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Suntem... ce suntem
ªi fi-vom ce-am fost!

< D i n
rãdãcini proprii, în adâncimi proprii,
rãsare civilizaþia adevãratã a
unui popor.>
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ZALMOXIS ºi Iisus Hr istos

CUVÂNT,
OCULTISM ªI
sau dreapta credinþã milenarã a neamului românesc IST ORIE
conf. univ. dr. G.D. ISCRU

LA TRACO-GETO-DACI

„Poporul român s-a nãscut nat mai sus, îºi avuseserã însã, ºi pânã înainte mergãtorului sãu, Sf. Apostol
creºtin” – este o exprimare care a vrut ºi atunci, o dreaptã credinþã, într-o Andrei:
încã vrea sã acrediteze teza cã paralel cu Divinitatea supremã, cu zeii/sfinþii lor ºi cu
„Cãci iatã bessi (din Haemus,în Dacia,n.n.),
creºtinarea în Spaþiul carpato-balcanic iar un zeu suprem, Bãtrân ºi totuºi mereu tânãr
nãpraznici prin pãmânturile ºi
de la Vest la Est pe un Spaþiu mult mai prin perpetuare în cadrul instituþiei
sufletele lor ºi mai aspri ca zãpezile,
întins, se forma/se „nãºtea” naþiunea zalmoxiene, cu bogata ºi adânca lor
au ajuns acum (dupã creºtinare, n.n.)
românã, cu mai multe secole înainte de a se filosofie teologicã, transmisã mai ales prin
ca niºte oi ºi sub îndrumarea ta se
prãvãli peste noi migratorii Asiei.
viu grai, dupã „înþelepciunea tracicã”, din
îmbulzesc spre lãcaºul pãcii.
Dar, în Spaþiul genezei sale, naþiunea când în când consemnatã în grafeme ritualGrumazurile pe care, mereu neînromânã ºi-a avut strãmoºii ei. Dupã cele nice, ºi în altfel de ritualuri care ne-au
frânþi de rãzboi,
mai importante etnonime, ajunse celebre în rãmas de atunci, consemnate în ceramicã ºi
au respins sã le supunã sclaviei,
Antichitate, pe aceºtia, deºi un singur în „pietrele care vorbesc”, dacã te strãle pun acum cu bucurie sub
neam, cu o limbã unicã, îi numim Traco- duieºti sã le înþelegi graiul; foarte rar ºi
jugul adevãratului stãpân.
Geto-Daci. ªi se vor fi numit astfel – ca târziu ºi în scris, atunci ºi acolo unde
Acum, bessul mai bogat prin valoarea
orice realitate istoricã a „duratelor lungi” – Societatea a dat „dezlegare” la scris, cu
muncii sale se înalþã; aurul pe care-l
cu secole sau milenii înainte de a-i con- voia sau fãrã voia înþelepþilor.
cãuta înainte cu mâna în pãmânt,
semna izvoarele
îl culege acum
scrise. ªi dacã nu se
cu mintea din Cer.
vor fi numit astfel,
O, ce schimbare
erau tot ei, dâna lucrurilor!
du-ºi alte nume:
Ce înfãþiºare
izvoarele arheologbine rânduitã!
ice din „Vechea
Munþii inacceEuropã” stau mãrsibili mai înainte ºi
turie.
sãlbatici
Iar Zalmoxes,
ocrotesc acum
întemeietorul relitâlhari prefãcuþi în
giei ºi al „legii cimonahi, fii ai pãcii.
vile” în acest Spa........................
þiu, urcã, în timp –
Toate þinuturile
dupã izvoare! –
de
la
Miazãspre ceea ce numim
Noapte îþi zic tatã,
„facerea lumii”, pe
la cuvintele tale
vremea lui Uranus
scitul se îmblânzeººi a lui Saturn, cu
te,
care unele izvoare În stânga este o gemã tracicã ce-l înfãþiºeazã pe zeul Apollon crucificat. Textul incizat, OR-PHEOS / VAKKANKOS
se desprinde din
îl substituie. El ºi se traduce (dupã A. Bucurescu) astfel: Cel jelit s-a înãlþat(a înviat). Surprinde marea asemãnare, pânã la cel el însuºi ºi sub îndrumai mic amãnunt, dintre poziþia pe cruce a lui Apollon ºi cea a lui Iisus
credincioºii sãi n-au
marea ta
venit de nicãieri, au fost aci „de când Nãscuþi ºi crescuþi ºi pânã atunci într-o
îºi pãrãseºte gândurile sãlbatice.
lumea”.
dreaptã credinþã, aceºti oameni ai locului
Aleargã geþii ºi dacii (sub îndrumarea
Dar Zalmoxes, „zeul Bãtrân”, era un au putut înþelege, cu prioritate, chiar dacã lui Nicetas, n.n.)
om, un pãmântean, ajuns primul între zeii nu uºor, treapta superioarã pe care erau
din cele douã þinuturi (Geþia ºi Dacia,
locului. Divinitatea supremã, Dumnezeul chemaþi sã urce spre învãþãtura transmisã n.n.)...” (s.n.).
autohtonilor, era în Cer – în Cosmosul direct de Divinitatea supremã prin fiul Sãu,
Desigur, încreºtinarea a durat ºi în
infinit! –, la a cãrui seninãtate vegheau ºi Iisus, ºi rãsãditã între ei prin Apostoli. Aici acest Spaþiu câteva secole. Confruntaþi, la
cei de jos, trãgând cu sãgeþile în norii care-i n-a fost, deci, o poruncã de creºtinare, veni- faþa locului, cu specificul ºi cu forþa dreptei
întunecau faþa ºi la care trimiteau, periodic, tã de la o autoritate lumeascã, utilizându-se credinþe zalmoxiene, Apostolii misionari,
câte un „sol”, jertfindu-l, dintre tinerii cei uneori metode dure pentru „scoaterea din în înþelepciunea lor, nu vor fi „forþat nota”.
mai puri ºi mai viteji. A fost, acesta, primul pãgânism”, ci, la oameni deprinºi cu dreap- Într-o lume puþin deprinsã cu scrisul, în
Spaþiu, în lume, în care se nãºtea monoteis- ta credinþã în Divinitatea supremã, noua mediile de jos mai ales, vor fi urmat rãsãdimul, cu filosofia lui teologicã ce încã îºi învãþãturã, venitã direct de la Fiul lui rea noii învãþãturi prin viu grai, de la o
aºteaptã descifrarea ºi înþelegerea – bogatã Dumnezeu, prin Apostoli, a fost înþeleasã comunitate la alta ºi chiar de la om la om.
sursã de inspiraþie pentru monoteismele în superioritatea ei evidentã.
De la Sf. Andrei la Sf. Nicetas au trecut
nãscute ulterior în alte Spaþii.
Douã texte – ºi poate vor fi mai aproape 3 secole ºi procesul de creºtinare
Ulterior, pentru mântuirea oamenilor, multe! – ne stau mãrturie în acest sens.
încã va mai continua. În sec. IV tracii îºi
Divinitatea supremã, a trimis sã se întruUnul îl aflãm în poemul lui Paulinus traduceau (sau li se traducea) Scriptura în
peze pe Pãmânt, pe fiul Sãu, cel nãscut din din Nola, dedicat „venerabilului episcop ºi limba lor maternã ºi pe acest temei
Dumnezeu-Tatãl „mai înainte de toþi preaînvãþatului Nicetas, care a sosit din încreºtinarea lor va fi fost mai uºoarã, la
vecii”, Iisus.
Dacia...”, ajuns acolo în misiune de Sud de Dunãre.
Oamenii locului, din Spaþiul menþio- creºtinare (sec. III d.Hs.), urmând pilda
(continuare în pag. 2)

Rar se întâmplã ca un neam sã-ºi
ascundã cu atât meºteºug identitatea ºi valorile lui spirituale ori sã facã din ocultare o
operã care sã înfrunte veacurile aºa cum au
fãcut tracii, geþii ºi dacii.
Pentru mulþi cãutãtori în tainã ºi dainã,
strãmoºii Poporului Român formeazã trecutul
de <mari anonimi ai istoriei>. Viaþa lor a fost
un mister, înnemurirea lor rãmâne o enigmã... ºi, totuºi, tracii, geþii ºi dacii sunt în
sufletul nostru, în cuvântul nostru ºi în fiecare
pãrticicã de pãmânt pe care o locuim, astfel
cãlcând-o cu picioarele noastre netrebnice ca
pe orice alt rest lipsit de interes. Avem în þarina strãmoºeascã, mãrturii de aleasã cinstire
însã nu ºtim cum ºi în ce fel sã le desnodãm
cãpãtâiele. Aºa sunt: Babele (în Munþii
Bucegi); Stenogramele Creºtine (la Basarabi,
jud. Constanþa); sau Monumentul Sfânt de la
Sarmisegetusa Regia (capitala dacilor
înþelepþi ºi viteji).
Despre faptele cu cutezanþã ale strãmoºilor noºtrii, s-a scris în toate timpurile ºi
uneori în lucrãrile antice cele mai valoroase
fãrã a se sugera un rãspuns la semnele grave
de la întrebãrile câte se pot bãnui.
Dupã ce am fãcut citirea <runelor> din
Muntele de Cretã – negãsind suficientã credibilitate – am abordat enigma de la
Grãdiºtea Muncelului cu procedeele anterior
aplicate la Ouþio , în inima Dobrogei:
1. Procedeul Amfikalnpitelmnihia este
o lucrare iniþiaticã de dirijare într-un model
numeno-numeric unde proprietatea cifrei
exprimã cadru formal al <înfigãtorilor>
primi ºi neprimi pe lungimea spaþiului dintre
douã puteri. Þinta Amfikalnpitelmnihia se
constatã la <sporul de fir înnobilat, cel care
întemeiazã din plãmãdire dubla funcþionalitate a cãilor de însufleþitoare>.
2. Procedeul Mnesarhia numeºte
<sporul înnobilat dupã izvor adânc de angajare cu spor de temei>, pe desfãºurarea
uneia sau a alteia din tablele cele mai simple
de însumare (1 pânã la 10).
3. Codul fono-genetic înscrie datul de la
însufleþitorul Ko în câmpul biologic care
încadreazã sursã prin sursã, paºi pe puntea
dintre cauzã ºi efect, dintre un simbol ºi alt
simbol, dintre un nume dobândit concret logic
ºi alt nume – acesta produs concret senzorial.
Apa a fost cea mai veche sursã de
cunoaºtere omeneascã:
1. În Tracia ea asigura linia <Acia> cãtre
care se acirã, se tinde.
2. În Geþia, apa a fost calea de a însufleþi de
la apururi temeiul.
3. În Dacia, linia dupã dat este egalã cu dirijarea prin axa specificã a corpului T´re cãtre
înveliºul sãu superior, Arda.
În lucrarea de <matriþã>, apa a fost
înlocuitã cu metalul spre a percepe legãturile
de <dincolo>, dupã Physis, Methaphysis.
Zalmoxis a fost un zeu al metalului (droder get,
la înþelesul de <temei zãmislit în corp Gaea de
curgere prin lucrãtorul sârmuitor, de la drod>).
În opera de ocultare, sârmuirea este însuºi limbajul (Sermo – la latini, Sarmis – la daci).
Despre sârmuire ºi despre alte aspecte
neobiºnuite, am scris cartea intitulatã ERTFRAGTU KOGAYON DYATRA – Cartea
vieþii datã de ursitar Poporului Român, pe
care-l consider un mare dar , iniþiatic, deosebit
de important pentru un drept care se cuvine
Poporului Român ºi, nu fãrã ei strãmoºilor.
prof. Grigore ALBU GRAL
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ZALMOXIS ºi Iisus Hristos

Mioara ALECU CÃLUªIÞÃ

Stãteam ºi meditam la sensul vieþii,
Al dragostei ºi-al morþii, legea ce creeazã
O lume veºnic nouã,
Când în spre mine s-a-ndreptat
Un om de vârsta mea.

Noi izbuteam sã ne eliberãm
De teama suferinþei, a morþii ºi a veºniciei.
Aveam puteri sã ne-nfrânãm pe noi
ªi încercam sã stãpânim natura,
Ne strãduiam din noi sã creem zei!

Avea o pelerinã ºi-o cãmaºã albe,
Iþarii prinºi c-un brâu tot alb,
Iar în picioare-opinci.
Purta pe cap cãciula tarabozilor
ªi ochii-i strãluceau de o luminã tainicã.

ªi dupã douã mii de ani, nepoate,
Prin tehnicã ºi prin ºtiinþã
Aþi izbutit sã stãpâniþi natura!
ªi-o cârmuiþi nechibzuit
ªi nu gândiþi cã vã distrugeþi!

Înfiorat, eu m-am plecat:
-Pãrinte, strãlucit învãþãtor,
Eu te cinstesc
ªi voi sã te cunosc, sã ºtiu
Cin-se coboarã pân-la mine azi?

Deºi puternici, nu v-aþi învins teama,
Cunoaºteþi mult, dar sunteþi robi la patimi!
Voi încercaþi sã calculaþi în clipe veºnicia
ªi nesfârºitu-l mãsuraþi cu palma voastrã.
Voi sensul clipei ºi al vostru l-aþi pierdut!

-Îþi sunt strãmoº, istoria mi-am scris-o-n voi.
Dar numele mi la-þi pierdut.
Cum chibzuiai la sensul vieþii
ªi al morþii,
Eu am venit sã te-ndrumez.

Încununare a acestor slãbiciuni,
Aþi creat iadul sufletelor voastre!
Ia-þi zis cu numele cel sfânt Tartar!
Nu pot sã te îndrum în noaptea voastrã.
A clãtinat din cap, s-a-ndepãrtat…

-Cinstite Moº, eu te urmez
Ca Dante-odinioarã pe Virgil
De mã conduci ºi-n iad!
Cu milã m-a privit
ªi mi-a grãit:

- Cinstite Moº, rãmâi cu mine!
Taina curajului
ªi-a cinstei tale sã mi-o spui!
Mi-a asvârlit cãciula lui de preot.
- Ai taina noastrã-nscrisã-n tine.

-Noi învãþam sã înþelegem
Cu intuiþia, cu raþiunea ºi voinþa!
Ca sã cunoaºtem sensul vieþii,
Al naºterii, al dragostei ºi-al morþii,
Sã nu ne-ndepãrtãm de drumul drept.

ªi de nu ºtii sã o citeºti,
Încearcã sã o simþi! Rãmâi cu bine!
A dispãrut.
Mã uit în gol…
ªi vãd cãciula tarabozilor.

