G. Gh. –
îndrãznim a spune cã aceastã
predispoziþie geneticã spre
binele total cãtre semneni –
elite sau oameni de rând –,
cu orice preþ, fãrã a se gândi
la vreo consecinþã dãunã-
toare pentru el, vine, la
Fenomenul Petre Þuþea,
mai <de departe>, mai <din
adâncuri>, dinainte de
creºtinãtate dar tot pe linia
dreptei credinþe – în cel mai
plin înþeles al expresiei! – a
epocii Zalmoxiene, din
Antichitatea ºi strãvechimea
noastrã ca popor. Nicolae
Densuºianu ne-a arãtat,
primul, în lucrarea sa funda-
mentalã, Dacia preistoricã,
cât de mult a fost preþuitã, în
tradiþia noastrã popularã,
înþelepciunea ºi bunãtatea
înaintaºilor, mergând pânã la
epoca mitologicã ºi pânã la

<generaþia divinã>, a
începutului. Acestui aproape
unicat, Petre Þuþea, nu-i
gãsim o asemãnare decât cu
Brâncuºi. ªi el unic în felul
lui, Brâncuºi, n-a citit atâtea
izvoare ºi n-a avut când sã
cunoascã atâta mitologie –
chiar dacã locurile natale au
fost ºi încã sunt un tezaur de
mitologie! –, dar el a
moºtenit în structura genet-
icã, dincolo de unde se poate
<vedea> cu cele mai mod-
erne aparate preaplinul
începutului de drum, aici la
<þâþânele lumii>. De aceea
strãinii nu l-au înþeles ºi nu-l
vor înþelege pe Brâncuºi

decât în mãsura în care s-au
dãruit ºi se vor dãrui ei înºiºi
cunoaºterii Spaþiului de isto-
rie ºi legendã în care s-a nãs-
cut acesta. Reducerea real-
itãþii, oricât de complexã, la
idee, revenirea cu înþelegere
la arhetip ºi la esenþã, în
efortul de a surprinde puter-
nicul specific al locului ºi a-
l înfãþiºa, spre ºtiinþã, spre
cunoaºtere ºi recunoaºtere,
tuturor, sã ºi-l fixeze pe
creier, sã nu-l ignore, ºi, mai
grav, sã nu-l mai dis-
preþuiascã – acesta a fost
Brâncuºi: un receptor, cu
cele mai sensibile <antene>

orientate spre adâncimi, pe
<tunelul timpului>.

Pe de altã parte, consid-
erãm noi, dar þinând de
acelaºi tot, ca faptele unui
Diamant, ne-a venit din ace-
leaºi adâncimi, Fenomenul
Petre Þuþea. Aºa cum, pe
altã faþetã a Diamantului, ne-
a venit Mihai Eminescu. De
aici dinspre nemernicii care
au avut ºI încã au <mandat>
sã anihileze specificul nostru
naþional, asaltul la Eminescu
– prin încercãrile de mini-
malizare ºi substituire; la
Brâncuºi – prin <exegeze>
snoabe, pânã la ordine ºi
<mandatãri> criminale, mai

vechi ºi mai recente, de a-i
înstrãina ºi chiar a-i dis-
truge, pur ºi simplu, opera;
la Petre Þuþea – prin falsi-
ficãri de date ºi idei, dupã
anumite interese sau <man-
date> încredinþate lor de
<stãpânii din umbrã>. Ca sã
ne referim numai le aceastã
<Sfântã Treime> a geniului
naþional.

Iatã de ce <punerile la
punct>, operate de domnul G.
Gh. în legãturã cu Omul pe
care a avut cândva, în epoca
temniþelor, tristul privilegiu ºi
ulterior – dupã sinistra epocã,
ce se prelungea, însã <cu altã

faþã> – marele avantaj de a
continua sã-l cunoascã foarte
îndeaproape, reprezintã o
curãþire a Diamantului de
sterilul înconjurãtor, pentru a-
l reda celor cãrora n-a avut el
însuºi suficient timp spre a se
dãrui în totalitate, conform
structurii sale genetice ances-
trale. Cunoscându-l pe dom-
nul G. Gh., sesizãm ºi o
potrivire între Diamant ºi cel
care ºi-a asumat misiunea,
deloc uºoarã, a giuvaergiului,
dupã bãtrânul proverb: <Cei
ce se potrivesc se adunã>.

Pe direcþia acestei reti-
tuiri sunt, ºi mereu mai mult
vor fi de mare folos, în
înþelegerea, chiar în apã-
rarea specificului naþional,
ideile, constatãrile, cuge-
tãrile, creaþiile încã manu-
scrise ºi puþine totuºi
tipãrite ale Fenomenului
Petre Þuþea, mai ales cele
referitoare la însuºi acest
specific naþional, la felul de
a fi al românului, la tezaurul
limbii lui strãvechi în acest
spaþiu ºi în calitatea ei de
limbã matcã ºi pentru alte
Spaþii în care au ajuns, s-au
sedentarizat ºi chiar dacã s-
au <topit>, acolo <roiurile>
carpato-dunãrene. Cartea
domnului G. Gh. va rãmâne
un izvor ºi, deopotrivã, un
extraordinar instrument de
lucru pentru punerea în va-
loare a adevãratului Petre
Þuþea.

Încheiem cu speranþa cã
moºtenitorul Diamantului va
avea înþelepciunea <de pe
urmã> de a încredinþa unui
editor serios ºi cinstit – I.
Opriºan fiind, credem noi,
cel dintâi – volumul din
Opera restituitã de Omul
care, pânã acum, la cunoscut
cel mai îndelung, mai atent,
mai adânc; poate chiar cu o
revenire a acestei Introduceri
în operã, aºa cum a fost ea
conceputã, fie în fruntea
volumului, fie ºi ca postfaþã,
spre a ajuta înþelegerii cât
mai corecte a unei chinte-
senþa de spirit românesc.

P E T R E  Þ U Þ E AP E T R E  Þ U Þ E A

L e g e n d e l eL e g e n d e l e r o m â n i l o rr o m â n i l o r

(continuare din RÃDÃCINI nr. 5)
Era prin anii 3.000 î.Hr., când rãul

ºi-a arãtat colþii între cei doi fraþi. Într-o
bunã zi, în mustul zãpezii, Ostrea a
înjugat ºase perechi de boi la un plug
uriaº, s-a îndreptat spre rãsãrit ºi a
tras brazdã adâncã de hotar între
pãºune ºi þarina supusã arºiþei verii. A
trecut pragul Porþilor-de-Fier, a înfipt
plugul la Gura Vãii ºi de la Hinova a
ridicat un troian de brazdã adâncã de
douãzeci de palme trecând prin
Ursoaia, Urluieni, peste câmpul
Lerului, spre Ploieºti ºi Galaþi. De la
Tuluceºti a croit Troianul de sus, prin
Târgul Leova, prin Sãlcuþa, Cãuºeni,
Chircãieºti pânã departe peste Nistru.
Apoi a întors boii ºi a tras altã brazdã
înãlþând troianul de Jos, de la Vadul lui
Isac, prin Vulcãneºti, Bolgrad, legând
troianul Vechi de lacul Cunduc. Se
zice cã atunci când boii poticneau,
Ostrea Novacul trãgea la jug în locul
vitelor ostenite. A scuturat cormanul în
Bãrãgan, spre Dunãre ºi a dejugat
dupã ce a mai tras câteva brazde pe
Câmpia Tisei. Cu brazda lui, Ostrea
fãcuse o nouã împãrþealã.

Typhon, supãrat pentru aceastã
faptã necugetatã a fratelui sãu a
aºezat un ºarpe uriaº în lungul ºanþu-
lui ca sã învenineze pe cei care iau
brazda drept hotar. Balaurul ataca de
aici, ucidea vitele trãgãtoare folosite la
muncile câmpului, îndepãrta pe cei
care încercau sã cultive pãmântul cu
plantele alese de fratele dornic de
agriculturã.

Ostrea a observat balaurul aºezat
la pândã, lungit pe brazdã tocmai de la
Viiºoara - pe Olt, pânã în locul numit
Liþa, aproape de Turnu-Mãgurele. A

întins arcul ºi a sãgetat târâtoarea
veninoasã. Balaurul sângerând, la
alergat pe voinic pânã în Munþii
Mehedinþilor. Aici i-a pierdut urma.
Supãrat, chinuit de durere ºi clocotin-

du-i veninul a îndemnat pe Typhon sã
iasa cu oastea împotriva fratelui
nelegiut. Ostrea fiind în primejdie, ºi-a
adunat cetele de apãrãtori ºi 
odatã cu primele încleºtãri a început
cel mai crâncen rãzboi de pe pãmânt.
Typhon la prins pe Ostrea ºi la închis
în peºtera Curecea. Ostrea a evadat
ºi s-a retras în pãdurile Cernei. Când
se sfãtuia, aici, cu cãpitanii lui, balaurul
a încercuit pãdurea unde aceºtia erau
adunaþi. În clipa când îºi strângea
colacul musculos cu solzi de oþel ca
sã-i sugrume, cãpitanii s-au împietrit în
piscuri semeþe albite de zãpezi. Au
rãmas pe veci neurniþi: Petiºtanu,

ªtirbu, Ursu, Oslea, Ostriþa º.a., Toþi
înºiraþi pe culmile Cernei, spre Vulcan
ºi Retezat. 

Ca prin minune, Ostrea ºi cãpitan-
ul Iorgovan au ieºit pe sub încolãcirea
balaurului fãrã ca acesta sã prindã de
veste. Ostrea a luat comanda luptei
alungând fratele duºman ºi oºtirea lui
pânã pe pãmânturile Italiei. Iorgovan,
urmãrit de aproape de colþii reptilei a
sãrit în Dunãre ºi a ieºit pe celãlalt
þãrm. Balaurul s-a avântat dupã el ca
sã-l nimiceascã, dar cum era rãnit, cu
sângele lui rece ºi împuþinat când a
dat de apã, la apucat o toropealã, o
moleºealã ce-l trãgea spre adâncuri.
De frica înecului a intrat repede în gura
unei peºteri care se arãta în buza
apelor învolburate ale Dunãrii.
Dunãrea fiind ºi ea de partea lui
Ostrea, s-a ridicat ºi a închis intrarea
grotei, iar balaurul a rãmas pe veci fer-
ecat în tunelul adânc pânã la Topolniþa
ºi Cloºani.

Fraþii s-au luptat între ei ºi au
pierit în lungul ºir al certurilor.
Balaurul a rãmas fãrã moarte, fiindcã
în adâncul peºterii întunecate nu s-au
putut socoti zilele ºi nopþile, nici anii
vieþii unei fiinþe muritoare. Acolo în
adâncuri ºi astãzi, el îºi transformã
veninul în muscuþe otrãvitoare numite
simulia columbacensis ºi pe acestea
le sloboade an de an printre valurile
Dunãrii împrãºtiind rãul ce-l macinã.
De atunci muºtele columbace, ieºite
din gura înspumatã a balaurului
închis, atacã primãvara toate vitele
agricultorilor din þinutul Cetãþii
Soarelui. Cu veninul lor îmbolnãvesc
ºi ucid mai cu seamã vitele înjugate,
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Typhon – dupã Nicolae Densuºianu

Dascãlul ºi discipolii în antichitate – fotografie preluatã
din lucrarea Aethicus Histricus, autor dr. N. Vornicescu

A impus trãitorului o anume
pregãtire trupeascã ºi sufleteascã, a
impus evlavia necesarã sãvarºirii prac-
ticilor rituale. Încã din vremea când
templele erau deschise spre cer, când în
tarcul de megaliti se împlineau jertfe în
flãcãri, pe lespezi de piatrã, smeritul
carpatic imbrãca veºminte lucrate în rit-
ualuri anume. Fiecare piesã vestimenta-
rã avea rosturi precise legate de vârstã,
de gen, de tipul ceremonialului creat în
cadrul sãu mistic. Era legat cu blestem
cel care confunda veºmintele cu hainele
termoizolatoare destinate lucrului zil-
nic, pentru cã veºmintele erau þesute,
cusute, brodate în ritual specific, pentru
cã purtau semnele cerului ocrotitor, pe
acelaºi fir, cu sfinþenie rãsucit ºi neân-
trerupt de milenii.

De-a lungul timpului trecut, bãr-
batul a purtat tiara (în epoca bronzu-
lui), a purtat cãciulã de pâslã (în epoca
fierului), a purtat apoi cãciulã de blanã
aleasã. Cãciula þurcãneascã, asemãnã-
toare cu cea a luptãtorului de la
Posada, era croitã sã se gliseze pe cap,
în adânc, sã se ridice pe creºtet prin
infundãrea sau inclinarea moþului ei. În
zile mari, alese, moþul bogat al cãciulii
era lãsat într-o parte ca sã iasã în evi-
denþã o aplicã scumpã, un simbol. Din
epoca târzie a bronzului, pânã astãzi,
bãrbatul purta plete scurtate la nivelul
umerilor. Dacii cu rang mare preoþesc
ºi militar îºi lãsau barbã îngrijit rotun-
jitã ºi se purtau descoperiþi în zile de
doliu ºi de grea cumpãna. Datina s-a
pãstrat peste veacuri.