(continuare din pag. 1)
În lumea geþilor însã – ºi acesta este cel de-al doilea
text anunþat mai sus –, mai ales la geþii nord-dunãreni, încã
se continua, în sec. IV, încreºtinarea prin viu grai, de la om
la om, de cãtre Marele Preot zalmoxian sau în numele lui.
Astfel, dintr-un poem al Sf. Grigore I de Nazions,
episcop de Constantinopol între anii 379-381 ºi unul din cei
mai importanþi pãrinþi ºi scriitori bisericeºti, rezultã participarea directã a ierarhilor, încã zalmoxieni (primii convinºi, desigur), la procesul de încreºtinare a enoriaºilor:
„ªi getul Zalmoxis, aruncând sãgeþi prin mulþime, îndumnezeia pe fiecare credincios” (s.n.).
În lumea geþilor dobrogeni, într-un Spaþiu al
liniºtei prielnice cugetãrii ºi însuºirii mai rapide a învãþãturii, nu doar creºtinarea ci însãºi organizarea Bisericii a
ajuns, în sec. I-IV, la culmi comparabile cu orice alt Spaþiu
creºtinat ºi de aci au „rãsãrit” învãþaþi teologi ºi filosofi de
talie continentalã, dupã cum a demonstrat,mai nou, profesorul Mihail Diaconescu în a sa Istorie a literaturii dacoromane (Ed. Alcoor EDIMPEX, Bucureºti, 1999) ºi în
Antologia apãrutã recent (Casa de producþie ºi editurã
CORIFEU, Bucureºti, 2003).
În alte pãrþi ale Spaþiului românesc, înainte ºi
dupã nãvãlirea migratorilor, procesul de încreºtinare
(îndumnezeire) a continuat ºi a început, treptat, întemeierea
Bisericii, a ierarhiei bisericeºti, înainte de „întemeierea” –
de fapt, reîntemeierea –Statelor naþionale în Spaþiul naþiunii române, pe unde trecuserã migratorii Asiei, unii

Spirala un posibil semn al rangului
sacerdotal la vechii carpato-dunãreni
prof. Nicolae ÞICLEANU
vremuri imemoriale, locuitorii spaþiului carpato-dunãrean au remarcat
Din
suprapunerea dintre ciclul astronomic al
Soarelui ºi ciclul biologic al ºarpelui, fapt determinat de latitudinea spaþiului. În acest fel
ºarpele a fost considerat de mii de ani principalul simbol solar al regenerãrii naturii, al vieþii,
dar totodatã ºi al morþii.
Afirmaþia se sprijinã, în primul rând, pe
numãrul mare de motive serpentiforme sculptate ori pictate pe diferite obiecte scoase la
luminã de arheologi pe tot întinsul României,
dar ºi pe existenþa în calendarul popular, dupã
N. Ghinoiu, a douã zile dedicate ºerpilor: prima,
în jurul echinocþiului de primãvarã , când, odatã
cu creºterea puterii luminii solare ºi reînvierea
naturii, ofidienii pãrãsec culcuºurile lor subterane ºi cea de a doua, în imediata apropiere a
echinocþiului de toamnã, când se retrag în adãposturile subterane odatã cu scãderea puterii
razelor solare.
În acelaºi sens remarcãm faptul cã, la latitudinea þãrii noastre, constelaþia ºarpelui apare
pe cer vara, în intervalul de timp dintre cele
douã zile ale ºerpilor, ceea ce ne face sã
susþinem cã denumirea constelaþiei a fost datã
de locuitorii acestui spaþiu. Mai mult, importanþa ºarpelui pentru carpato-dunãreni rezultã ºi
din pãstarea credinþei strãvechi despre ºarpele
casei, simbol benefic ºi în prezent, pentru
popoarele daco-get (român), roman ºi grec, cu
toate cã religia creºtinã vede în ºarpe un simbol
al rãului.
fig. 1

Dintre toate motivele utilizate ca semn al
ºarpelui cel mai frecvent este cel spiralic, în special cel al spiralei duble în forma literei <S>, cu
bucle mai mult sau mai puþin pronunþate (fig.1)
ºi spirala ghem, aceasta din urmã reflectând
poziþia de odihnã preferatã a viperelor. Ultimul
tip de spiralã apare cel mai bine ºi clar prezentat în medalionul descris de Vladimir
Dumitrescu în templul de la Cãscioarele (fig.2)
aparþinând culturii Boian, ultima fazã ( 4800 –
4600 î.H.), medalion care, în concepþia noastrã,
cuprinde, fãrã nici o îndoialã, doi ofidieni
afrontaþi: unul verde, simbol al vieþii ºi binelui
ºi cel de al doilea roºu închis, reprezentând

mergând mai departe, atraºi de mirajul Imperiului, altora
rãmânându-le mici enclave care se vor asimila treptat, în
timp, alþii dispãrând, pur ºi simplu, din istorie.

moartea ºi rãul.
Simbolistica dualã a ºarpelui, superb
reflectatã în medalionul amintit, este prezentã ºi
în spirala dublã în forma literei <S>, care oricum
fig. 2

ar fi desenatã are un braþ cu învârtire dextrogirã,
semn benefic ºi altul levogirã, semn malefic. Tot
ºerpi înrulaþi sunt ºi <ochii de bufniþã> cum îi
numea arheoloaga Marjia Gimbutas, aºa cum
sunt cei de pe o strachinã din cultura Sãlcuþa
( 4600 – 3450 î.H. ) ºi identificaþi de noi pe un
templu megalitic din Irlanda (Newgrange) dar
acolo mai recenþi (3300 – 2800 î. H.), de unde,
alãturi de alte argumente, ºi posibilitatea originii
civilizaþiei megalitice în aria carpato-dunãreanã.
Spirala ghem, a cãrei primã apariþie certã
se cunoaºte în templele culturii Schela
Cladovei-Lepenskii Vir (8500 – 5500 î.H), a
avut o dezvoltare mare în culturile Vãdastra
( 5200 - 4800 î.H.) ºi Boian (5200 – 4600 î.H.)
ºi a fost generalizatã la întreg spaþiul carpatodunãrean în Eneolitic, mai ales în culturile relativ sincrone (4600 – 3450 î.H) Cucuteni,
Sãlcuºa ºi Gumelniþa. În toate acestea motivul
spiralei ghem apare în temple ale <Zeiþei ºarpe>
sau pe pintadere folosite la marcarea pâinii
sfinte, aºa cum vom avea prilejul sã arãtãm cu
altã ocazie, fapt ce dovedeºte caracterul sacru al
simbolului spiralic.
Deci în timpul culturii Coþofeni (3450 –
3200 î.H.) s-a înregistrat un recul semnificativ al
motivului spiralic, acesta revine în forþã în
epoca bronzului, mai ales în culturile
Sighiºoara-Witenberg, care prezintã numeroase
motive similare celor din cultura Cucuteni,
inclusiv motivul vârtejului spiralic cu patru
braþe cunoscut ca <tetraskelion>(fig.3).
Interesant cã în cultura Cucuteni se cunosc strãchini cu motivul vârtejului spiralic pe fundul
cãrora apare un cerc împãrþit în patru sectoare,
douã câte douã opuse haºurate paralel cu
diametrul, astfel cã haºurile unui sector sunt
perpendiculare pe cel alãturat. Un motiv identic
gãsim pe discul unui topor din epoca bronzului
de la Drajna de Jos al cãrui vârf este înrulat în
spiralã, fapt ce ne face sã presupunem cã
motivul cu haºuri avea semnificaþii sacre.

Dupã Vladimir Dumitrescu <topoarele
decorate cu disc sunt mai degrabã insigne ale
puterii, decât arme propriu zise>. Prezenþa simbolului spiralic atât pe discurile unor topaore,
cât ºi la vârful acestora sau incizate în pãrþile
laterale ale lor constituie un semn al puterii, dar
datoritã caracterului sacru al simbolului spiralic
presupunem cã, în primul rând, astfel de
topoare sunt semne ale puterii sacerdotale ºi
apoi ale puterii laice, aºa cum se obiºnuia în trecut ca regii sã fie ºi mari preoþi. Importanþa sacerdotalã a spiralei s-a perpetuat pânã în zilele
noastre în <cârja> papalã.
Mai mult, vârtejurile spiralice pot sã aibã
între 3 ºi 7 braþe, cele mai frecvente fiind cele cu
patru (tetraskelion). De asemenea, se cunosc
numeroase fibule spiralate cu câte una pânã la
patru spirale fãcute din bronz, precum ºi discuri
falere din aur, cum sunt cele de la Ostrovu
Mare, cu 6 –8 spirale ºi brãþãri de aur cu douã
sau patru spirale, frecvente la carpato-dunãrenii
epocii bronzului ºi la continuatorii lor direcþi
daco-geþii . Sã remarcãm aici cã la daci a fost
identificat un templu având la intrare spirale
duble, iar pe scuturile dacilor de pe columna lui
Traian sunt frecvente spiralele duble utilizate, în
mod evident, ca semn divin protector.
Dupã opinia noastrã este posibil ca
numãrul variabil de braþe ale vârtejurilor spiralice, precum ºi de spirale de pe fibule, falere ºi
brãþãri sã reprezinte un semn în ierarhia sacerdotalã pentru purtãtorul acestora. De asemenea,
o astfel de ierarhie presupune schiþarea încã din
epoca bronzului ºi poate chiar din timpul culturii Cucuteni a unei organizãri sociale pe arii
întinse. Prezenþa motivelor spiralice în toate
culturile începând cu Schela CladoveiLepenskii Vir ( 7500 – 5800 î.H.) ºi continuând
pânã în zilele noastre, în lumânarea mortului ºi
alte motive ornamentale pe ceramicã ºi þesãturi,
demonstreazã continuitatea multimilenarã a
carpato-dunãrenilor indiferent ce nume au purtat aceºtia în timp: pelasgi, daco-geþi, valahi ori
români.
Credinþa daco-geþilor într-un zeu suprem, simbolizat în mod preferenþial prin spiralã, a fãcut
posibilã o rapidã adoptare a religiei creºtine, astfel cã daco-geþii sunt printre primii creºtini ai
Europei.
fig. 3

Prin aceastã lucrare autorul oferã cititorilor o sintezã
importantã ºi necesarã de dovezi ºi informaþii referitoare la originea ºi continuitatea neamului românesc
pe meleagurile carpato-dunãrene-pontice.
NU PIERDEÞI ªANSA DE A O CUMPÃRA!
Prin urmare – ºi, confruntat cu perpetuarea
neînþelegerii, cu urmãri deloc uºoare, a unor teologi ºi a
(încã) multor preoþi „ºcoliþi” de aceºtia, aici am vrut sã
ajungem! –, cunoscând toate acestea, este timpul, considerãm noi, sã se depãºeascã treapta erorii – aceea de a respinge ca pãgânã, deci neavând nimic a face cu dreapta credinþã în Fiul lui Dumnezeu ºi în Dumnezeu-Tatãl, milenara
dreaptã credinþã zalmoxianã.
Cãci specificul, originalitatea ºi superioritatea ortodoxiei noastre (a „dreptei credinþe”!) a românilor, ca naþiune, în Vatra genezei ºi evoluþiei sale, vin tocmai din
receptarea organicã/fireascã a milenarei drepte credinþe zalmoxiene, în paralel cu înþelegerea ºi acceptarea, din convingere, de cãtre aceasta, a învãþãturii creºtine, rãsãditã în
Spaþiul nostru prin Apostolii-misionari ºi chiar prin ierarhii
zalmoxieni înºiºi, primii convinºi, cum a reieºit din textul
citat mai sus.
Sã conºtientizãm cã prin alungarea din ortodoxie a
unui „rãu” numit pãgânism zalmoxian, se încearcã a ni se
frânge dreapta credinþã, în Spaþiul formãrii ºi afirmãrii
noastre ca naþiune. Acesta este unul din atacurile majore,
date, în cursul istoriei, asupra românilor, uneori cu subtilitate ºi perfidie, de cãtre cei interesaþi, alteori cu brutalitate.
Un suport ºtiinþific ºi de reflecþie adevãratã pentru
ieºirea din amintita greºealã – ºi sã ni se ierte o aparentã
lipsã de modestie – se aflã ºi în cartea noastrã, recent
apãrutã: Traco-geto-dacii, naþiunea matcã din Spaþiul
carpato-danubiano-balcanic (ed. a III-a revãzutã ºi
adãugitã, Ed. N. Bãlcescu, Bucureºti, 2003) – vezi foto.
În planul istoriei laice – dar strâns legatã de cea a
dreptei credinþe –, cei interesaþi s-au strãduit ºi se strãduiesc sã ne frângã continuitatea, evoluþia fireascã: întâi,
aruncându-i asupra acestui Spaþiu pe aºa-ziºii indoeuropeni, care ar fi „dezintegrat” civilizaþia locului; apoi, a
doua oarã, aruncând asupra Daciei pe imperialii Romei; la
„focul” civilizaþiei lor de cuceritori vremelnici autohtonii
ºi-ar fi încrediþat/vândut ºi trupul ºi sufletul, devenind, pur
ºi simplu, romani, dupã milenii de vieþuire, cu dreapta lor
credinþã ºi cu identitatea lor; a treia oarã, ne-au „lãsat” în
voia migratorilor Asiei care ºi-ar fi plantat „altoiurile”,
„adstraturile” ºi „suprastraturile” în pomul vieþii noastre
istorice sau pe solul saturnian al unor începuturi despre care
ar trebui sã nu se mai ºtie nimic; în sfârºit, a patra oarã, ca
o „încoronare”, dupã planurile altor „înþelepþi” ºi mai ales
„diºtepþi”, dupã încercarea eºuatã de a fi „topiþi” în „creuzetul” barbar al comunismului, perseverând în a ne sugera ºi
a ne cam mâna cu biciul pentru a intra într-un amalgam
continental, mai apoi planetar, fãrã „culoare” naþionalã ºi
sub conducerea unor autopropulsaþi, „aleºi” ºi „stilaþi”,
asistaþi de computere, într-o aºa-zisã Nouã Ordine
Mondialã, pe care de curând, unii au numit-o „Noua Ordine
Criminalã”. Dar oare de ce!?
Perseverare diabolicum!!!
Qui prodest? (= Cui foloseºte?) – iatã întrebareacheie, tradiþionalã, care ne ajutã sã înþelegem totul ºi,
deopotrivã, sã acþionam în consecinþã.
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B O LTA B O R E A L Ã A D AC I E I
ªI ÎNSEMNELE CERULUI LA ROMÂNI
BOLTA BOREALÃ A DACIEI CU NOMENCLATURA PROPRIE ROMÂNILOR

arh. Silvia PÃUN
FORME – MESAJ:

Cucuteni

Sarmisegetusa-Regia

ÎNSEMNELE CERULUI –

Dulãul
Luceafãrul
din zori
– Zorilã –

– URSITELE – CREDINÞELE
– ORIENTARE SPAÞIO-TEMPORALÃ

Iepurele
Unicornul lui SânToader

Însemnele oferite de bolta cereascã, mai cu
seamã cele nocturne, cu gruparea aºtrilor în constelaþii lineare–geomet.rice... desigur cã au format
ºi ele o sursã permanentã de inspiraþie pentru
autorii rãbojului, pe lângã menirea lor legatã de
ursita omului.
Poate nu întâmplãtor RÃBOJUL (ce mai
poartã ºi numele de RÃVAª sau CÃRÂMBAª)
este legat de Soare prin însãºi rãdãcina RA a
numelui sãu. Precum se ºtie – RA era vechiul
nume al Soarelui (ca ºi al regelui) în mitologia
egipteanã.
Este relevant faptul cã tocmai acele
momente semnificative ale Soarelui (din
miºcarea aparentã diurnã), în relaþie cu omul –
poartã la români , numiri cu rãdãcina RA. Astfel
înãlþarea Soarelui deasupra orizontului, deci
atunci când acesta sare pragul tenebrelor, se
numeºte RÃ-SÃRIT, pentru ca atunci când trece
din nou în lumea întunericului, pentru pãmânteni,
adicã asfinþeºte, sã poarte numele de APUS adicã
prescurtarea lui RÃ-PUS (forma întreagã e folositã
ºi azi în Oaº – ne aratã Ana Cicio din Negreºti).
La începutul secolului nostru Ion Otescu ºi
Tudor Pamfile au avut intuiþia ºi dãruirea de a
înregistra nomenclatura, aºa de unitarã, pe care au
dat-o bolþii cereºti þãranii din toate zonele locuite
de români.
Aceastã nomenclaturã complexã, diferitã
de cea politeistã, clasicã, greco-romanã, este
proprie poporului carpato-dunãrean-pontic ºi
reprezintã un fel de proiecþie pe cer a întregii sale
concepþii de viaþã, de muncã, despre cosmos...,
dar mai ales privind credinþa sa în Dumnezeu.
Acest aspect dominant este ilustrat de peste
20 de denumiri de constelaþii din cele circa 40 vizibile în emisfera borealã, care poartã amprenta
credinþei creºtine, astfel:

Tãrtãria

Brâul – Plugul
– Trisfetitele –
Cei trei Crai –

Secera

Grebla

F r aþii –
Gemenii

Fluviul
Eridianul

Zmeul

Altarul
Ochiul
Taurului,
Deºteptãtorul

Racul
Domnului

Taurul
Cloºca cu pui
–Gãinuºa

Berbecul

Balena –
Chitul

Crapii –
Peºtii lui
Hristos

Iezii
Capra

Calul – Leul –
Gãvadul Mare
Râsul

Lupãrie

Barda –
–Cãpãþâna – Girafa
– Carul
Dracului
Polara acum 2500 de
ani ºi azi – Împãratul
– Candela – Stâlpul
Cerului – Steagirul

Triunghiul

Tronul lui
Dumnezeu –
Mânãstirea

Jgheabul
puþului

Cupa

Caru lui
Dumnezeu –
–Vizitiul –
–Trãsura

Corbul

Fecioara
Maria
Carul
M a re ,
Ursa
M a re

Ogarul
Spicul

Carul Mic,
Ursa Micã
Inima Maicii
Domnului

Vãcarul
Balaurul

Coasa

Po l a r a
eclipticii
ªopârla
Crucea Mare a
Miezului Nopþii – –
–Fata cu Cobiliþa

Hora

Polara acum
13000 ani

Casa cu Ogradã
Fata Mare din Horã
Cumpãna

Balanþa

Luceafãrul
P u þ u l , To a c a
Gãvadul Mic

Omul

Craiova
Vãrsãtorul –
Spiþelnicul

Crucea
Micã

Sãgeata

Ciobanul
cu Oile

Vulturul Domnului

Scorpia
ªarpele,
Calea rãtãciþilor
Ochiul
Scorpiei

Þaspul

Cornul Caprei
Arcaºul

TRADIÞIA CAPREI
INDICÃ TRECEREA ÎN
CONSTELAÞIA CAPRICORNULUI

Bucuresti, Editura Vestala, 2002, 463 p., (Documente revelatorii).
iconografice.
Capitolul “începutul artei militare la
Carpaþi ºi Dunãrea de Jos” ne prezintã
structura, efectivele, armamentul, fortificaþiile, tactica ºi strategia pelasgilor ºi
apoi a dacilor, înainte ºi în vremea
rãzboaielor cu romanii, precum ºi “elementul dac in armatele imperiale”.
Studiul <Originea ºi importanþa
istoricã a cavaleriei române. Cãlãraºi ºi
roºiori> ºi permite autorului sã prezinte
<vechea constituþiune militarã românã> ºi
importanþa <instituþiunii cãlãraºilor> în
istoria militarã ºi în istoria generalã a
românilor.
În <Domnii glorioºi ºi cãpitanii
celebri ai Þãrilor Române> se contureaza
profilul politic, militar ºi cultural a treizeci din cei mai importanþi voievozi ai
Þãrilor Române, de la Radu Negru la
Matei Basarab pentru Þara Româneascã,
de la Bogdan I pânã la Constantin
Cantemir pentru Moldova, Menumorut ºi
Gelu pentru Transilvania. Un subcapitol
aparte este consacrat domniei principelui
ºi apoi regelui Carol I, cel care a fãcut ca
România sã devinã <un stat liber ºi independent, un regat consolidat, fericit,
respectat ºi important in Europa>, <statul
cel mai puternic ºi mai cu greutate din
statele Orientului european>.
Sperãm, alãturi de realizatorul ºi
editorul lucrãrii de faþã, cã ea va impune o
reevaluare, lipsitã de prejudecãþi, a contribuþiei lui Nicolae Densuºianu la istoriografia ºi cultura româneascã, în genere,
relativizând substanþial opiniile absolutizant-denigratorii emise pânã acum în
legãturã cu opera istoricului, judecat
aproape în exclusivitate prin prisma
pãrerilor, adesea superficiale, despre
Dacia preistoricã.

Prof. dr. Mihai Popescu

REPREZENTAREA CAPREI
PERSISTÃ DIN
NEOLITIC ªI
PÂNÃ AZI ÎN
TRADIÞIILE DINAINTEA ANULUI NOU. VIZITIUL ERA REGELE
ERCHTHONIOS,
I N V E N TAT O R U L
ÎNHÃMÃRII CAILOR
– LA VECHII GRECI,
CARE L-AU REREZENTAT CA UN PÃSTOR CARPATIN CU CÃCIULÃ, BARBÃ, PLETE,
OPINCI, BICI ªI O CAPRÃ ÎN BRAÞE .

(N.r. – Mulþumim autoarei – arh. Silvia PÃUN,
precum ºi Editurii Tehnice pentru permisiunea de a
prezenta în paginile revistei noastre, în serial,
lucrarea ROMÂNIA ÎNSEMNELE CERULUI,
apãrutã în 1999.)
(continuare în RÃDÃCINI nr. 5)

L I M BA RO M Â N Ã

Istoria militarã a
poporului român

unoscut mai ales prin “Dacia preistoricã” (ce a avut deja patru ediþii>
1913, 1986, 2001, 2002, ºi “Revoluþiunea
lui Horea”, la peste nouãzeci de ani de la
moarte, Nicolae Densuºianu dezvãluie
publicului larg o mai puþin ºtiutã faþetã a
personalitãþii sale.
Dupã ce ºi-a adus o contribuþie
majorã la valorificarea rãspunsurilor la
Chestionarul istoric al lui Nicolae
Densuºianu, cercetãtorul dr. Ionel
Oprisan a reconstituit, din manuscrise ºi
texte rãmase în periodice ºi cãrþi devenite
rare sau greu accesibile cititorului de
astãzi, un proiect grandios, rãmas din
pãcate parþial finalizat> alcãtuirea unei
ample istorii militare a poporului român,
componentã fundamentalã a istoriei
naþionale.
Cartea adunã în paginile sale
cercetãri privitoare la câteva mii de ani de
istorie politicã ºi militarã, de la Imperiul
Pelasg la Regatul României, valorificând
multiple ºi variate izvoare istoriografice ºi

Cãþelul

–Rar i þ e l e

Nicolae Densuºian u

C

Vizitiul

Cerul este Lãcaºul lui Dumnezeu, al
Domnului Iisus Hristos, al Maicii Domnului, al
Sfinþilor ºi al Cetelor de Îngeri. Poalele cerului se
reazemã pe marginile Pãmântului.
Stelele sunt Fãcliile ce se aprind noaptea
pentru a lumina Sfânta Lume a celor fãrã de
sfârºit, ca ºi Ostaºii cerului. Fiecare om are steaua
lui, ce reprezintã ºi ursita sa legatã de constelaþia
(zodia) în care s-a nãscut. La moarte steaua omului
cade de pe cer.
Soarele = Steaua lui Dumnezeu, Ochiul lui
Dumnezeu, Sfântul Soare, la rãsãritul cãruia toate
stelele se ºterg de pe cer.
Luna = Steaua Maicii Domnului sau lumânarea
lui Hristos. Steaua Polarã = Candela cerului sau
<Steagirul> – Stâlpul Cerului, Împãratul sau
<Þagâra>. Casiopeia = Tronul lui Dumnezeu ca ºi
Mânãstirea.Casiopeia poartã ºi în Pirinei numirea
de Scaun. Auriga = Carul lui Dumnezeu sau
Trãsura. Aquila = Vulturul Domnului. Lebãda =
Crucea mare a miezului nopþii, sau Fata cu cobiliþã, Cobiliþa ciobanului. Delfinul = Crucea Micã,
Crucea de mânã sau Crucea Fârtatului. Virgina =
Fecioara Maria cu spicul sau Inima Maicii
Domnului. Peºtii = Peºtii lui Hristos sau Crapii (2)
cu care a hrãnit mulþimea de 5000 de oameni de la
Marea Galileii. Racul = Racul Domnului, care a
furat al patrulea cui, cel mai lung destinat sã fie bãtut
în buricul Domnului Iisus Hristos, în afara celorlalte
3 cuie din palme ºi de peste picioare. Orion = Cei trei
crai de la rãsãrit sau Trisfetitele, ca ºi Plugul ºi
Rariþele, Grebla, Secera ºi Sfredelul Mare, precum ºi
Sf. Ioan (în Bucovina). Pegas = Toaca dar ºi Puþul
sau Gãvadul Mic. Gemenii = Comoara lui Iov sau
Fraþii Remul ºi Romul. Hercule = Omul. Perseu =
Carul dracului ca ºi Cãpãþâna, Barda. Columba =
Porumbiþa lui Noe, care a anunþat ivirea pãmântului
din hãul apelor dupã potop. Ara = Altarul. Calea
Lactee = Crângul Cerului, ori Brâul luminos al
cerului sau Calea lui Troian, a robilor, a orbilor, a
ºchiopilor, a laptelui...

– ÎNTR-O VIZIUNE HINDUSÃ –
Mioara CÃLUªIÞÃ-ALECU

L

imba exprimã gândirea oamenilor, asigurã comunicarea dintre ei, realizeazã o unitate de
interese ºi spiritualã între cei care o
vorbesc ºi încheagã naþiunea. Limba
este arhiva vie a spiritualitãþii strãmoºilor; prin ea oamenii prezentului, legându-se de trecut, îºi consolideazã viitorul.
Românii ºi-au iubit ºi îºi
iubesc limba. Ei au studiat-o ºi au
încercat sã ajungã la rãdãcinile ei –
rãdãcinile naþiei lor.
În trecut începând cu cronicarii, se pornea de la compararea
românei cu latina ºi cu limbile slave.
În strãdania de a identifica ºi cuvinte
geto-dace, B.P. Haºdeu s-a folosit ºi
de albanezã, limbã recunoscutã ca
având origine traco-iliricã. În
lingvisticã, studiul limbii sanscrite a
produs o adevãratã revoluþie.
Pornind de la rãdãcinile verbale sanscrite, s-au identificat vechile rãdãcini de vorbire ale aºa numitelor
limbi indo-europene. Din pãcate
prejudecata lingviºtilor români cã
limba lor descinde din latinã a fãcut
pe cei care s-au strãduit sã reconstituie vechea limbã europeanã
comunã sã ignore pe nedrept, limba
românã.
În limba sanscritã au apãrut ºi
s-au transmis lucrãrile sfinte ale
hinduºilor. Aceºtia au considerat
cuvintele ca având forþã magicã ºi
au transmis, din generaþie în generaþie, pronunþarea lor corectã. Astãzi
cunoaºtem pronunþarea acestei
limbi mai bine decât a celei latine
sau greceºti, deºi sanscrita devenise

o limbã moartã înainte de fondarea
Romei.
Limba sanscritã s-a desprins
din strãvechea limbã comunã europeanã de peste 4.500 de ani. Chiar
dacã am admite, ca Nicolae
Miulescu cã revenirea din India a
arienilor ksatriya în Dacia, de atunci s-ar fi scurs vreo 3.000 de ani. În
vremea aceea limbile erau într-un
stadiu primitiv de formare, deci este
de aºteptat ca asemãnarea sã constea în sunete sau grupuri de sunete
– rãdãcini de vorbire–care imprimã
aceeaºi sugestie, în cuvintele în care
intrã, sau chiar în asemãnarea unor
cuvinte de bazã. Aceste asemãnãri
au o obârºie comunã multimilenarã.
Dicþionarele sanscrite dau pentru
unele cuvinte multe înþelesuri, ºi
aceeaºi noþiune este exprimatã ºi
prin cuvinte diferite. Acestea se
explicã ºi prin faptul cã dicþionarele
prezintã limba vedelor, a upaniºadelor, a brahmanelor… lucrãri apãrute
la intervale de sute de ani, timp în
care limba a evoluat, dar nu a atins
precizia limbilor moderne.
Este probabil cã la început
fiecare sunet îºi avea sugestia ºi
informaþia sa, pe care mai apoi, a
transmis-o unor grupuri de sunete –
morfeme –
, care au constituit
rãdãcini de vorbire cu un înþeles mai
precis.
În limba românã se pot identifica multe astfel de rãdãcini. Întrucât
româna a pãstrat multe vocale,
unele rãdãcini se pot citi ºi invers.
Interesant este cã, în unele cazuri,
prin citirea inversã se obþin cuvinte

cu sens corelat cu al rãdãcinii ºi
chiar o rãdãcinã antonimã, fapt
care nu a fost constatat nici la
rãdãcinile verbale sanscrite, nici la
cele deduse la vechea limbã
comunã. Aceastã corespondenþã
arãtatã în cãrþile mele Limba
Românilor ºi Înþelepciune strãbunã, argumenteazã vechimea ºi
autenticitatea acestor rãdãcini.
Astfel ab aratã originea (de la), ba o
altã alternativã, negaþie. Car aratã
cãratul, iar rac este crustaceul care
înoatã înapoi. Cu are invers pe uc,
sufix care sugereazã posesia unei
abilitãþi. Un dar se dã, iar când rad
înseamnã cã iau totul. Es – rãdãcina
existenþei are invers pe se – rãdãcina
secãtuirii. Ha sugereazã hazul, iar
ah –oftatul. Har aratã harul, iar rah
–crahul. Ia o ofertã generoasã, are
invers pe ai. Is ºi iz aratã iscarea,
emanaþia, izul, divinul, iar si ºi zi un
ordin impus (sic), mãrginirea. Log,
rãdãcina logosului, are invers golul.
Mis este legat de misiune, transmisie, iar sim de simþire, recepþie.
Om ºi um sugereazã omul, umanitatea, mo ºi mu, moartea ºi muritorii. Ot (od) este asociat emanaþiei
ºi divinitãþii (ca si –is), iar to la tot.
Po aratã pornirea, iar op –oprirea.
Soarelui Ra îi corespunde aria
pãmântului ºi arienii. Tar sugereazã
tãria, forþa, iar rat –ratarea.
Exemplele arãtate sunt prea
puþine din mulþimea celor existente ºi
prea numeroase pentru a le considera
coincidenþe întâmplãtoare, mai ales cã
prin asocierea unor rãdãcini se obþin
cuvinte care le justificã semantica.
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Apel!
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, getodaci, români ca pãrþi ale aceluiaºi
trunchi de neam ºi cu precãdere
misterioasa civilizaþie a dacilor.
Aceastã concluzie a determinat un
grup de istorici, cercetãtori în istorie, 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
neamului nostru.
Rugãm astfel pe toþi cei care
doresc sã facã donaþii sã se
adreseze la