Pentru gãteala capului, femeia a
purtat mare grijã. Pãrul lãsat lung a
fost ondulat spiralic ºi în zig-zag, la
Dunãreni-Dolj, în anii 1.600,
E.T.(Evul Timpuriu - denumire acor-
datã de autor perioadei istorice de
dinainte de anul zero, n.r.), a fost
împletit într-o singurã cosiþã, înainte
de cãsãtorie, în douã cosiþe ca semn al
perechii, în cununã ca o coroanã
regeascã. Pentru a-ºi ascunde paloarea
chipului a prãfuit pielea feþei cu colo-
ranþi aleºi, cu <coral> în epoca
bronzului, în aºezãrile de la Cârna. Tot
din epoca bronzului ºi-a pus cordeluþe
spiralice din aur, din argint ºi bronz,
ºi-a agãþat cercei frumoºi, lucraþi din
aceleaºi metale. A pus panglici tri-
crome ºi betealã, toate discret aºezate
pe ºuviþele pieptãnate în cãrare. În zile
de doliu lãsa pãrul despletit, ascundea
oglinda ºi îmbrãca haine fãrã alesãturi
coloristice. Probabil de când omul din-
tâi agãþa pandantiv miraculos, de atun-
ci femeia a împodobit gâtul cu felurite
obiecte purtãtoare de semne ideatice.
În toate timpurile, gãteala capului a
fost în atenþia sporitã a sedentarilor
carpatici. Velitorile albe încãrcate cu
simboluri arhetipale au conturat per-
sonalitatea femeilor.

Gãteala trunchiului nu a fost mai
prejos. Ciupangul, mânecile, segmen-
tul posterior al cãmãºii, piesele aºezate
peste cãmaºã. Toate au respectat ace-
leaºi concepte intangibile: pe fond alb
sã fie aºezate simboluri sacre ordonate
într-un anume chip, fiecare dintre aces-
tea pe loc prestabilit. Altiþa, râurii,

izvoadele <aruncate>, creþul, pliurile
bentiþele, clinii ºi-au avut locul lor
…………. De multe milenii, cromo-
grafica vestimentarã, simbol cu simbol,
toate ºi-au pãstrat locul ºi menirea în
citirea prealfabeticã. Nu au trecut con-
ceptul ideatic de pe o piesã vestimenta-
rã, pe alta, nu au influenþat croiul
tradiþional.

Bãrbatul a purtat cãmaºã albã, cu
broderie alb-pe-alb. Trei frize pe piept,
în lungul despicãturii <piepþilor> ºi
frize pe manºeta mânecii, secole în ºir
au subliniat personalitatea bãrbatului
apãrãtor. Semnele fitomorfe policrome
apãrute în compoziþia cãmãºii bãr-

bãteºti au îngreunat interpretarea
mesajului, au ramas pe palierul gustu-
lui îndoielnic. Bãrbatul a purtat iþari de
pânzã subþire trecutã prin iþe, a purtat
cioareci bogaþi în cute, a purtat ber-
neveci ingãitãnaþi. Nu a lipsit vesta,
pieptarul, haina lungã, toate ornate cu
aceleaºi semne sacre, dar în alte seg-
mente compoziþionale rânduite.

Climatul deosebit, impus de doc-
trinele Cultului solar a concentrat valo-
rile vestimentare carpatice în cercul
strâns al datinilor. A creat un fel specific
de exteriorizare, de manifestare plenarã
în comunitate. În toate timpurile,
altarul, ritualul a aºezat datinile pe
suport cutumiar ºi astfel practicile au
rãmas active. suportul religios al
veºmintelor ºi al cromograficii acestora,
al perenitãþii lor nu a fost înþeles de
îngustimea autoritãþilor vremelnice care
au dat <lege> ca sedentarii carpatici
transilvãneni sã nu poarte <haine ºi pan-
taloni de postav, cizme, pãlãrie mai
scumpã de un florin ºi cãmaºã de pânzã
finã>. Atunci s-au tãiat cingãtorile,
chimirele, fustele cãmãºilor bãrbãteºti,
se destrãma creþul gulerelor, se lãþeau
iþarii penibil de mult, se aºeza conci pe
paie împletite în locul cãciulii, se lega
opinca slavã în locul botinei elegante, se
ucidea sfinþenia simbolurilor vesti-
mentare. Rãnile mai sângereazã pe
Mureº, pe Someº, pe Tisa, în puþine
locuri pestriþe. Relicvele vestimentare
tezaurizate ºi pe aici impun reconside-
rarea valorilor tradiþionale, aducerea
acestora la obârºie.

Veºmintele ºi accesoriile lor au
venit prin timpuri pe filierã sacrã ºi vor
rãmâne cu aceeaºi prospeþime iniþialã,
fiindcã au suflet din sufletul neamului
nostru carpatic. Altarul a impus cronica
noastrã cu acul ºi slãvitã în nedei
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Miercuri, 10 martie
Ora 11:00
Deschidere oficialã
Ora 12:00
Trustul Editorial Lider - Editura Orizonturi lansare
la stand
Istoria Americii, de Winston Churchill
Ora 13:00
Universitatea Bucuresti - Departamentul ID-
CREDIS: lansare la stand a cãrþilor:
Tranziþie ºi reforme în România (limba engleza);
Univeritãþile în schimbare;
România ºi integrarea europeanã;
Autor; Ioan Mihãilescu prof. Univ. Dr. Rectorul
Universitãþii Bucureºti, Preºedintele Consiliului
Naþional de Evaluare ºi Acreditare Academicã.
Ora 14:00
Societatea Românã de Radiodifuziune•Postul
Radio România Cultural în colaborare cu
Asociaþia Românã pentru Promovarea
Imaginii valorilor Culturale prin Proiecte ºi
Program - ARCVIP ºi Revista Contemporanul.
Ideea europeanã, la sala de consiliu et, 1, confer-
inþa:
Comunicarea prin jurnalismul cultural. Perspectiva
europeanã
Participã: prof. Univ. Dr. Romul Munteanu; cer-
cetãtor ºtiinþific dr. Dimitrie Vatamaniuc; dr. Ana-
Maria Sireteanu - preºedinte ARCVP; editor Atila
Vizauer, redactor ºef Aura Cristi - Revista
Contemporanul; realizatori-coordonatori: Rãzvan
Dolea ºi Mirela Nicolae, ec. Raluca Tãnãseanu,
jurnalist Elena Solunca, ziariºti, profesori, oameni
de culturã.
Ora 14:00
Editura Eminescu - lansare la stand:
Volumul de poezie Lectisterium de Gabriel
Tãnãsescu
Ora 14:00
Editura Tehnicã - lansare la stand:
Starea lumii 2004 un colectiv condus de Brian
Weil ºi Lisa Matny de la The World Watch
Institute
Planul B de Lester Brown
Lansarea acestor lucrãri se va face cu participarea
extraordinarã a Excelenþei sale dl. Ion Iliescu,
Preºedintele României.
Ora 15:00
Trustul Editorial Lider•Editura Lider, lansare la
stand:
Ultimul vals al Matildei de Tamara McKinley
Ora 16:00
Universitatea Bucureºti•Departamentul ID-
CREDIS: sala de consiliu et. 1
Conferinþa: Învãþãmântul virtual la Universitatea
Bucureºti
Ora 17:00
Trustul Editorial Lider•Editura Juridicã,
lansare la stand:
Individualizarea judiciarã a pedepselor de ªtefan
Daneº ºi Vasile Papadopol.