M a n u s c r i s u l P O N T I C E L O R l u i O v i d i u de la
Bib lioteca B ATTHYANEUM din Alba-Iulia
– însemnat document de limbã scrisã geto-dacã –
Ele g ia întâi (P. I,1) – tr aducere ºi comentar iu de Mar ia CRIªAN
Naso Tomitanae jam non novus incola terrae
Hoc tibi de Getico littore mittit opus
Si vacat, hospitio peregrinos, Brute, libellos
Excipe, dumque aliquo, quolibet abde loco.
Publica non audent inter monumenta venire,
Ne suus hoc illis clauserit auctor iter.
Ah quoties dixi, Certe nil turpe docetis!
Ite: patet castis versibus ille locus.
Non tamen accendunt: sed, ut aspicis ipse, latere
Sub Lare privato tutius esse putant.
Quæris, ubi hos possis nullo componere læso?
Qua steterant Artes, pars vacat illa tibi.
Quid veniant, novitate roges fortasse sub ipsa.
Accipe, quodcumque est, dummodo non sit amor.
Invenies, quamvis non est miserabilis index,
Non minus hoc illo triste, quod ante dedi.
Rebus idem, titulo differt, et epistola cui sit
Non occultato nomine missa docet.
Nec vos hoc vultis, sed nec prohibere potestis:
Musaque ad invitos officiosa venit.
Quicquid id est, adjunge meis. Nihil impedit ortos
Exule, servatis legibus, Urbe frui.
Quod metuas non est. Antonî scripta leguntur:
Doctus et in promtu scrinia Brutus habet.
Nec me nominibus furiosus confero tantis.
Sæva Deos contra non tamen arma tuli.
Denique Cæsareo, quod non desiderat ipse,
Non caret e nostris ullus honore liber.
Si dubitas de me; laudes admitte Deorum:
Et carmen demto nomine sume meum.
Adjuvat in bello pacatæ ramus olivæ:
Proderit Auctorem Pacis habere nihil?
Cum foret Æneæ cervix subjecta parenti,
Dicitur ipsa viro flamma dedisse viam.
Fert liber Æneaden: et non iter omne patebit?
At patriæ pater hic; ipsius ille fuit.
Ecquis ita est audax, ut limine cogat abire
Jactantem Pharia tinnula sistra manu?
Ante Deum Matrem cornu tibicen adunco
Cum canit, exiguæ quis stipis æra neget?
Scimus ab imperio fieri nil tale Dianæ:
Unde tamen vivat vaticinator habet.
Ipsa movent animos Superorum numina nostros;
Turpe nec est tali credulitate capi.
En ego, pro sistro, Phrygiique foramine buxi,
Gentis Iuleæ nomina sancta fero.
Vaticinor, moneoque; locum date sacra ferenti:
Non mihi, sed magno poscitur ille Deo.
Nec, quia vel merui, vel sensi Principis iram,
A nobis ipsum nolle putate coli.
Vidi ego linigeræ numen violasse fatentem
Isidis, Isiacos ante sedere focos.
Alter, ob huic similem privatus lumine culpam,
Clamabat media, se meruisse, via.
Talia cælestes fieri præconia gaudent,
Ut, sua quid valeant numina, teste probent.
Sæpe levant pænas, ereptaque lumina reddunt;
Cum bene peccati pænituisse vident.
Pænitet o, (si quid miserorum creditur ulli),
Pænitet, et facto torqueor ipse meo!
Cumque sit exilium, magis est mihi culpa dolori:
Estque pati poenas, quam meruisse, minus.
Ut mihi Di faveant, quibus est manifestios ipse;
Poena potest demi, culpa perennis erit.
Mors faciet certe, ne sim, cum venerit, exul:
Ne non peccarim, mors quoque non faciet.
Nil igitur mirum, si mens mihi tabida facta
De nive manantis more liquescit aquæ.
Estur ut occulta vitiata teredine navis;
Æquorei scopulos út cavat unda salis;
Roditur ut scabra positum rubigine ferrum;
Conditur ut tineæ carpitur ore liber:
Sic mea perpetuos curarum pectora morsus,
Fine quibus nullo conficiantur, habent.
Nec prius hi mentem stimuli, quam vita, relinquent:
Quique dolet citius, quam dolor, ipse cadet.
Inque locum Scythico vacuum mutabor ab arcu.
Plus isto, duri, si precer, oris ero.

tel.: 0723/27.67.46
AT E N Þ I E !

rãspunderea pentru cele scrise în revista RÃDÃCINI,
o au exclusiv autorii materialelor publicate.

Consideraþii filologice pe
marginea manuscrisului
PONTICELOR lui Ovidiu
–Elegia întâi (P.I,1) –
Vers 1. – ultimul cuvânt: terre în
loc de terrae
Vers 2. – degetico în loc de : de
getico
Vers 5. – audet (sing.) în loc de
audent (pl.)
Vers 6. – illi (sing.) în loc de illis
(pl.)
Vers 15. – sit (conjunctivul) în
Burmanniana est (indicativ
prezent)
Vers 28. – enostris, în loc de e
nostris;
Vers 29. – deme, în loc de: de me;
Vers 31. – inbello, în loc de in
bello;
Vers 33. – tenee, în loc de teneae;
Vers 38. – cinnula, în loc de tinnula; este prezent aici, deci,
fenomenul de palatalizare a consoanei dentale t înainte de vocala i;
Vers 40. – era în loc de aera;
Vers 41. – abimperio, în loc de ab
imperio;
Vers 45. – Frygiique, în loc de
Phrygiique;
Vers 53. – obhuic, în loc de ob
huic;
Vers 58. – penituisse, în loc de
paenituisse;
Vers 59. – penitet, în loc de
paenitet;
Vers 60. – penitet, în loc de
paenitet;
Vers 64. – pena în loc de poena
Vers 79. – scitico, în loc de scythico;
Vers 79. – abarco, în loc de ab
arcu.
Toate aceste abateri de la
normele latinei literare sunt
probe elocvente cã Ovidiu uitase,
într-o bunã mãsurã, limba maternã, aºa cum o subliniazã frecvent,
el însuºi, iar sub influenþa limbii
gete ºi-a însuºit ºi fenomenul de
palatalizare evidenþiat prin versul
38. Toate acestea la un loc fiind
probe ale fonetismului getic pe

care le-am subliniat ºi în numãrul
anterior al revistei RÃDÃCINI.
Pe lângã cele semnalate, se
mai pot observa încã 2-3 neconcordanþe care nu þin, însã, de
fonetismul getic, ci de specificul
manuscrisului, printre acestea
menþionãm: în versul 4 modo, în
ediþia Burmannianã loco, dar

care nu schimbã esenþa frazei;
versul 67 din manuscris este –
Non igitur mirum est si mens
mea tabida facta; cuvântul mens
fiind scris ulterior deasupra rândului, între si ºi mea, probabil de
Martin Opitz, venind în sprijinul
susþinerii mele cã acest manuscris a fost un exemplar de lucru al

Naso, din Tomis, de mult cetãþean al comunei,
Scrisori-elegii îþi trimit de-aici, de pe þãrmul cel getic.
Vreme de ai, te rog, dragã Brutus, aºeazã-le bine,
Gãseºte-le loc, un ungher, unde poþi, acasã la tine;
în rafturi de ºcoli, sau în chioºcuri, curaj nu mai au ca sã intre,
mi-e teamã, aflând de la cine-s, sorocul cu mâna-mi sã-l stric!
Adesea, le-am spus: plecaþi cãrticele, cu bine la drum,
nimic nu e-n voi ruºinos de citit – ce mai staþi?!
N-ar cuteza ca sã intre? – s-or teme, dar tu, dragul meu
le-i face sã creadã, cum este: mai sigur e-n propira-þi casã.
Uni´ sã le pui, sã nu superi pe nimeni? desigur, te-ntrebi;
îþi rãspund: pe locul cel gol rãmas dupã <Arta iubirii>
Nici titlul nu-i trist, aºa cã nu fi-vei mai trist de cum fosta-i
dintâi–conþinutul e-acelaºi ca-n TRISTE,dar titlul EX PONTO:
Scrisori trimise din Pontus la cei cunoscuþi – ori de vor ,ori de nu,
aºa cã tu,pune Brutus,aºeazã în locul <ARTEI>,<EX PONTO>
vlãstari de exilat îs – doar legea nu-i opreºte sã rãmâie acas´.
Teamã sã ai, n-ai motiv, citit e chiar ºi Antoniu
ba chiar e ºi Brutus – nici unul interzis – deºi, cum o stii,
i-au mâniat pe zei, cãci sabia spre Cezari ridicat-au,
în timp ce eu, l-am lãudat pe Cezar; nu mã mãsor cu ei;
l-am mâniat pe Cezar, ce-i drept, cu o cãrþulie, una,
în rest, l-am lãudat, dar ei în totul s-au rãzboit cu el.
De încã mai ai teamã – dar lasã pe zei grija asta –
ºterge-al meu nume din mintea-þi, doar opera, nu:
e bunã în timp de rãzboi, a mãslinului creangã de pace –
de ea nu mi-ar fi de folos, cum aº putea preþui-o ?!
De mult, când Aeneas, pe umeri ducându-l pe tatãl,Anchise,
– se spune, cã chiar focul din calea-i fugea,
fãcându-i loc prin flãcãri mai departe sã meargã–
Urmaºul lui Aeneas, ea, cartea mea, sã n-aibe drum deschis?!
Aeneas, precum ºtii a patriei tatã, Anchises, doar tatã de fiu
Cuteazã vreun om sã alunge din prag pe cel ce cerºeºte
în triºca de Pharos suflând, tot în chip egiptean, sau
sã nu-i dea un ban acelui ce cântã din cornul curbat
slãvind-o pe Marea Zeiþã, pe Mama-Cybele-Pãmânt?
Ba, chiar ºi ghicitorul trãieºte din cerºit ºi, este îndestulat.
Zeii din cer sunt stãpâni, cu totul stãpâni pe sufletul nost
ºi nu ni-i ruºine deloc sã credem în ei fãrã margini.
Iar eu, în loc de triºca cu sunet þipãtor, ce-o poartã cerºetorul,
de frigianul flaut, un nume falnic port
sunt spiþã Iulianã, mã trag din Iulus, fac profeþii:
feriþi din calea mea, sunt purtãtor de haruri.
Nu pentru mine cer, ci pentru un zeu din cer, Caesarul,
i-am meritat mânia, aºa sã ºtiþi cu toþii
O ºtiu prea bine eu, de aceea îl preþuiesc din toatã firea.
Cândva, vãzui prea bine, cum unii, vorbind urât de Isis,
aceiaºi, mai apoi cereau iertare, stând în genunchi
în faþa ei, zic la al ei altar, ce-i ridicat în for.
Apoi, vãzui pe un altul, ce fu orbit de Isis, fugind pe strãzi
strigând în gura mare cã-ºi meritã orbirea, ce-i dete Isis.
Astfel de rugi mereu le place zeilor, mereu le-ar asculta
–prin asta ei aratã celor mulþi cã sunt atotputernici.
Nu rareori, le iartã pedepsele date ºi le redau vederea–
atunci când se cãiesc de vina lor ºi de pãcat.
De-aþi ºti cât mã cãiesc ºi eu de vina ce o port
–nenorocit de mine – cât sunt de chinuit cã-s vinovat,
cãci am pãºit greºit, o spun deschis: mi-e mare vina
pãcatul ispãºind, ce greu îl duc în cârcã–exilul e;
mai greu decât exilul, mi-e pasul meu greºit:
pedeapsa s-o înduri, e tare rãu, pedeapsa sã o meriþi, e ºi mai rãu.
De zeii vor voi, Caesarul s-o-ndura ºi mi-o ierta pedeapsa.
De-mi vine moartea, sigur mã iartã de pedeapsã–exilul–
vina mereu rãmâne: de pasul cel greºit nici moartea nu desleagã
Nu-i de mirare, iatã, când sufletul din mine se topeºte
aidoma ca neaua pusã-n apã, fulg dupã fulg, se pierde
Cum cariul cel ascuns o navã roade-ntruna mãcinând-o,
cum stânca este roasã de valul mãrii în flux,
cum pe bãtrânul fier rugina nemiloasã îl mãnâncã,
cum cartea pusã bine, la adãpost, de molii e mâncatã
aºa sufletul meu e hãrþuit mereu de chinul cela veºnic,
se mistuie într-una de griji ºi de dureri.
Odatã cu viaþa s-or stinge ºi toþi ghimpii, or pieri
ºi m-oi sfârºi mai iute de chinul cel cumplit.
Dar, de m-or crede zeii ce stãpânesc în cer, m-orajuta–
e drept sã sper cã mã vorajuta–atâta cer: sã-mi schimbe
locul ãsta, din sciticul pãmânt, cu altul mai spresud–
n-aº fi întreg la minte, de mi-aº dori mai mult!

poetului ºi nu epistola trimisã la
Roma. În ediþia Burmannianã
versul sunã în felul urmãtor: Nil
igitur mirum, si mens mihi tabida facta, unde copula est se subînþelege, iar traducerea textului
este aceeaºi.
Chiar dacã se va dovedi, în
final cã este vorba de o copie, voi

susþine, în continuare cã primul
copist pare sã fi fost SERVIUS
HONORATUS MAURUS (sec. IV
e.n.) care dupã Pontice – foto 159 ºi-a adãugat opera sa prosodicã, CENTIMETRUM, foto 6071; al II-lea, ºi nu neapãrat
copist, ci autor de glosse, consider cã a fost Martin Opitz.
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Ef lor escenþa de pia trã
de la Târ gu Jiu