Joi, 11 martie
Ora: 10:30
Palatul Naþional al Copiilor: organizeazã în holul
central:
Recitaluri de poezie ºi dans ale Ansamblurilor
artistice de copii Adagio, Arabesc ºi Dinamic
Ora 11:00
Muzeul Naþional de Istorie a României - sala de
consiliu et. 1, masa rotundã:
Cercetãri arheologice vol. 13, Alexandru Vulpe
membru corespondent al Academiei Române
Atelierele ceramice romane de la DUROSTORUM
Prezintã prof. Univ. Dr. Alexandru Suceveanu.
Ora 11:30
Curierul Naþional, la stand:
Vernisaj expoziþie de icoane pe sticlã - Tatiana
Nichita
Recital poezie religioasã, actriþa Manuela Golescu
Proiecþie multimedia Dumitru Stãniloae, cu spri-
jinul Ministerului Culturii ºi Cultelor
Ora 12:00
Trustul Editorial Lider•Editura Orizonturi:
lansare la stand:
Ivan cel Groaznic de A. K. Tolstoi
Ora 12:00
Universitatea Bucureºti•Departamentul ID-
CREDIS, lansare la stand:
Pachetul de instruire pentru Institutorii Români
Ora 13:00
Editura Victor Frunzã, lansare la stand:
Security Bank de Florin Andrei Ionescu
Ora 13:00
Publicaþiile Flacãra
Festivitate de premiere a jurnalistului ºi a scri-
itorului de prestigiu dl. George Arion, care
împlineºte 30 de ani de presã la Flacãra. Vor fi
invitaþi numeroºi jurnaliºti din presa scrisã ºi tele-
viziune, personalitãþi din lumea artisticã, colabora-
tori, colegi ai domnului George Arion.
Sunt aºteptaþi Florin Cãlinescu, Teo Trandafir,
Radu Moraru, Mihaela Rãdulescu, Valentin
Nicolau.
Ora 13:00
Editura Militarã, lansare la stand:
Arta ºi puterea informaþiilor de Stan Petrescu.
Ora 13:00
Muzeul Naþional de Istorie a României - la sala de

conferinþã II:
Masa rotundã Muzeul Naþional nr. 15
Prezintã: prof. Univ. Dr. Ioan Opriº - secretar de
stat în Ministerul Culturii ºi Cultelor, prof. dr. Dinu
C. Giurescu - membru corespondent al Academiei
Române.
Les trésors derniers anterieurs a Traian en
Roumanie, Delia Moisil ºi Georges Depeyrat
Ora 14:00
Editura Carol Davila, lansare carte:
Manual de pediatrie - autor colectiv, coordonator
doctor Mioara Mincu
Bioetica medicalã de dr. Sebastian Nicolau
Bacteriologie, virusologie ºi parazitologie med-
icalã de dr. Gheorghe Dimache
Ora 14:00
Trustul Editorial Lider•Editura ªtiinþelor me-
dicale, lansare la stand:
Interpretarea testelor de diagnostic de Jack
Wallach
Ora 14:00
Societatea Editorilor din România
Adunarea generalã a societãþilor Editorilor din
România
Participã conducerea ºi membrii SER
Ora 15:00
Universitatea Bucureºti•Departamentul ID-
CREDIS, lansare la stand:
Pachet de instruire ID Geografie
Ora 15:00
Societatea Culturalã Aromânã, lansare la stand:
Istoria aromânilor din Albania de academician
Kopi Kuciuku
Ora 16:00
Universitatea Bucureºti Departamentul ID-
CREDIS, sala de consiliu, et. 1
Masa rotundã Internet + Educatie = Loc de
muncã
Ora 16:30
Editura Mix, lansare la stand:
Înþelepciune la minut de Anthony de Mello
Ora 17:00
Trustul Editorial Lider•Editura Lider - lansare la
stand:
Prada de Mihael Crichton.
Ora 17:00
Grupul Editorial Tritonic, lansare de carte:
Alb ºi negru de Grigore Cugler;
Vorbeºte criticul ºi istoricul literar Lucian Pricop.

Vineri, 12 martie
Ora 10:30
Societatea Culturalã Aromânã, la stand:
Întâlnire cu cantautorul Paul Polidor.
Ora 11:00
Muzeul Brãilei - Editura Istros, lansare de carte:
Populaþie. Timp. Spaþiu. Privire asupra
demografiei istorice universale de Radu ªtefan
Vergatti;
Opere vol. I autor Vasile Bãncilã;
Nae Ionescu. Biografie, vol. III de Dora Mezdrea.
Ora 11:00
Muzeul Naþional de Istorie a României, lansare
Sala Columnei, parter:
Sedimentologie ºi micromorfologie. Aplicaþii în
arheologie de Constantin Haitã;
Archeozoologie en Roumanie. Corpus de Donnes
de Adrian Bãlãºescu, Mircea Udrescu, Valentin
Radu, Dragomir Popovici;
The archaeological pluidisciplinarz researches at
Borduºani-Popina
Autori: Dragomir Popovici, Constantin Haitã,
Adrian Bãlãºescu, Mircea Udrescu, Valentin
Radu, Florin Vlad, Iulia Tomescu;
Invitat: prof. univ. Dr. Mircea Babeº.
Ora 11:30
Curierul Naþional, lansare la stand a volumului de
prozã
Al doilea desant, Editura Calea Moºilor
Prezintã scriitorul Constantin Stan, lecturã actorul
Candid Stoica.
Ora 11:30 - 12:30
Editura Erc Press, lansare la stand:
Portativul fermecat;
– va fi prezent un mare numãr de elevi ai ºcolilor
bucureºtene
Ora 12:00
Editura Carol Davila, lansare de carte:
Mondo-Femina - Femei celebre din þãrile
europene, la începutul mileniului III;
Autori: dr. Mioara Mincu, Elena Mironescu,
Victoria Voichiþã;
Ciupercile otrãvitoare ºi cele cu risc din flora
spontanã a României
Autori: Daniela Iosefina Miloºescu;
Ghidul practic al sericicultorului
Autori: Alexandra Matei, Doina Tãnase, Elena
Pau, Ana Braslã
Ora 12:00
Trustul Editorial Lider•Editura Orizonturi,
lansare:
Teodora de Odile Weulersse
Ora 12:30
Muzeul Literaturii Române, lanseazã la stand:
O istorie desenatã a literaturii române de Dragoº
Morãrescu
Ora 13:00
Universitatea Bucureºti•Departamentul ID-
CREDIS, lansare la stand:

Pachete de instruire Elemente de pedagogie de R.
Iucu ºi M. Manolescu;
Psihologia educaþiei de T. Creþu.
Ora 13:00
Societatea Editorilor din România, sala de con-
siliu - dezbatere cu tema:
Înfiinþarea Consiliului Naþional al Cãrþii, o necesitate
actualã
Participã: reprezentanþi ai Asociaþiilor de Editori ºi
Difuzori de carte ºi ai Ministerului Culturii ºi
Cultelor
Ora 14:00
Trustul Editorial Lider•Editura ªtiinþelor
Medicale, lanseazã la stand:
Harisson manual de medicinã, ediþia a 15-a.
Ora 14:00
Asociaþia Culturalã UNESCO Iulia Haºdeu
Scriitorul Eugen ªerbãnescu, autorul romanului
Dupã-amiazã cu o nimfomanã, publicat de Editura
Maºina de Scris, se întâlneste cu scriitorii ºi
acordã autografe, la standul Asociaþiei Culturale
UNESCO Iulia Haºdeu, Ed. Maºina de Scris ºi a
Revistei Universul Cãrþii.
Ora 14:00
Publicaþiile Flacãra, lanseazã la stand:
Rebus: întâlnitrea celor mai buni epigramiºti din
România
Ora 14:00
Editura Ministerului Adminmistraþiei ºi
Internelor, lansare la stand:
Carte profesionalã: Acþiuni ale jandarmilor în situ-
aþii de crizã - Consideraþii
Autori: col. Daniel Georgescu - comandantul
Comandamentului Teritorial al Jandarmeriei
Bucureºti
Col. Petre Stroe, col. Sorin Moruº
Ora 16:00
Universitatea Bucureºti•Departamentul ID-
CREDIS, la sala de consiliu et. 1:
Dezbatere Reforma învãþãmântului universitar din
România
Ora 16:30
Editura Mix, lansare la stand:
Kama Pura - Oraºul încântãrilor de Aimen
Klimmeron
Ora 15:00
Societatea Culturalã Aromânã, la stand:
Lansare CD cu muzicã ºi umor aromânesc
Ora 17:00
Trustul Editorial Lider•Editura Lider, lanseazã
la stand:
Piste false de Michael Connelly
Ora 17:00
Grupul Editorial Tritonic, lansare de carte:
Comunicare semioticã ºi semne publicitare de J. J:
Boutaud
Prezintã dr. Marian Petcu - conferenþiar universi-
tar, Bogdan Hrib (editor), Valentina Pricopie (tra-
ducãtor)

Sâmbãtã, 13 martie
Ora 10:30
Palatul Naþional al Copiilor: Recitaluri ºi dans
ale ansamblurilor artistice de copii Adagio, Arabesc
ºi Dinamic
Ora 11:00
Casa Corpului Didactic a Municipiului
Bucureºti, sala de consiliu, et, 1:
Masa rotundã Colaborarea bibliotecarului ºcolar
cu cadrele didactice. Bibliotecarul promotor al
expoziþiei de carte.
Moderatori: bibliotecar Marilena Huiu, documen-
tarist Laura Rudeanu
Ora 11:00
Editura Eminescu, lansare la stand:
Volumul de poezie Bãrbatul din stele de Valentin
Busuioc.
Ora 11:00
Ziua, lansare la stand:
Album memorial AFDPR - coordonator
Constantin Ticu Dumitrescu.
Ora 11:00
Grupul Editorial Tritonic, lansare de carte:
Diplomaþii români ºi devierea de dreapta de
Florin Constantiniu.
Vor lua cuvântul: acad. Florin Constantiniu
(istoric), Bogdan Hrib(editor)
Ora 12:00
Ziua, lansare de carte:
Sociologie politicã de Vladimir Pasti
Ora 12:00
Trustul Editorial Lider•Editura ªtiinþelor
Sociale ºi Politice, lanseazã la stand:
Centrele de putere ale lumii de Vasile Paul ºi Ion
Coºcodaru.
Ora 12:30
Muzeul Naþional al Literaturii Române, lansare
la stand:
Opere de Virgil Mazilescu
Ora 13:00
Editura Polirom, lansare la stand:
Practica nemuririi de Zoe Petre
Invitaþi: Lucian Boia, Alexandru Suceveanu
Ora 13:00
Universitatea Bucureºti•Departamentul ID-
CREDIS, sala de conferinþe:
Dezbatere Campusul virtual al Universitãþii
Bucureºti.

Ora 14:00
Trustul Editorial Lider•Editura Lider, lansare la
stand:
Duminica neagrã de Thomas Harris
Ora 14:00
Universitatea Bucureºti•Departamentul ID
CREDIS, la stand: Extragere tombolã
Ora 14:30
Editura Polirom, lanseazã la stand:
Tinereþile lui Daniel Abagiu de Cezar Paul
Bãdescu.
Invitaþi: Paul Cernat, Luminiþa Marcu.
Ora 15:00
Grupul Editorial Tritonic, lansare de carte:
Muritorii de rând de Mariana Ionescu
Vor lua cuvântul criticul ºi istoricul literar Lucian
Pricop, scriitorul Andrei Grigor, prof. Adriana
Iliescu, prof. dr. Ioan Adam, Doina Mandaj-redac-
tor Universul Cãrþii ºi autoarea
Ora 15:00
Universitatea Bucureºti•Departamentul ID-
CREDIS, lansare la stand:
Introducere în educaþia cerinþelor speciale de prof. E.
Vrasuras
Ora 15:00
Biblioteca Metropolitanã Bucureºti, sala de confer-
inþã, et. 1:
Prezentare de proiecte ale Centrului de Tineret al
Bibliotecii Metropolitane în colaborare cu
Asociaþia Studentilor Economiºti din România
(ASER)
Ora 16:00
Grupul Editorial Tritonic, lansare de carte:
Castelul Bran. Reºedinþã a Reginei Maria ºi a
Principesei Elena de Narcis Dorin Ion, istoric.
Vor vorbi: criticul ºi istoricul de artã Radu
Ionescu, Bogdan Hrib(editor) ºi autorul.
Ora 16:30
Asociaþia Culturalã UNESCO Iulia Haºdeu, la
stand:
Anunþ despre lansarea concursului de lecturã
Ora 17:00
Trustul Editorial Lider•Editura Lider, lansare la
stand:
Viaþa lui Chateaubriand de André Maurois

Duminica, 14 martie
Ora 11:00
Editura Eminescu, lanseazã la stand:
Binele tãu de Silvia Cincã
Ora 11:00
Muzeul Naþional de Istorie a României , lansare
în holul de la et. 1:
Calea Victoriei - Axa turisticã realizatã de stu-
denþii Facultãþii de Geografie – Secþia Turism
Prezintã: prof. univ. dr. Mihai Ielenicz.
Vernisajul expoziþiei Calea Victoriei. Trecut-
prezent realizatã de elevi ai Colegiului Naþional
Gh. Lazãr.
Manifestãrile fac parte din proiectul de pedagogie
muzicalã Memoria strãzilor iniþiat de MNIR ºi
coordonat de doamna Gabriela Iov
Ora 11:00
Asociaþia Culturalã UNESCO Iulia Haºdeu, la
sala de consiliu, et. 1:
Masa rotundã cu tema: Omagiu aniversãrii a 135
de ani de la naºterea Iuliei Haºdeu printr-un cena-
clu deschis Renaºterea unui nume. Participã tineri
membri ai cenaclului - elevi ºi studenti care vor
citi din opera fiicei superdotatei a savantului B. P.
Haºdeu.
Moment muzical - invitaþi membri ai asociaþiei
Lansãri de carte:
Renaºterea unui nume, C. Decusarã-Bocºan
Eseuri literare ºi reflecþii, Iulia Haºdeu;
Jurnal fantezist, C. Decusarã-Bocºan
Eroul Clipei, Victoria Milescu
Marin Sorescu - vinovat fãrã vinã, Oana Popescu
Debutul concursului Prieteni ai cãrþii sub egida
Asociaþiei.
Ora 11:00
Universitatea Bucureºti•Deapartamentul ID-
CREDIS, lansare la stand:
Pachetul de instruire Instrumentaþia virtualã.
Ora 12:00
Trustul Editoprial Lider•Editura Lider, lansare la
stand:
Directiva Janson de Robert Ludlum.
Ora 13:00
Muzeul Naþional de Istorie a României, lansare
cãrþi la sala de consiliu, et. 1:
Dreptatea României de gen. de corp de armatã prof.
Ion Suta;
Istoria infanteriei române de gen. de corp de
armatã prof. Ion Suta.
Prezintã: Ion Suta ºi Geo Stroe - directorul editurii
Tempus
Manifestarea este organizatã de Asociatia
Culturalã ProBasarabia ºi Bucovina ºi Academia
Daco-Românã, în cadrul lunii Basarabiei.
Ora 14:00
Trustul Editorial Lider•Editua ªtiinþelor
Sociale ºi Politice, lanseazã:
Incredibila alianþã Rusia - Statele Unite de Pierre
Lorrain.
Ora 16:00
Trustul Editorial Lider•Editura Orizonturi,
lanseazã la stand:
Contesa de Maurice Druon..



DDe la întuneric, TUN este fa-
cerea plecatã din temei. De

la Dunkel (izvorul însufleþit al
întunericului) este verbul DUN –
facere cu dat propriu. Râul TON-
ZOS este ºi el un ton al
întunecãrii dovedit prin ferecarea
angajantã. În Dunãre se citeºte
dumirirea asupra ariei harice
prinsã în facerea DUN. Agaia
(idem, Ageea) a lãsat locul
Pangeii, concepþia despre zãmis-
lire embrionar pusã în curs de
plãmada Anga cereascã în stare
sã defineascã depunerea.

Facerile TUN ºi DUN fix-
eazã TODE apartenenþa la moarte
dar ºi înzestrarea prin dotã. Încã
de la organizarea materiei, parti-
culele de glie ºi de grai s-au aflat
în pântecul ºi conºtiinþa mamei
noastre – materie din mater.
Pentru îngliere, fizica a depistat
gluonii. Pentru conºtientizare,
tot ea urmeazã sã descopere
gruonii.

Raiul este o roatã canelatã cu
curs în grai ºi se distribuie
lingvistic conform lucrãrii de
sarcinã biologicã unde strânsura
se cheamã cinã iar izvorul de
abordare sar – astfel, tãrie cu har
în thar.

Limba latinã de fecundare
împuterniceºte prin rota adãpo-
stirea rotia bisericeascã faþã de
care slujitorii cu dotã sacrã sunt
sacerdotes.

La traco-geto-daci, raiturile
s-au conservat în preoþie.

Raþiunea are ratyon fire de
transfer necunoscut de la ger-
manul rat.

La români roata fixeazã în
papie stâlpii bisericii.

Putem spune cã raþiunea a
apãrut în limba de roatã a facerii
lumii. Limba de piatrã pientra a
împuternicit gond–gândul ºi a
aºezat sub dumirire gândirea cu
a j u t o r u l
roþilor, zise
ºi chakre de
indieni, se
pun în miº-
care stereo-
tipurile di-
n a m i c e ,
a c e s t e a ,
suveniruri
sau amintiri
dezvoltate
în vãzorul
DYN al da-
tului necu-
noscut din
DUN cãtre
stãrile ros-
tuielii prin
tipe, aºa tambure.

Facerea lumeascã are, de la 9
ceruri Anga, dupã cursul embri-
onar 326 de rotiri exprimate
numeno-numeric <gatudo tratare
degtie ad europa>, aici <Trecut
mânãstiresc în tratare prin
descoperire>.

Cele 326 de rotiri stereotipale
dau creierului mare încerebrarea
de tatã adjud, creierului mijlociu
încerebrarea de mamã adjud, iar
creierului mic încerebrarea de fiu
adjud. Precentralul asigurã cu 36
de fire cunoscute citirea trupeascã
de tatã cu un fir necunoscut, la
trasare al 37-lea ca sartru sau, în

limba românã, ca plug. Centralul
închide 36 de fire cunoscute în
mamã cu citire T´ra terestrã ºi
adaugã firul 37 necunoscutdde la
vãzor sãriturã ori transfer viu.
Postcentralul nu adaugã fir
necunoscut deoarece fiul este

astfel izvor
sub fire din
pãrinþi unic
în deºirare ca
din construc-
þie cu aseme-
nea citire.Func-
þiile trupeºti
sunt cuprin-
se organic în
6 juzi: stom-
acul, inima,
splina, ficatul,
pancreasul ºi
gâtul. Plãmâ-
nii, rinichii ºi
intestinele se
bucurã de asis-
tenþa juzilor.

În fiinþa vie, lumina lumii
este o emisie de biofotoni prin
alimentarea cuvintelor iluminare
pentru nevoile intelectului ºi strã-
luminare în relaþia directã cu tatãl
ceresc al cãrui sediu lumesc de
rãspuns se aflã în lobul drept
frontal. Lobul frontal stâng trimi-
te la tatãl ceresc lucrarea noastrã
de dumirire ºi o depune acolo
Lugoj din logos.

Roata canelatã rai, prin douã
raituri traverseazã calea rostu-
ielilor rogacia în rugãciune ºi se
constituie în rogacyon dupã adã-
post ºi în axyon dupã aºezãmân-
tul rezervat luãrii în stãpânitre a

firelor cunoscute.
Oamenii aveau la intrarea în

Pangeea aceste mijloace de
comunicare cu Dumnezeu sub
negurã sau sub necuvântare. Ei
utilizau atât doi lobi rahidieni ºi
48 de cromozomi nedepãºind
mamiferele înrudite prin spiþã.
Engramãrile gruonale au acþionat
în sensul înghiþirii unui lob
rahidian de cãtre perechea frate
ºi a unui cromozom de cãtre
soþul sãu. Nu s-ar putea spune, cã
atunci, s-a produs un accidnt
genetic. Occidarea ca întâi
ucidere a seminþei apuse din
temei în dat s-a declanºat sub
bombardamentul chimiatribelor
ºtiute ca mãsurare a cuvintelor
spre a înlesni apariþia thunelor de
dublã facere: una prin legare lex,
cealaltã prin impulsurile instinc-
tuale Gesetzt, una lege în limba
latinã, alta lege în limba ger-
manã.

Subvama, zisã subtilitate
dupã corpul T´la al cerului, a fost
împlinitã cu sacrificarea a douã
componente cu nume ºi cu ima-
gine pentru a se primi, în schimb,
un al 2-lea tub fonator, de traco-
geto-daci rostit NÃAI, adicã
instrument pus în nãscãtoare pen-
tru a garanta ambientul de
întinerire într-un întuneric sub-
conºtient de pântec.