Legendele românilor

PÃUNICA

dr. Nina STÃNCULESCU

prof. Virgil VASILESCU

O

raºul Târgu Jiu, spaþiu binecuvântat din vechi timpuri, în
care Brâncuºi ºi-a aºezat
Ansamblul sãu de monumente închinate
recunoºtinþei pentru jertfelnicia eroilor
þãrii, cunoaºte de doi ani o miraculoasã
înflorire. Pe tot perimetrul lui, în centru
ca ºi în locuri mãrginaºe, în pieþe, la
rãspântii sau dinaintea unor clãdiri
importante, s-au revãrsat ca o primãvarã
a însuºi <duhului> lui Brâncuºi, o serie
de sculpturi din piatrã albã (calcar de
Podeni ºi travertin de Borsec). Sunt
operele unor artiºti care au participat la
douã tabere de sculpturã în cadrul unor
simpozioane naþionale: prima în anul
aniversar, 2001, cu 14 artiºti, a doua
anul trecut, 2002, cu 8 participanþi.
Marea diversitate a acestor sculpturi,
toate albe, din piatrã, vãdind fiecare o
proprie personalitate, marcantã a
autorului lor ºi, în acelaºi timp ca
izvorâte dintr-un acelaºi limbaj, al
aceleiaºi spiritualitãþi brâncuºiene, le
antreneazã într-un dialog de o stranie ºi
emoþionantã fascinaþie, care aminteºte,
la rândul ei, bucuria lui Brâncuºi însuºi,
de a-ºi aºeza operele sã dialogheze
unele cu altele, urmãrindu-le interrelaþia ºi fotografiindu-le. S-a creat astfel, precum în atelierul lui Brâncuºi ºi
pe caldarâmurile de la Târgu Jiu, sub
oblãduirea spiritualitãþii iradiante a
ansamblului, un univers unic, de simboluri încifrate – uneori greu descifrabile – evoluând împreunã într-un dans

Po a r t a a p e l o r
– sculptor Ta tsumi Sakai –

neoprit, <neîmpietrit>, revãrsându-se
asupra oraºului ca o melodie discretã
fãrã sfârºit.
Forme ce regãsesc ritmuri fruste

•

Târgu Jiu
ªantier BRÂNCUªIANA

ale naturii, arhetipuri
ale unor epoci revolute sau incantaþia unui modernism
sfidãtor, se confruntã, se cheamã, se
împletesc în bucuria irumperii lor dintr-un imaginar neîngrãdit, solar, al
curbelor ºi dreptelor ce se-ntretaie, al
volumelor ce uneori se adunã, se comprimã, se ghemuiesc, alteori se rãsfirã,
se alungesc, se înalþã vertical. Puritatea,
aeratul alcãtuirilor, a structurilor, a dispunerilor în spaþiu, apropie recentele
sculpturi monumentale, în aer liber, ale
Târgu Jiului, ca de altfel ºi întreaga
operã brâncuºianã, de rafinata lume
extrem orientalã. De unde ºi armonioasa, fãrã fisurã, încadrare în comuniunea celor douã tabere a cinci sculptori
japonezi (4 în prima etapã, unul în cea
de-a doua). Ne imaginãm uimirea ºi
bucuria sculptorului japonezo-american
Isamu Noguchi dacã ar fi avut rãgazul
sã cunoascã aceastã întreagã eflorescenþã de piatrã în care ar fi regãsit
spiritualitatea brâncuºianã pe care a
admirat-o ºi iubit-o atât de mult ºi în
care, pentru el s-au alãturat organic
tradiþia românã ºi cea japonezã, determinându-l sã rãmânã doi ani în atelierul
lui Brâncuºi, ca ucenic al acestuia. Ar fi
regãsit astfel, totodatã, piatra ca esenþã a
lumii, ca <materie primordialã> (<the
mother lode, the planet earth itself>),
dupã cum spunea el.
În prima tabãrã, simboluri comprimate în forme – însemne ale totalitãþii existenþei ºi ale latenþelor acesteia
de germinare, precum Picãtura lui
Emilian Popescu, Germen de Paul
Popescu sau Bobul de orez împietrit al
lui Toshio Yanagisawa având alãturi
Vasul de ritual al fiului acestuia Ei

Yanagisawa, prefirã în jur o aurã
de sacralitate, ca de început al lumii, pe
care alte sculpturi o va prelua, în mod
diferit. Astfel, impresionanta Masa Lui
de Mihai Pãcurar, masivã, rugos
arhaicã, prin cele douã componente ale
ei, sugereazã un monument de cinstire a
unor strãmoºi uriaºi, sau eroi. În opoziþie imaginea muntelui Tsukuba-san de
Masatu Tashiro, dimensiuni mãrunte, în
bunã tradiþie japonezã, reamintesc deopotrivã sacralitatea Muntelui ca ºi a
bolovanului rupt din stâncã. Toaca lui
Ilarion Voinea, în schimb, se înalþã cu
graþie vertical ºi se rãsfirã orizontal pe
pãmânt ca o umbrã sfâºiatã în bucãþi,
marcând trecerea unui timp inexorabil,
din vremuri vechi, ca ºi chemarea la
rugãciune a unei toace de mânãstire ºi
oarecum asemãnãtor, se înalþã ºi se
prelinge Blândeþea lui Ioan Alexandru
Grosu, poate cã nu întâmplãtor aºezatã
dinaintea Palatului de Justiþie. Cu câtã
armonioasã fineþe se înscriu acestor
caligrame de piatrã sculpturile de un
figurativ stilizat, ca desprinse fiecare
dintr-o altã veche culturã, dintr-un cult
riguros transfigurator: fermecãtoarele
Personaje ale lui Cãtãlin Geanã, ca
desprinse din vechi, miraculoase legende, accentuându-ºi robusteþea dinaintea
fineþei sãlciilor din spate sau Frumoasa
japonezã a lui Akira Shinkai, decantatã
reprezentare a unei zeiþe budiste. De
fapt toþi sculptorii par a fi fost preocupaþi îndeosebi de o temã anunþatã fãþiº
de Dumitru Radu: Transcedere, revenind accentuat la tabãra din cadrul simpozionului din anul urmãtor. Sugerarea
tendinþei ºi a efortului de transfigurare,
de trecere spre o Împãrãþie a Cerurilor, a

(continuare din RÃDÃCINI nr. 3)
A mai poruncit ca Pãunica
aceasta sã aibã ºi pui lângã ea ºi
sã-i ocroteascã, sã-i facã mari, ca
apoi aceºtia prin zborul lor sã
înmulþeascã semnele vestitoare
de bine. ªi meºterii au împlinit
porunca, dar cloºca din aur nu se
ridica în spirale pe cerul albastru,
nu se juca în zbor ca Pãunica
adevãratã, nu stãtea alãturi de
Soare, de lunã ºi de cele nouã
stele. Aurarii au fãcut-o cum au
spus martorii, dar aceasta era
fãrã suflare pentru cã zeii au
refuzat sã-i dea viaþã. Când buciumaºii au dat veste cã se apropie
o nouã primejdie, o altã urgie,
cãpetenia þinutului a ascuns
cloºca cu puii de aur sub lespezi
de piatrã, în Munþii Buzãului.
Acolo a fost uitatã de lume, cãci
stãpânul þinutului, singurul care

ºtia ascunzãtoarea, a pierit în
luptã.
Mult mai târziu, când
Negru-Vodã a întemeiat o nouã
þarã din cenuºa celei vechi, de la
Fãgãraº pânã la Câmpulung, a
fost însoþit de o pasãre neagrã.
Dupã cum zbura alãturi de ceata
domneascã, dupã cum sãlta în
cercuri largi peste munþi, pãrea
sã fie pãunica în veºmânt cernit.
O mare parte dintre boieri
susþineau cã ea este ºi cã aduce
alt semn pentru þarã. Înduplecat
Domnul a poruncit sã fie þesut
chipul acestei pãsãri în pânza
stea-gului þãrii, sã fie pus pe
stemã ºi pe fruntea bisericilor ca
bun semn vechi, la noi rânduieli.
De atunci Pãunica este pretutindeni, printre noi ºi îºi aratã
chipul alãturi de falduri tricolore
când înãlþãm imn de laudã þãrii.

unei lumi noi solare, animã interior simbolurile fiecãreia dintre saculpturile
acestei a doua tabere, într-o <dulce continuare>, cum ar spune Constantin
Noica, a celei precedente. Încântãtoarele alcãtuiri de piatrã, fie cã e vorba
de etalarea frãmântatelor incizii, într-o
armonioasã
neorânduialã,
ale
Cãutãtorului de luminã de Alexandru
Ciutureanu, învolburarea ghemuitã a
Contrastelor lui Alexandru Lupu,
maiestuoasa înãlþare paralelipipedicã a
Regelui regilor lui Alexandru Nancu,
de timida sfericitate a Tainei lui Ioan
Mihale, cuprinsã de aspra înaintare a
unor volume dure, de simpla, fireasca
Inevitabilã despãrþire a lui Paul
Popescu, sau mai cu seamã de cele douã
Porþi: cea a apelor de Tatsumi Sakai ºi
cea a Soarelui de Septimiu-Vasile
Enghiº, cheamã ºi consolideazã în rândul naturii lumina, soliditatea ºi bucuria
creaþiei omeneºti. Ca o sintezã a celor
douã tabere, care au fãcut sã înfloreascã
o primãvarã eternã pe drumurile ºi printre clãdirile Târgu Jiu-lui, s-a înjghebat
cu sobrietate ºi distincþie sculptura lui
Ioan Cândea Dor de Brâncuºi, un dor
ardent ºi dureros ce-a scrijelit pe toate
feþele operei o pânzã, sau poate un
traseu, o scarã sau un labirint înconjurând clepsidra timpului necruþãtor.
În vara aceasta se va deschide o
nouã tabãrã de sculpturã, care, fãrã
îndoialã, va prelua ºi continua lumea de

poezie ºi puritate a celor dinainte. ªi astfel, prezenþa brâncuºianã, iradiantã, se
va rãspândi pe mai departe, preschimbând oraºul într-o mare grãdinã de flori
monumentale în piatrã.

Rugãciunea
un ui r omân

Ne-ai dat lumina ºi cãldura
Soarelui,
ne-ai dat bogãþia Pãmântului,
ne-ai dat sfinþenia Apei ºi
tãria Focului!
Lasã-ne Doamne ºi Veºnicia!
(V.V.)

Un simbol tr aversând mileniile
artist plastic Magda GHINEA

Incitantul semn – simbol al APEI,
ca ºi celelalte simboluri – al soarelui, al
focului, al pãmântului, a fost creat în
neguroasa vechime a timpului de cãtre
omul devenit OM. Apa este un element

indispensabil al vieþii. Fãrã preþ. De
unde ºi nevoia stringentã de a o numi,
de a o identifica, de a o implora, de a o
diviniza, de a o BEA, a fãcut sã fie
materializatã grafic printr-o linie ondulatã precum valurile sau prin trei linioare, ºerpuite ºi aºezate unele sub
altele – întreite înseamnã apã multã, râu
mare…
Semnul apei, la milenii depãrtare
de clipa creerii lui – l-am gãsit folosit ºi
înþeles în toatã valoarea lui, imprimat pe
un obiect de cult, un AGHIAZMATAR,
recipient conceput special pentru a
recepta ºi pãstra apa cea sfinþitã – aghiazma.
Acest aghiazmatar este o piesã
metalicã, de formã paralelipipedicã,
având cele douã feþe late– TURNATE
într-o matriþã ce-l reprezintã pe Sf.
Gheorghe cãlare omorând balaurul –
subiect cu tâlc – ºi având menþionat în
dreapta sus, o cifrã – anul 1782.
Element deosebit de important
pentru noi, precizându-se astfel
momentul executãrii acestei comenzi,

cãci comandã a fost adresatã unui atelier de meºteºugari transilvãneni. Cele
douã feþe au fost turnate în aceeaºi
matriþã.
Dar, elementul uluitor, emoþionant este motivul ornamental de pe
muchiile înguste (feþele laterale) ale
aghiazmatarului. Faþã de cele douã feþe
bogat ornate, pãrþile înguste ar fi pãrut
sãrace dacã n-ar fi fost ºi ele ornate .
Dacã pentru cele douã feþe, meºterul a
fost obligat prin comandã sã execute
subiectul convenit, pentru împodobirea
laturilor înguste avea toatã libertatea de
a alege ºi a executa un motiv oarecare.
Dar el nu a fãcut orice ºi oricum. El a
CIZELAT MANUAL – cu o dãltiþã finã
însemnele ancestrale ale apei. A gândit,
a ales ºi a migãlit semnul APEI, aºa
cum tradiþiile moºtenite din moºi strãmoºi l-au învãþat. A aºezat de-a lungul
pãrþilor înguste ale vasului, un zig-zag–
semnul vieþii ºi al morþii – ºi apoi a
aºezat în unghiurile zig-zag-ului, câte
un grup de douã linioare vãlurite –
adicã semnul APEI. Este demn de reþin-

ut faptul cã meºterul CUNOªTEA înþelesul acestui simbol, altfel nu l-ar fi
cizelat pe un aghiazmatar, vas destinat a
conþine ºi a pãstra apa sfinþitã, aghiazma.
Cu alte cuvinte, în anul de graþie
1782, unui multimilenar semn-simbol
cu forma lui graficã perfect stilizatã, cu
încãrcãtura lui ideaticã precis stabilitã,
nu numai cã ºi este înþeleasã valoarea,
dar ºi gãsim înobilat cu o viguroasã
aurã creºtinã.
Vai, vremea trece, nemilos vitregiile de tot felul cad grindinã ºi omul
pãmântului carpatic uitã ºi pierde înþelesul magic al semnelor-simbol, bãtrâne
de când lumea.
Însã, din fericire ºi, mãcar atâta,
grafia acestor semne-simboluri, purtate
cândva de zeiþele gliei sau sfinþind lutul
vaselor cultice, le gãsim ºi astãzi sub
statutul de ornament, de motiv decorativ, pe toate obiectele gospodãriei
þãrãneºti, pe fote, pe velinþe sau porþi,
câte ºi mai câte.
Aceastã <verigã>, adicã AGHIAZ-

MATARUL ardelenesc din 1782, aduce
încã o dovadã, Doamne, a câta, cã acel
popor care a trãit odatã, de mult, la
începutul timpului pe pãmântul carpatic, trãieºte ºi astãzi pe aceleaºi
meleaguri ca ºi moºii ºi strãmoºii sãi.
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CUM SÃ TRÃIM!

P er ce per ea psiholo g icã ºi esteticã
a culor ilor
Ta m a r a M A C O V E I ( C h i º i n ã u )
Pretutindeni, un accent deosebit se pune
în abordarea problemei extrem de actualã
ºi interesantã a cercetãrii ºi utilizãrii prac
tice a culorilor.