Verbul TUN al întineririi sub
întuneric îl gãsim în acest pântec ca
ambientare de sarcinã iar verbul
DUN de dunãrire a sfinþirii în fiinþã
se exprimã prin izvorul sufletului,
trãitor DUNKEL în fetus.
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MISTERMISTERUL ESSENIENILORUL ESSENIENILOR
Din comentariul esseni-

an la cartea lui Habacuc
aflãm cã secta de la Qumran
îl diviniza pe Învãþãtorul
Dreptãþii ºi cã îl socotea ca
adversar al acestuia pe
Preotul Necredincios. Tot de
aici se vede cum încercau
essenienii sã împace vechea
lor Biblie cu învãþãturile pe
care le primiserã de la geþi:
De aceea legea este fãrã de
putere. Aceasta se explicã cu
privire la cei care au lepãdat
Legea lui Dumnezeu. ªi drep-
tatea nu se vede, cãci cel rãu
biruie pe cel neprihãnit.
Aceasta se explicã prin faptul
cã cel rãu este Preotul
Necredincios, iar cel nepri-
hãnit este Dascãlul Dreptãþii;
Priviþi la neamuri ºi mãsuraþi-
le, uimiþi-vã ºi îngroziþi-vã.
Cãci în zilele voastre voi face
o lucrare, pe care n-o veþi
crede dacã v-ar povesti-o
cineva. Aceasta se explicã cu
privire la trãdãtorii (care au
fost) împreunã cu Omul
Minciunii, cãci ei nu (au
crezut în cuvintele)
Dascãlului Dreptãþii, din gura

lui Dumnezeu; se referã ºi la
trãdãtorii Legãmântului)
celui Nou, cãci ei n-au crezut
în Legãmântul lui Dumnezeu
(ºi au profanat) sfântul Lui
nume. Tot în comentariul lui
Habacuc gãsim argumentul
cã essenienii s-au organizat
dupã invazia macedonilor ºi
geþilor, pe care ei îi numesc
KITTIM: Caii sãi sunt mai
iuþi decât leoparzii; ei sunt
lacomi ca lupii de pradã ºi
cãlãreþii se avântã, vin de
departe; ei zboarã ca vulturul
ce se nãpusteºte ca sã sfâºie.
Fiecare vine pentru pradã;
înfãþiºarea lor este ca a vân-
tului hamsin. Aceasta se
interpreteazã cu privire la
Kittim care calcã în picioare
pãmântul cu caii lor. Ei vin de
departe, din insulele mãrii,
pentru a sfâºia toate
popoarele, ca un vultur nesã-
þios. Cu mânie ascunsã ºi cu
faþa întunecatã vorbesc ei cu
toate popoarele, cãci este
ceea ce s-a spus: înfãþiºarea
lor este ca a vântului hamsin.
Ultima referire la Kittim-i se
afla tot în comentariul lui

Habacuc ºi spune cã acest
popor va pustii Iudeea ºi va
rãzbuna persecutarea Învãþã-
torului Dreptãþii de cãtre
Preotul cel Rãu, care va fi
ucis, ceea ce înseamnã cã
tracii l-au urmãrit pe
Beithykelas ºi dupã ce acesta
a fugit peste Dunãre.

Un foarte important docu-
ment essenian s-ar putea intitula,
dupã conþinut, Scrierea Noului
Legamânt (Testament) în þara
Damascului. Din partea a doua a
acestui document se înþelege cã
membrii Legãmântului celui Nou
au trãit întâi în câmpia
Damascului. Dar acest Damasc
provine din DAMAS-TION Þara
Zeilor, un alt nume tracic pe care-
l purta câmpia Bãrãganului, þinu-
tul natal al lui Apollon ºi Artemis.

Revenind la comentariul
lui Habacuc, un fragment ne
aminteºte limpede adversi-
tatea dintre Apollon ºi
Beithykelas: <Sensul acestui
pasaj vizeazã pe Preotul Rãu,
care îl persecutã pe Dascãlul
Dreptãþii cu duºmãnie înfo-
catã ºi voieºte sã-l suprime în
locuinþa sa din exil. Cu ocazia

sãrbãtorii de repaus, în Ziua
Ispãºirii el s-a prezentat pentru
a-l suprima ºi a-i face sã cadã
(din convingerile lor) în ziua
postului lor, a sabatului de odi-
hnã>. Alt pasaj din comentari-
ul lui Habacuc: <Sensul aces-
tor cuvinte vizeazã pe Preotul
care s-a rãsculat ºi a cãlcat
poruncile, care l-a dat în
mâinile duºmanilor, care l-au
umilit ºi chinuit din cauza
faptelor lui de pacãtuire ºi l-au
supus la chinuri groaznice
rãzbunându-se pe corpul lui de
carne>.

Chiar numele de
Essenieni (Essenoi) provine
de la supranumele tracice ale
lui Apollon: Iazi, Etsous, Ysos
Sfântul; Curatul (cf. gr. osios
<sfânt; pur>). ºi ca nu cumva
sã se creadã cã batem câmpii,
iatã ce scrie marele istoric
Josephus Flavius în
Antichitãþile iudaice (XVIII,
I, 22) despre essenieni: Ei nu
trãiesc prea diferit de lume,
dar viaþa lor aminteºte în cel
mai înalt grad de cea a dacilor
numiþi pleistai.
Quod erat demonstrandum.

Adrian BUCURESCU
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Nici o naþiune din lume nu s-a format pe un gol, pe un vid. 
În fiecare caz a existat ceva anterior, fiecare are istoria sa.
Gândiþi-vã cã n-am fi existat fãrã cei dinaintea noastrã.
Cred cã meritã sã facem ceva pentru EI. 
Invitãm pe toþi cei interesaþi în cunoaºterea ºi promovarea

istoriei ºi civilizaþiei carpaticilor, din care ºi noi facem parte, sã
sprijine apariþia acestei reviste. Fie prin donaþii, fie prin reclame,

dar mai ales cumpãraþi-o!
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Biocâmpul
redat  s imbolic  
ornamental  dar
intuind real i tatea 
obiect ivã

AAnalizarea biocâmpului este tot
atât de importantã ca ºi cea a

bipolaritãþii ºi acupuncturii cu care
biocâmpul se aflã în relaþii de reci-
procitate atât în cadrul gândirii intu-
itive strãvechi autohtone cât ºi al celei
chineze sau hinduse, evoluate.