C

uloarea, aceastã fermecãtoare însuºire a tot
ce ne înconjoarã, aduce în sufletul nostru
bucurie sau tristeþe, cãldurã sau rãcealã, liniºte sau
neliniºte, ne face sã ne simþim mai aproape sau
mai departe de ceva, iar de felul cum ne pricepem
s-o utilizãm cu discreþie ºi rafinament, cu gust ºi
fantezie, depinde în mare mãsurã echilibrul,
liniºtea noastrã interioarã ºi bogãþia tririlor afective.
Aºa cum existã o lume exterioarã obiectivã a
culorilor, tot aºa existã o lume interioarã subiectivã, trãitã, a tuturor nuanþelor coloristice.
O culoare este cu atât mai caldã cu cât se
apropie mai mult de roºu ºi cu atât mai rece cu cât
este mai dominant albastru. Culorile închise au un
efect depresiv, descurajant, negativ, iar cele prea
vii sunt obositoare, în timp ce culorile deschise au
un efect stimulator pozitiv. Cele vesele (roºu, portocaliu, galben) micºoreazã nevoia realã de vitamine ºi tonice.
O importanþã deosebitã se acordã contrastelor
ºi combinaþiilor cromatice în cele mai felurite situaþii ºi domenii de activitate: amenajarea interioarelor locuinþelor, moda ºi îmbrãcãmintea, comerþul, reclamã ºi publicitate, industrie, transporturi
ºi circulaþie, artã ºi arhitecturã, sãnãtate, starea psihicã în comportamentul oamenilor, afiºe, amenajarea expoziþiilor, în dezvoltarea inteligenþei, în
învãþãmânt, în coloritul mobilierului, jucãriilor,
faþadelor construcþiilor industriale etc.
Tot cu ajutorul culorii putem sã ne cunoaºtem
mai bine, în profunzime, chiar propria noastrã
personalitate. Dacã vom ºti ce culori sã folosim în
þinuta vestimentarã în funcþie de culoarea ochilor
ºi a pãrului, de anotimpul în care ne aflãm, de
tipul de activitate (muncã, relaxare, distracþie etc.)
cum sã colorãm estetic locul unde locuim, cum sã
încãlzim sau sã rãcorim ºi cum sã mãrim sau sã
micºorãm anumite spaþii, cum sã îndepãrtãm sau
sã apropiem anumite obiecte folosindu-ne de
desenul cromatic.
Semnificaþie psihologicã ºi rezonanþã afectivã: pace, împãcare, liniºte, inocenþã, virtute,
castitate, curãþenie, sobrietate.
Utilizãri recomandabile:
• pentru suprafeþe ºi volume mici întunecoase ºi

(continuare din Rãdãcini nr. 3)
18. La Grande Encyclopédie Larousse. În
21 vol. Paris, Librairie Larousse, 1971, vol.
6, p. 3602, articol cu trimiteri ºi bibliografie, semnat R.H. (René Harot).
19. Grand Larousse encyclopédique. În 10
vol. Paris, Librairie Larousse, 1961, vol. 3,
p. nenumerotatã, 32 rânduri.
20. Mourre, Michel: Dictionaire
Encyclopédique de L´histoire. În 8 vol.
Paris, Bordas, 1986-1993, vol. 3, p. 1291,
22 rânduri, cu trimiteri la România; p.
1325, 8 rânduri despre Decebal (<nume dat
regelui Dacilor>).
Enciclopedii în limba spaniolã
21. Diccionario Básico Espasa. În 5 vol.
Madrid, Espasa-Calpe, S.A., 1981, p. 1699,
8 rânduri, cu o ilustraþie color; p. 1716, 3
rânduri despre Decebal.
22. Diccionario enciclopédico abreviado.
În 9 vol. Madrid, Espasa-Calpe, S.A., 1978,
vol. 3, p. 255, 9 rânduri; p. 285, 6 rânduri
despre Decebal.
23. Diccionario enciclopédico EDAF. În 9
vol. Madrid EDAF, S.A., 173, vol. 3, p.
448, 8 rânduri.
24. Diccionario enciclopédico Salvat. În
12 vol. Barcelona, Madrid, Buenos Aires,
1960, vol. 4, p. 404, o coloanã cu o ilustraþie; p. 457, 19 rânduri despre Decebal.
25. Diccionario enciclopédico universal.
Ediþia a 3-a. În 7 vol. Barcelona, Credsa,
1969, vol. 2, p. 993, 9 rânduri.
26. Enciclopédia Universal Ilustrada
Europeo-Americana. În 66 vol. Madrid,
Espasa-Calpe, S.A., vol. 17, p. 744-745, 3
coloane, cu ilustraþii ºi bibliografie amplã.
27. Enciclopédia Universal Sopena.
Diccionario ilustrado de la lengua española.
În 9 vol. Barcelona, Editorial Ramon
Sopena, 1963, vol. 3, p. 2587, 10 rânduri,
cu o ilustraþie.
Enciclopedii în limba germanã:
28. Brockhaus Enziclopädie. Ediþia a 19-a.
În 24 vol. Mannnheim, F.A. Brockhaus,
1988, vol. 5, p. 88-89, o coloanã depre daci,
Dacia, dacoromâni, dacoromânism, vol. 8;

înguste cãrora le dã spaþialitate ºi luminozitate, le
dilatã;
• pentru marcarea traseelor ºi delimitarea spaþiilor
interioare.
Toate culorile sunt ele însele culori ale unor
obiecte ºi fenomene din naturã pe care oamenii
le-au perceput: roºul, galbenul ºi portocaliul nu
sunt altceva decât culorile soarelui, focului;
verdele, albastrul ºi violetul sunt culorile spaþiului
imens al cerului, întinderilor de apã, umbrei,
frigului, înserãrii etc.
Pentru cercetãrile efectuate asupra percepþiei
cromatice a naturii culorilor ºi a luminii s-au dat
mai multe premii Nobel. În prezent, în lume,
existã numeroase instituþii pentru cercetarea ºi utilizarea culorii.
În esenþã culoarea utilizatã în mod ºtiinþific
asigurã creºterea randamentului muncii fizice ºi
intelectuale, diminueazã oboseala, este o sursã
puternicã de deconectare nervoasã, creeazã o
stare de confort fizic ºi psihic, bunã dispoziþie, satisfacþie ºi inovare, sporeºte performanþele memoriei ºi capacitãþii de învãþare, contribuie la estetica
ambianþei interioarelor, spaþiilor publice ºi vestimentaþiei, are importante funcþii de cunoaºtere,
avertizare ºi semnalizare.
Culoarea a fost studiatã ºi utilizatã din cele
mai vechi timpuri de cãtre om ºi nu existã savant,
poet sau artist care într-un fel sau altul sã nu se fi
referit la culoare.
Exemplele ce urmeazã sunt sugestive în acest
sens:
<Albã ca o lebediþã>; <De-ar fi cât caºul de alb>;
<La stãpân cu ochi ºi salbã
ºi cu pielicica albã>;
<Maghiran de cel albuþ>; <Dalbã jupâneasã, crãiasã, preoteasã>; <Badea-i alb ºi calul sur>;
<Negre-s hainele pe mine
Nu-s negre de nespãlate
Ci-s negre de lãcrimate
Nu-s negre de nelãute
Ci-s negre de lacrimi multe>.
<Gura rumioarã>; <buze naromzii>; <cu o guºã purpuratã>, <rumen ca bujoru>; <roºu ca viºina>, etc.
Referitor la vestimentaþie: întâi de toate trebuie sã
ºtim cum este bine sã alegem ºi sã combinãm
culorile în funcþie de particularitãþile noastre
biotipologice: sex, vârstã, culoarea pielii, a
ochilor ºi a pãrului, forma corpului, înãlþimea,
grosimea trunchiului, bazinului. Este indicat sã se
combine întotdeauna culorile în funcþie de aceste

particularitãþi pentru a se asigura o siluetã elegantã ºi atractivã.
Ne este cunoscut cred eu, faptul cã nuanþele
deschise îngroaºã, iar culorile închise subþiazã.
Persoanelor cu ochii de culoare deschisã li se
potriveºte îmbrãcãminte de culoare bleu, verde,
gri, celor cu ochii cãprui – maroul ºi ruginiul,
bruneþilor – bleu, iar celor cu pãrul castaniu –
roºul, ruginiul ºi griul. Albul ºi culorile pastelate
se potrivesc chipurilor colorate.
Cu ajutorul culorilor pieselor vestimentare se
pot aduce anumite corecturi, în planul imaginii,
siluetei.
Dar alegerea ºi combinaþia culorilor în vestimentaþie trebuie fãcutã ºi în funcþie de numeroºi
alþi factori. Dincolo de modã, sezon, funcþionalitate ºi confort , importante sunt ºi: tipul de vestimentaþie (pardesiu, pantaloni, costum, rochie,
fustã, batic saugeantã, cravatã, mãnuºi, cãciulã
sau pãlãrie, jerseu, pulovãr), tipul de încãlþãminte
(pantof, geantã, cizmã), tipul de accesorii sau
podoabe (inele, mãrgele), tipul de activitate (intelectualã, fizicã, sportivã, relaare), anotimp,
vreme (ploaie, soare, cer înnourat, senin).
Astfel este bine de ºtiut în cazul unui pulover
bej, cã nu este indicat sã se poarte fustã maro,
pentru a se evita monotonia cromaticã ºi a pune
în evidenþã fiecare parte a vestimentaþiei.
Dimineaþa este recomandatã o vestimentaþie cu
un colorit mai viu, antrenant, pe când seara trebuie sã-ºi facã loc nuanþele sobre, liniºtitoare chiar
meditative. În vestimentaþie nu trebuie sã uitãm
nici o datã cã albul ºi negrul asigurã întotdeauna
o combinaþie de bun gust, eleganþã ca ºi bejul ºi
maroul. Bleumarinul ºi roºu este o combinaþie
foarte tinereascã, verdele închis ºi bejul denotã
foarte mult rafinament, negrul ºi bejul dau o delicateþe cãutatã.
Cromatica îmbrãcãmintei ridicã în ultimul
timp probleme tot mai complexe: de la esteticã,
modã, grad de confort, funcþionalitate ºi cãldurã
pânã la utilizare.
Fãcând o analizã a culorilor în utilizarea lor
esteticã ºi moralã se pot trage urmãtoarele concluzii: roºul, portocaliul ºi galbenul dau senzaþia
de cald ºi ne creeazã o dispoziþie stimulativã;
verdele, albastrul ºi violetul sunt culori reci ºi dau
o senzaþie de temperaturã scãzutã.
Sunt culori vesele ºi culori triste. Majoritatea
cercetãrilor au demonstrat cã atunci când este
vorba de culori pure, culorile luminoase sunt

vesele; ele declanºeazã ºi întreþin stãri afective
pozitive, de entuziasm, optimism ºi încredere, în
timp ce culorile întunecate au efecte contrare:
induc stãri de tristeþe, declanºeazã stãri negative,
de reþinere, teamã, neîncredere, pesimism.
Violetul este nu numai o culoare rece dar
creeazã ºi o stare psihicã descurajatoare, tristeþe,
melancolie; cenuºiul este deprimant; galbenul
dimpotrivã înveseleºte; albastrul ºi verdele dau o
senzaþie de liniºte; griul deschis induce stãri de
tristeþe ºi monotonie în timp ce rozul sau portocaliul deschis inspirã optimism, încredere,
veselie;
Analizarea culorilor se poate face în trei planuri diferite ºi anume:
– din punctul de vedere al efectelor,
– din punctul de vedere al semnificaþiilor ºi
– din punctul de vedere al concluziilor privind
utilizãrile lor.
Roºul
Efecte fiziologice: creºte presiunea sngvinã,
ridicã tonusul muscular, activeazã respiraþia, dã
senzaþie de cãldurã.
Efecte psihologice: culoarea foarte caldã este un
stimulator general, excitã, provoacã, stimulator
intelectual, neliniºtitor, aprindere, însufleþire,
mobilizare, faciliteazã asociaþiile mentale de idei.
Semnificaþie psihicã ºi rezonanþã afectivã: se caracterizeazã ca forþa voinþei, specificã tipului
activ, excentric ofensiv-agresiv, autonom, operativ exprimã dorinþa, erotismul.
Semnificaþie în industrie: se foloseºte ca simbol
pentru a semnaliza: incendiu, pericol, oprireinterzisã.
Utilizãri: în camere sau încãperi cu accente de
înviorare a spaþiului ºi obiectelor din spaþiu, în
spaþiu cu temperaturã scãzutã, pentru muncile
monotone ºi migãloase ca element decorativ.
Verdele
Efecte fiziologice: scade presiunea sangvinã,
dilatã vasele capilare.
Efecte psihologice: este o culoare rece, plãcutã odihnitoare ºi calmantã, impresie de
prospeþime, faciliteazã deconectarea nervoasã, instalarea unei stãri de bunã dispoziþie,
îndeamnã la meditaþie.
Semnificaþie în industrie: este o culoare de protecþie ºi siguranþã. Mesajul principal al culorii
verde este securitatea.
Utilizãri recomandabile: pentru colorarea
suprafeþelor relativ mari deaorece este uºor
suportatã în tonuri deschise.
Albastrul
Efecte fiziologice: scade presiunea sangvinã ºi
tonusul muscular, calmeazã respiraþia ºi reduce
frecvenþa pulsului.
Efecte psihologice: culoare foarte rece, odihnitoare ºi liniºtitoare, îndeamnã la calm ºi
revenire, predispoziþie la concentrare ºi liniºte
interioarã.
(continuare în RÃDÃCINI nr. 5)

Dacia în enciclopediile lumii
secolului XX
p. 446, 24 rânduri despre geþi; p. 184, 2
rânduri despre Decebal.
29. Der grosse Brockhaus. Kompaktausgabe. În 26 vol. Wiesbaden, F.A.
Brockhaus, 1983, vol. 4, p. 361, 6 rânduri.
30. Der grosse Brockhaus. În 20 vol.
Leipzig, F.A. Brockhaus, 1929, vol. 4, p.
336, o coloanã cu alfabet gotic.
31. Der Grosse Herder. Nachschlgewerk
für Wissen und Leben. În 12 vol. Feiburg
im Breisgau, Verlag Herder, 1956, vol. 2, p.
1031, 4 rânduri.
32. Meyers enzyklopädisches Lexikon. În
25 vol. Mannheim, Wien, Zürich,
Bibliographisches Institut, Lexiconverlag,
1972, vol. 6, p. 184-185, douã coloane cu
bibliografie.
33. Lexikon früherer Kulturen. În 2 vol.
Leipzig, VEB Bibliographisches Institut,
1987, vol. 1, p. 198, 18 rânduri (la bibliografie, o lucrare tipãritã la Sofia, în
1959!).
Enciclopedii în limba italianã:
34. Dizionario enciclopedico moderno. În
4 vol. Milano, Edizioni Labor, 1955, vol. 2,
p. 251, 21 rânduri cu ilustraþii; p. 283, 4
rânduri despre Decebal.
35. Dizionario enciclopedico Sansoni. În 4
vol. Firenze, Sansoni, 1954, vol. 1, 1041,
10 rânduri; p. 1078, 4 rânduri despre
Decebal.
36. Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti. În 35 vol. Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana, 1931 (retipãritã în
1949, cu apendice), vol. 12, p. 212-216, text

amplu, cu 6 ilustraþii ºi o hartã; p. 456-457,
o coloanã despre Decebal, cu portret. Texte
semnate R.P. (Roberto Paribeni, director
general al Anticitãþilor ºi Artelor
Frumoase).
37. Enciclopedia Universale RizzoliLarousse. În 17 vol. Milano, Rizzoli
Editore, 1967, vol. 5, p. 33, o coloanã, cu 4
ilustraþii; p. 111, o jumãtate de coloanã cu
o ilustraþie despre Decebal.
38. Enciclopedia Hoepli. În 7 vol. Milano,
Editori Ulrico Hoepli, 1955, vol. 3, p. 2, o
coloanã ºi jumãtate, cu trimiteri.
39. Grande Dizionario Enciclopedico. În
12 vol. Torino, Unione Tipografico-Editrice
Torinese, 1956, vol. 4, p. 267-268, o
coloanã, cu ilustraþii; p. 397, 7 rânduri
despre Decebal.
Enciclopedii în limba maghiarã:
40. Révai Nagy Lexikona. În 19 vol.
Budapest, Révai, 1912, vol. 5, p. 234-235,
text amplu.
41. Uj Magyar Lexikon. În 7 vol.
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1960, vol. 2,
p. 5-6, text cu trimiteri la Ardeal ºi
România.
Enciclopedii în alte limbi:
42. Bolºaia sovetskaia enþiklopediia. Ediþia
a 3-a, cu alfabet chirilic. În 30 vol. Moskva,
Sovetskaia enþiklopediia, 1972, vol. 7, p.
508, o coloanã, cu trimiteri ºi bibliografie;
vol. 8, p. 177, 16 rânduri despre <Deþebal,
þar dakov>.
43. Wielka Encyclopedia Powiszechna. În
10 vol. Warszawa, PWN, 1963, vol. 2, p.