Însemnãrile pe figurine, neolitice
mai ales, ne sugereazã aceste inter-
relaþii, biocâmpul relevat prin forme
geometrice fiind adesea legat, orna-
mental, cu variante lineare, de punc-
tele de acupuncturã incizate. Astfel,
biocâmpul marcat în diverse zone ale
corpului pe figurine neolitice ne per-
mite observaþii comparative cu sim-
bolurile geometrice de pe schemele

h i n d u s e ,
<chakras>,care
sunt mai evoluate
dar mai noi, la
distanþã de mile-
nii faþã de cele
autohtone pe care
le-am gãsit înce-
pând cu perioada
neoliticului tim-
puriu pe obiecte
arheologice, de
pe teritoriul tãrii
noastre. Pe o

serie de figurine am
descoperit însemnãri geometrice.
Bioenergia microcosmosului uman
este redatã prin forme ºi cifrãri sim-
bolice ale frecvenþelor vibratorii,
spectrale, de temperaturã – culoare ºi
potenþiale complexe electrodermale,
acupuncturale, prezente în diverse
zone corporale
pe care le con-
þine biocâmpul.
Acest <studiu>
popular incipi-
ent are o ve-
chime de peste
9 – 10 milenii,
dar exemplele
sunt mult mai
numeroase în
mileniile V –
IV î. Hr. chiar ºi
în contemporaneitatea sãteascã,
pãstrãtoare conºtiincioasã a datinilor
strãvechi.

Cercetarea ºtiinþificã modernã,
psihotronicã mai ales, îmbogãþeºte
treptat noþiunea sau practica de
biocâmp ºi adaugã noi date evoluþiei
ºi securitãþii biologice umane.

(Macovschi, Mamulaº,
Guja)

Întrucât simboli-
ca hindusã privind
<biocâmpul-charka> a
preocupat unele per-
sonalitãþi ale cercetãrii
ºtiinþifice mondiale, s-
au realizat descifrãri
meritorii în ultimii 30
de ani. Începem cu
prezentarea datelor
hinduse. Aceasta pen-
tru a o compara cu da-
tele autohtone preis-
torice sau contempo-

rane, laice, isihaste ºi þãrãneºti fol-
clorice, care ne oferã aspecte deosebit
de sugestive deºi mai puþin evoluate
decât cele extreme orientale.

Informaþiile noastre în domeniul
Yoga hindusã decurg din peste 12
variante de scheme din care facem
aici referiri numai la douã, pe care le
socotim mai valabile.

Luãm în considerare ideile simple
prezentate de yoghinii hinduºi, mai
vechi sau mai noi, cu referinþe la noþi-
unea de frecvenþe energetice, simetrii
ºi energii de culoare, vibraþie, mai
ales hormonalã, sinergie cu energiile
generale corporale, respiratorii
<pranice>, pe fond psiho-moral.

Fiecare <charka> (biocâmp) are
atât caractere similare cât ºi diferenþi-
ate faþã de complexul <chakra>, în
permanent contact cu energiile medi-
ului cosmic ºi teluric, fiecare chakra
având un fundal biologic pe care

acþioneazã
ºi interac-
þioneazã cu
alte zone
<chakra>.
Biocâmpul
ca factor de
cuprindere
a energiilor
cu acþiuni

interrelaþionale,
are în concepþia
popularã strã-

veche un mod empiric de exprimare.
Ne orientãm asupra noþiunii de bio-
câmp luând în consideraþie atât datele
indicate la capitolul chakrelor din
Yoga cu care datele autohtone au
asemãnãri, cât ºi cu date ale literaturii
moderne ºtiinþifice.

<Chakra> = biocâmp = <roatã>
în miºcare.

Biocâmpul ca o realitate obiec-
t i v ã ,
reprezin-
tã o inte-
g r a r e
c o m -
plexã ºi
sinergicã
a

diferitelor câmpuri fizice produse de
structurile ºi activitãþile vitale. Nu
este exclus ca pe lângã câmpurile
biofizice decelabile astãzi sã mai par-
ticipe la aceastã integrare ºi un alt tip
de câmp de naturã necunoscutã
ºtiinþei actuale. Nici o lege a naturii
nu interzice ºi nu contrazice existenþa
biocâmpului ºi nu se aflã în con-
tradicþie cu ipoteza biocâmpului.

Biocâmpul este diferit la om ºi la
neviu.

Lumea dacicã
îmbogãþeºte
conþinutul redat
simbolic sau realist,
prin gândirea 
bioenergeticã 
despre om ºi animal.

Figurile alãturate(faþã, profil,
spate), cu însemnãri simbolice,

ale figurinelor neolitice <membre
inferioare> cu puncte ºi spirale se
deosebesc de structura naturalã a unei
statui din perioada dacicã.

În fig. 7 avem un fragment de
statuetã de bronz, de 16 cm, reprezen-
tând laba ºi gamba unei statui distruse

de eroziune, care
ar fi putut avea o înãlþime
respectabilã de cca 76 cm., echivalen-
tul unei statui impunãtoare pentru
acea vreme. Aceasta ar fi putut adãu-
ga ºi alte puncte pe lângã cele ce se
vãd incizate pe partea stângã externã
a labei piciorului stâng. Schema de
acupuncturã redã toate punctele elec-
trodermale pe piciorul drept care sunt
simetrice cu schema stângã. Pe
exponatul dacic din imagine avem
indicaþia punctelor incizate pe laba
piciorului stâng: Meridian Stomac ºi
Meridian Vezica Urinarã care par sã
fie însemnate ºi pe schema neoliticã.
Fig. 7 este redatã în Preistoria Daciei,
vol. II, de Ion Miclea ºi Radu
Florescu, Edit. Meridiane, 1980.
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N i n e t a  C R A I N I C I

Falanga de cal de la
Cuina Turcului.

Reprezentare graficã
incizatã a bipolaritãþii

ºi a biocâmpului
– anii 10.650 î.Hr. –

Schema bipolarã
cu, biocâmp

rombic a figu-
rinei de la

Cuina Turcului

Schema bipo-
larã a circulaþiei

energiei yin ºi
yang, în con-
cepþia chinezã

Schema bipolaritãþii
nazale ºi a chakrelor
încadrate în simetriile

bioenergetice corporale
la hinduºi

Bust , cca 40 cm,
Cultura Vãdastra

(zona jud. Olt ºi împre-
jurimi) excuizatã cu

spiralã dublã bipolarã
pe torace

Înregistrarea electronicã
modernã a energiei

toracice este de formã
spiralatã

Însemnãrile de formã
circularã coincid ca
topografie cu cele

hinduse

Zona coapsei este
cunoscutã în Extremul
Orient ca zonã impor-
tantã bioenergeticã.
Bãtaia cu palmele în
dansul popular stim-

uleazã acest energetism

Schemã de cusãturã bãnãþeanã ce conþine sim-
bolica unui biocâmp: 1. crucea cu braþe egale;
2. steaua cu opt colþuri; 3. rombul; 4. pãtratul
ºi spirala simplã. Toate acestea sunt angrenaje
de miºcare în circulaþie a bioenergiei micro ºi
macrocosmice ºi dateazã din mileniul IV î. Hr.

Figurine  <pic ioare>,  însemnate  cu
spira le ,  cercur i  º i  cu  puncte

– neol i t ic  –

Modelul <Venus> (cultura Cucuteni,
mil. IV î.Hr) incizat pe mânerele unor

sãbii dacice pe care apar punctele de la
umeri ºi sâni, care sunt marcaþi de
spirale de sensuri opuse, bipolare

Figurine, piciorul
însemnat cu spirale,

cercuri sau ºi cu
puncte – neolitic.

Schemã de acupunc-
turã modernã