786, 16 rânduri, p. 793, 15 rânduri despre
Decebal.
44. Vojna Enciklopedija. Ediþia a 2-a, cu
alfabet latin. În 10 vol. Beograd, Vojna
Enciklopedija, vol. 2, p. 299-300, o coloanã
despre rãzboaiele dacice, cu ilustraþie (Cap
de dac, Muzeo Vaticano), p. 303, 22 de rânduri despre Dacia, cu o hartã. Ambele texte
sunt semnate P.To. (Petar Tomac, generalmaior în rezervã, din Belgrad); p. 351, 9
rânduri despre Decebal (articol semnat de
locotenent-colonelul Blagoe Jovovici).
45. EGKUKLOPAIDIKON LEXIKON. În
12 vol. Atena, 1927, vol. 4, p. 224-225, text
amplu cu alfabet grecesc.
Am gãsit, fireºte, ºi enciclopedii care
nu au nici o referire la Dacia sau la daci.
Dintre acestea amintim:
1. The Book of Knowledge. The
Children´s Encyclopediae. În 20 de vollume New York, Grolier, Inc., 1962.
2. Lexicon universal encyclopedia. În 21
vol. New York, Lexicon Publications, Inc.,
1995.
3. Sovetskaia voennaia enþiklopediia. În 8
vol. Moskva, Voenizdat, 1977.
4. Encyclopédia Slovenska. În 6 vol.
Bratislava, 1977.
5. Mala splosna enciklopedija. În 2 vol.
Ljubljana, Beograd, 1973.
Cele mai ample, mai profunde ºi mai
diverse informaþii despre daci le-am gãsit în
enciclopediile italiene, în ordine descrescãtoare urmând cele spaniole, englezeºti, germane, maghiare, greceºti ruseºti ºi sârbeºti.

Cele mai exacte informaþii se gãsesc în
enciclopediile germane. Cele mai superficiale trebuie sã o spunem cu regret, se gãsesc în enciclopediile franceze. Majoritatea
articolelor despre daci ºi Dacia sunt nesemnate. Dintre semnatari cea mai înaltã autoritate este istoricul italian Roberto Paribeni,
director general al Antichitãþilor ºi Artelor
Frumoase în anii 1930 (Enciclopedia
Italianã). Alþi istorici de valoare, care
dovedesc interes ºi pasiune pentru spiritualitatea dacilor, sunt: prof. C.E.F. Chilver,
specialist în studii clasice la Universitãþile
din Kent ºi Oxford (Chamber´s
Encyclopedia), prof. Arthur Ferril, de la
Universitatea
din
Washington
(Encyclopedia Americana), bizantinologul
Alexander Kazhdan (Oxford Dictionary of
Bizantium) ºi generalul iugoslav în rezervã
Petar Tomac (Vojna Enciklopedija). Cea
mai mare decepþie am avut-o la consultarea
Dicþionarului enciclopedic al istoriei,
lucrare amplã a istoricului francez Michel
Mourre. Meritã, în schimb, observatã seriozitatea abordãrii în enciclopediile sârbã,
rusã, maghiarã ºi polonezã.
Interesul deosebit de care se bucurã
dacii în enciclopediile spaniole ar putea fi
explicat prin originea ibericã a împãratului
Traian, cuceritorul Daciei, sau prin faptul
cã popoarele antice din Peninsula Ibericã au
avut o soartã asemãnãtoare dacilor.
Ca o concluzie generalã, putem afirma
cã informaþiile privind existenþa, limba,
viaþa politicã, socialã ºi militarã, cultura,
spiritualitatea ºi importanþa Daciei în istoria
Europei se limiteazã, cu excepþii minore, la
perspectiva latinitãþii sau la cea a istoriografiei greceºti, fiind într-un regres evident, cel puþin calitativ, faþã de abordãrile
mai profunde, mai bogate în întrebãri, ale
articolelor despre Dacia din enciclopediile
secolului al XIX-lea.

Mihai POPESCU – doctor în litere
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Ajutoare TRACE cãtre TROIENI Uciderea, învierea ºi înãlþarea la cer

a z eului APOLLON

ºi originea lor bihoreanã

Marian MIHAI

dr. Mircea Ticleanu
Confruntarea radicalilor antroponimici cuprinºi în numele ajutoarelor trace
venite în sprijinul apãrãtorilor cetãtii Troia
(Ilion), asediatã de ahei (cca 1183
î.H.)(Homer, Iliada), cu radicali toponimici
româneºti a condus la conturarea unei zone
plasate în partea de vest a Muntilor Apuseni
în care radicalii antroponimici amintiþi pot fi
regãsiþi în toponime actuale. Aceastã realitate demonstreazã cã existã o strânsã legãturã între cei ce întemeiaserã Troia ºi o
apãrau de asediatorii greci ºi locuitorii de
atunci ai actualelor þinuturi bihorene care
veniserã sã lupte alãturi de troieni, aceasta
sugerând în acelaºi timp posibila origine
nord-tracã a întemeietorilor cetãþii Troia. Se
impune de asemenea ºi faptul cã cele mai
multe dintre triburile trace care au venit în
sprijinul Ilionului ocupau în timpul rãzboiului Troiei þinuturi aflate la poalele
Apusenilor.
Au fost avute astfel în vedere
rãdãcinile car, pon (p(e)on), mon (m(e)on),
lel, cuc (c(ã)uc), prezente în numele unor
triburi precum carienii, peonii, meonii,
lelegii ºi cauconii, dar regãsibile ºi în toponimele Carei, Poniþa (Pona), Moneasa, Lelei
ºi Cauaceu. Acestora li se adaugã legãtura
ce se poate face între numele altui trib, alizonii, ºi cel al satului Aliza (Sm). În continuare pot fi comparate la nivel de rãdãcinã
Axios (antroponim) ºi Acis (localitate pe
râul Crasna), Xanthos (hidronim) ºi Santau,
Odissos (antroponim) ºi Odeºti (Mm),
Cisses (antroponim) ºi Chisãu (sat), dar ºi

numele regelui trac Rigmos ºi numele satului Rigmani (jud. Mureº). În plus numele
cetãþii Cabesos ne conduce direct la numele
localitãþilor Cãbeºti întâlnite astãzi pe teritoriul þãrii (în judeþele Bihor, Arad ºi Vaslui).
Se mai poate de asemenea remarca
ºi faptul cã faþã de zona astfel delimitatã ºi
centratã pe actuale þinuturi bihorene se
observã douã direcþii de migrare în plan
toponimic a radicalilor cab, mon ºi lel, una
esticã ºi una orientatã spre SSE, ultima
indicând ºi direcþia generalã de migrare spre
SE a unor triburi trace care s-au îndreptat
spre þinuturi ale Asiei Mici în care au fost
consemnate mai apoi de istorici. Alte triburi
trace venite în ajutor, respectiv mysienii ºi
phrygienii (brygienii) par sã fi locuit în
acele timpuri în þinuturi situate în apropierea
Dunãrii, la sud de Carpaþi. Este de presupus
astfel cã în timpul rãzboiului Troiei doar
pelasgii, lycienii ºi dardanii dintre ajutoarele Ilionului, locuiau þinuturi mai apropiate de cetatea asediatã.
Un alt argument important care
susþine originea nord-dunãreanã a unora dintre ajutoarele trace ale troienilor este ºi
marea bogãþie în aur ºi argint etalatã de
regii traci veniþi sub zidurile Troiei, bogãþie
legatã evident de þinuturile aurifere ale
Munþilor Apuseni.

În numãrul 2 al revistei v-am prezentat
asemãnarea izbitoare dintre istoria naºterii
Gemenilor Divini – APOLLON <Albul> ºi ARTEMIS
<Roºia> ºi naºterea Mântuitorului IISUS HRISTOS.
În numãrul prezent vã propunem spre meditaþie
apropierea dintre cele douã credinþe ale trãitorilor
carpatici – strãvechi ºi a celor de astãzi – ºi anume
credinþa în ÎNVIERE ºi în ÎNÃLÞARE.
Am fost învãþaþi, în majoritatea cazurilor, de cãtre <literaþii> noºtri sã analizãm ºi sã interpretãm
baladele populare româneºti într-un mod simplist, consider eu, doar ca pe niºte opere epice, simple versificaþii, în care ni s-ar vorbi despre psihologia pãguboasã a eroilor care nu fac nimic în faþa evidenþei
pericolelor. Mi-au trebuit mulþi ani sã înþeleg cã toate baladele noastre sunt niºte mesaje ancestrale, ele
conþinând esenþa istoriei noastre strãvechi, de la începuturile lumii, constituindu-se în adevãrate
<Evanghelii ale geto-dacilor> (cum le numeºte Adrian Bucurescu).
Voi prezenta în continuare câteva mãrturii scoase la luminã în cartea DACIA SECRETÃ de Adrian
Bucurescu, în susþinerea celor de mai sus. În cãutãrile sale autorul nu se opreºte doar asupra anumitor
izvoare cum ar fi inscripþiile getice descoperite ci porneºte o incursiune cutezãtoare în a explica ºi înþelesul baladelor populare, în cazul nostru a baladei Mioriþa.
Prevestirea morþii
Artemis <Roºioara> avea darul profeþiei într-un grad foarte înalt. Aceasta de altfel îi dã de veste lui
Apollon asupra apropiatei sale morþi ºi anume cã va fi ucis. Aluzia la semnificaþia numelui sãu,
<Roºioara>, apare în diverse variante ale baladei Mioriþa:
–
Mioriþã, mioarã,
–Of, ciobãnel mic,
Oiþã din poieniþã,
Mic ºi mai harnic,
Cu flori roºii la guriþã,
*
Doi ciobani din rãsãrit *
– Mioarã, mioriþa mea,
Tu mi-eºti surioarã,
Mi s-au sfãtuit
Ce þi s-a roºit lâna?
Spre cer priveºti
Cã, la apus de Soare,
ªi nimic nu doreºti.
Sã mi te omoare.
Pe o gemã dacicã de onix(vezi figura alãturatã) descoperitã la Potaissa (Turda),
Zeul apare ca pãstor, iar Zeiþa, <Oaia nãzdrãvanã>, îi vesteºte apropiata
moarte. Pe aceeaºi iconiþã apar ºi tâlharii: Pytha-Goras, <Fiara Mare;
Sãlbãticiunea; Balaurul> ºi Yda-ta, <Cel din apã>. Apropierea dintre
aceastã iconiþã ºi imaginea ce rezultã din textul Mioriþei este izbitoare.
Iar inscripþia ce însoþeºte imaginea de pe iconiþã – ICHOYS – se traduce prin <Prevestirea> ºi întãreºte aceastã interpretare a versurilor
baladei.
Moartea sau uciderea Zeului
Dintr-o variantã mioriticã se vede cã pãstorul nu era pãmântean ci
zeul HEBRIZ-ELMOS <Dealul Înflorit>:

Pe cel rât cu flori frumoase
Pãstor este Dumnezeu,
Ce stânã de oi se vede?
C-un topor încolþurat,
Da la oi cine-i pãstor?
Cu fluieru-nferecat.
Încã o variantã ne sugereazã cã pãstorul era CHAR-YSTOS <Fiul Cerului>:
– Stãpâniorul meu,
Toate acestea susþin de asemenea ºi
Drag lui Dumnezeu,
Bine am aflat
ideea vechimii foarte mari (peste trei milenii)
Cã judecata þi s-a gãtat.
a radicalilor toponimici legaþi de þinuturile cu
Dupã cum ne spune autorul <Daciei secrete> în ajunul Sfântului Gheorghe Apollon a plecat, împreunã cu Ion, bãiatul cel mic al lui Aisepos, peste Naparis, la Piangetae, ca sã participe la o importantã
rezonanþã miticã ale Apusenilor noºtri.
ceremonie pãstoreascã. Locul de desfãºurare al acestei sãrbãtori
era pe malul drept al râului Naparis. Când Appolon a ajuns la ceremonie, în crângul de pe celãlalt mal, pândeau deja ucigaºii sciþi;
Apollon a simþit apropierea morþii deºi nu-ºi aflase ucigaºii. Sã
vedem ce ne spune balada în câteva dintre variantele sale, în legãturã cu presimþirea zeului:
Iatã un pãcurar pe munte,
Când oile le-abãtea,
Cu oi mândre ºi cornute,
Lui grea lege îi fãcea.
Oile le pãºtea –
Strãinelul a simþit
Hai leru-i, Doamne, ler
ªi ce jale a grãit
ªi dupã fluier aºa zicea:
<Doi duºmani se sfãtuiesc
*
ªi moartea-mi hotãrãsc>.
*
– Dar tu, dragã pãcurare,
–Draga mea oiþã,
pomenit; SPARGAPEITES – sec. V î.Hr.;
Ce ºuieri aºa cu jale?
Dragã Mioriþã,
COTYOS – sec. IV î.Hr.; SIRMOS – sec. IV
– Cum n-oi ºuiera,
Semn þi se face þie,
î.Hr.; HISTRIASNURUM – sec. IV î. Hr.;
Cum n-oi cânta,
Semn mi se face ºi mie.
ION (ENE) BASARAB – cel care respinge
Cã mie ceasul mi-a venit
Dacã altfel nu se poate,
De cãlãtorit.
Stau gata de moarte.
armatele lui Darius Hispaspe în 514 î.Hr.;
*
*
CARNABON – anii 450 î.Hr.; SARMIS –
În timp ce ciobanul get se afla urcat într-un stejar(arbore
crai dac cãsãtorit cu GETUZA (Getuþa),
întâlnit în simbolistica geticã) pentru a-ºi alege o ramurã ce-i trecrãiþã; AMADO (A) CUS – sec. IV î.Hr.,
buia la baltagul cu care urma sã se apere, ne spune autorul,
rege daco-trac; DROMICHETES – rege
Tantalos, unul dintre cei doi ucigaºi sloboade o sãgeatã otrãvitã
drept în pieptul getului. Acesta se prãbuºeºte la pãmânt, zgâriindugeto-dac, sec. VI-III, în Cetatea Soarelui;
se pa faþã ºi pe tot trupul. Cãderea zeului din stejar s-a numit mai
ZALMODEGICOS – sec. III î.Hr.; OROLES
apoi, în calendarul getic, LEDERA-TA, ceea ce însemna – <Dintre
– sec. III-II î.Hr.; MOSCONOS BASILEOS
Ramuri; Ramificaþie; Cruce> ºi încã este comemoratã la români
– sec. III î.Hr.; DION-DIOIS – sec. III î.Hr.;
sub numele de Lazãrul sau Lãzãrelul. În aceastã zi se împarte pâine
REMAXOS – rege, sec. II î.Hr.; RUBOsãracilor ºi nu se lucreazã la lucru voinicesc, cãci e rãu de cãzãturã,
deoarece se spune cã Lazãr a fost un sfânt, care a murit cãzând
BOSTES – sec. II î.Hr.; DAPIX – rege getodintr-un arbore.
dac, în Dobrogea, ucis de romani, sec. I
Mesajul morþii este lãsat lumii, de asemenea, în mod explicit
î.Hr.; ROLES – Mare-Preot ºi rege în sudul
de cãtre cioban prin versurile:
Dobrogei, aliat al romanilor, sec. I î.Hr.;
Cã la nunta mea
ZYRAXES – Mare-Preot ºi rege în nordul
A cãzut o stea.
pioºenie:
Un alt aspect foarte interesant este ºi faptul cã moartea
<Fie pomeniþi în vecii vecilor toþi con- Dobrogei, sec. I î.Hr.; TIA MARCOSciobanului din Mioriþa a survenit când acesta era curat, <nelumit>
ducãtorii dintâi ai neamului nostru, BASILGUS – sec. II î.Hr.; MARCOS – rege
– o altã asemãnare izbitoare cu istoria morþii lui Iisus. Aceasta este
al
burilor;
REMAXOS
–
rege
în
stânga
Preotesele-Mari, Marii-Preoþi, Regiiarãtatã în versurile:
Preoþi ºi Regii, toþi Cârmuitorii care s-au Dunãrii, anii 200 î.Hr.; ZOLTES – rege în
Cu gluga sã mã-nveleºti,
Surioara florilor,
Cu brad sã mã-mpodobeºti. ªi nun mare – Sfântul Soare
jertfit pentru apãrarea supuºilor, întru sudul Dobrogei, sec. II î.Hr.; BUREBISTA–
ªi mamei sã-i spui
ªi cu nuna – Sfânta Lunã,
aºteptarea Mântuitorului nostru IIsus Mare Rege, anii 82 - 41 î.Hr.; DECENEU –
Cã am nuntit
ªi cei doi luceferi
Hristos. Fie pomenite în vecii vecilor, Mare Preot ºi vicerege; COTISO – Mare
Eu cel nelumit,
Mi-au fost fârtãþei.
Rege
dupã
Burebista,
în
Banat
ºi
Oltenia,
Preotesele-Mari, slujitoare în faþa altaruCu Crãiasa Zorilor,

Parastasul din peºtera lui Pahonie
prof. Virgil VASILESCU
vântul ºi ca gândul s-a dus vestea cã
la Mânãstirea Polovragi va fi
adunarea multor cãrturari pricepuþi în ale
istoriei vechi. ªi aºa a fost, cu câþiva ani în
urmã.
La ora stabilitã s-au adunat veniþii în
curtea bisericii, socotind cã vor intra în
trapezã pentru începerea lucrului vestit. La
un moment dat a apãrut pãrintele Dumitru
Bãlaºa de la Drãgãºani arãtând ca un apostol, þinând în mânã nelipsita-i geantã, alãturi
fiind maica stareþã ºi o tânãrã monahiþã,
amândouã ducând un coº cu mulþi colaci, cu
lumânãri aºezatelângã un ºtergar împãturit.
Dupã bineþele cuvenite, toþi cei de faþã au
ieºit peste un pârleaz din spatele bisericii ºi
s-au îndreptat cãtre Cheile Olteþului, spre
punctul stabilit: Peºtera lui Pahonie, presupusa încãpere în care Zalmoxis s-ar fi retras
pentru câþiva ani.
În drum spre grotã s-a fãcut un popas
de orientare ºi în acest rãstimp au fost arãtate vetrele din epoca de piatrã, locul
stâlpului de pe mormântul princiar ridicat
în epoca metalelor, tumulii de pe valea
Olteþului. S-au aruncat priviri cãtre înaltul
muntelui, spre dava aºezatã în piscul de piatrã, spre <Oborul Jidovilor>, toþi oaspeþii
ajungând la concluzia cã pe <Curãtura> de
la Cheile Olteþului au rãmas vetrele alese
de Dumnezeu care au þinut rãdãcinile
trunchiului începuturilor neamului nostru.
Cortegiul purtãtorilor de amintiri
înãlþãtoare s-a oprit la gura Peºterii lui
Pahonie. Aici preotul Dumitru Bãlaºa a scos
patrafirul din geantã, l-a sãrutat cu închinãciunea cuvenitã, a pus cãdelniþa în balans
cruciº lãsând fum de tãmâie pe vatra oamenilor din strãvechime. În acest timp, pe ºtergar frumos au fost aºezaþi mulþi colaci cu
lumânãri aprinse, acestea luminând feþele ºi
strãlucind rugãciunea prelungitã în ecoul
adâncurilor muntelui.
ªi printre vorbe cântate, pe jumãtate,
zicea pãrintele Bãlaºa rãspicat apãsând pe
nume necunoscute de cei îngenunchiaþi cu

Ca

lui:

RAM – apãrãtoarea pelasgilor vechi,
anii 8.000; DAKIA – din Ceahlãu, anii
3.000; HESTIA – anii 3.000; MIRINA –
regina Amazoanelor; PANTAZALIA – regina Amazoanelor, anii 753, î.Hr.; ZIAIZIS –
Mare Preoteasã ºi reginã; DRILIGISA –
Mare Preoteasã ºi reginã, anii 1.900 î.Hr.;
BENDIS – zisã ºi ARTEMIS, ARTEMIDA,
anii de domnie 1.900 î.HR.; ZALMOXA –
Reginã ºi Zeiþã (Suidas);
Fie pomenit în veci:
ZALMOXIS – Preotul-Zeu, anterior
lui ZARATUSTRA, purtãtorul Belaginelor
primite de la Zeiþa Hestia; CANDAON – fie
pomenit zeul rãzboiului la traci; AEGIUS –
fie pomenit; AHILE – trãitorul în templul de
pe Insula ªerpilor; ABARIS – preot mitic
hiperborean, sec. X î.Hr.; APOLLO – fie

sec. I î.Hr.; COMOSICUS – Mare Preot ºi
rege, sec. I î.Hr.; SCORYLLUS – Mare
Preot ºi rege, timp de 40 de ani, sec. I î.Hr.;
DICOMES – rege în estul Munteniei, sec. I
î.Hr.; DIEGIS – probabil frate cu Decebal;
ROLES – sec. I î.Hr.; COSON – rege în anul
naºterii Mântuitorului, secI î.Hr. – sec. I
d.Hr.; DURAS-DIURPANEUS (DURO)
unchi al lui Decebal; DECEBAL – Mare
Rege dac, anii 87 – 106 d.Hr.
Toþi conducãtorii ºtiuþi ºi neºtiuþi ai
neamului nostru Fie în Dreapta Ta Doamne,
cei ºtiuþi fie pomeniþi în numele Tatãlui, al
Fiului ºi al Sfântului Duh, în vecii vecilor,
Amin!>
Aºa o sã fie. Pomelnicul citit de
pãrintele Bãlaºa în peºtera lui Pahonie a
rãmas pentru cinstire în toate adunãrile
voite ºi nevoite, pentru laudã ºi îndemn.

Învierea

Revenind la balada Mioriþa constatãm cã aceasta ne prezintã cum tânãrul pãstor le spune, înainte de moarte, celor apropiaþi, cã va învia:
– Mioriþã, mioarã
–Sã le spui, cã, dacã m-or ucide,
Îmi eºti surioarã,
Sã mã-ngroape
Dacã m-or ucide,
În vatra stânii,
Sã le spui
S-aud oile ºi cânii,
Sã mã îngroape
*
ªi fluieraºul sã-mi puie la cap,
În târla oilor,
Fluieraºul meu drag.
În jocul mieilor,
Cã tata din groapã s-a scula
Cu fluierul la cap,
ªi oiþelor le-a cânta.
Cã tata din groapã s-a scula
ªi la oi a cânta
Dupã ce tânãrul get ucis a fost adus la stânã ºi întins pe iarbã,
s-au adunat în jurul lui pentru priveghi, aceia care nu luau parte la luptele
cu sciþii. Se pare cã, pe la miezul nopþii, ce-i ce-l privegheau, în afarã
de Artemis, au adormit. Se va fi întâmplat în acea noapte, a priveghiului, miracolul ce avea sã-i zguduie ºi sã-i marcheze de atunci înainte pe
toþi tracii ºi dupã ei ºi pe alte neamuri – ne spune Adrian Bucurescu.
(continuare în pag. 8)
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(continuare din pag. 7)
Tânãrul cioban fusese ucis în ajunul zilei a
ºaptea din sãptãmânã care pentru geþi era sfântã
ºi pe care o numeau SAMBATIS – <Purificarea;
Sãrbãtoarea>. Pentru cã nu era îngãduit ca în ziua
de Sambatis sã fie îngropaþi cei morþi, urma ca
acesta sã fie înmormântat a treia zi dupã moarte.
Doar cã în zorii celei de-a treia zile veghetorii nu au
mai gãsit trupul lui Apollon. Dispãruse de asemenea ºi sora lui bunã Artemis.
Groaza ce i-a cuprins pe geþi la aflarea veºtii
dispariþiei trupului neânsufleþit al lui Apollon este
redatã în baladã
prin
durerea
mãrturisitã de
cãtre
mama
ciobanului
ºi
fiind generatã de
neaflarea adevãrului despre
ceea ce s-a întâmplat cu fiul sãu:
Multe gânduri m-o bãtut, Dacã-i viu,
Cu inima am sfãtuit
Unde-i plecat?
ªi l-am cãtat,
Dacã-i mort,
Dar nu l-am aflat.
Unde-i îngropat?
Referitor atât la învierea cât ºi la perioada de
absenþã a zeului, ne vorbeºte o inscripþie geticã
aflatã în stânga intrãrii în templul B4 de la Basarabi
(jud. Constanþa) – traducere Adrian Bucurescu:
OT MARTI RYMYS ERTINY
Traducerea: Din moarte cel sfânt a renãscut.
Citind de la dreapta la stânga inscripþia apare
astfel: YNI TRE SYM YRI TRAMTO
Traducerea: Trei ani Cel Foarte Drept a fost plecat.
Într-o altã inscripþie de pe
o stelã de marmurã de la
Constanþa (figura alãturatã))
apare urmãtorul text:
IMNIO IONPAY
LASYN VIATTAY
LOY
SYROY
YPO
AIAKSO
Traducerea este: Frumosul
Tânãr (Fãt Frumos) din moarte
(cãdere) a înviat. Sora lui rana
(durerea) i-a vindecat-o (i-a
alungat-o).
Iatã cã la trei ani dupã dispariþia trupului neânsufleþit al lui Apollon precum
ºi a sorei sale gemene Artemis, aceºtia se întorc
printre geþii napei în mijlocul cãrora s-au nãscut, ca
o dovadã a faptului cã învierea a fost adevãratã.

palat nemaivãzut pe aceste meleaguri. Ruinele
impunãtoarei construcþii se mai vãd ºi astãzi la
Sãrãþenii-Vechi, în apropiere de Ialomiþa.
Era timpul echinocþiului de toamnã ºi vremea
culesului viilor când Fraþii Divini, care deveniserã
între timp Regele ºi Marea Preoteasã a tracilor,
(autoritatea lui Apollon întinzându-se peste toatã
Tracia), ºi-au chemat ucenicii ºi ucenicele la palat
unde le-au oferit o cinã – cina despãrþirii de aceastã
lume. În timpul acesteia Apollon ºi Artemis au
închinat o cupã cu vin apropiaþilor spunându-le
acestora cã urmãtoarea o vor bea împreunã în
Paradis.
A c e a s t ã
adunare/sãrbãtorire avea
sã fie denumitã mai târziu CONCINNA NALEINNA (Marea Cinã a Vrednicilor).
A doua zi, pe când Apollon ºi Artemis se aflau
dincolo de râul Naparis pe colina de lângã lacul
denumit în prezent Neamþu avea sã se sãvârºeascã ºi al doilea miracol. În timp ce Gemenii
Divini îºi luau rãmas bun de la apropiaþi s-au ivit
în vãzduh lucruri de neînþeles având loc în
acelaºi timp schimbãri de necrezut, dupã cum
urmeazã: dispariþia luminii Soarelui care a
fãcut sã se aºtearnã noaptea, dar aceasta concomitent cu fenomene asemãnãtoare celor
meteorologice ca fulgere înspãimântãtoare,
vânturi vijelioase, ce aduceau furtuna din toate
pãrþile. Dupã ce au încetat tulburãrile atmosferice ºi lumina a revenit
oamenii au început sã-ºi caute
conducãtorii. Însã ucenicii ºi
ucenicele au oprit poporul din
cãutãrile sale, poruncindu-i în
acelaºi timp sã-i cinsteascã de
atunci înainte, deoarece au
fost luaþi de Anses (<Îngerii>)
ºi duºi în Cer, la pãrinþii lor
adevãraþi. De acolo ei vor fi
zei binevoitori pentru geþi,
aºa cum le-au fost ºi conducãtori buni pe Pãmânt.
În loc de epilog voi reda un
pasaj din lucrarea Dacia
secretã
a
lui
Adrian
Bucurescu, din care rezidã profunzimea credinþei
geþilor, care prin misterele sale era aproape de
neînþeles pentru alte seminþii: «Primii creºtini au
fost acuzaþi de adversari cã s-au inspirat din religia geþilor. Astfel într-o polemicã, Sfântul
Origenes scrie: <Apoi fiindcã (noi creºtinii –
n.n.) cinstim pe cel prins ºi mort, cum spune
Celsus, el crede cã noi am fãcut la fel ca geþii
care cinstesc pe Zalmoxis>».

Uciderea, învierea ºi înãlþarea
la cer
a z eului APOLLON

Înãlþarea
Înãlþarea
Dacii din munþi, ne spune Adrian Bucurescu în
cartea sa DACIA SECRETÃ, au cãrat pânã lângã
râul Naparis (Ialomiþa de astãzi) lespezi de piatrã
roºie, din care au înãlþat pentru Fraþii Divini un

ANUNÞ IMPORTANT PENTRU ÞARÃ!
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!
Stau ºi mã întreb câteodatã ce resorturi au
fãcut posibilã trecerea peste timp ºi aducerea
pânã în zilele noastre, din zona culticului, în zona
profanului a simbolurilor cele mai vechi.
Forþa simbolurilor cultice neolitice, ale
începuturilor lumii, rezidã din lucrãrile, de orice
tip, ale locuitorilor sedentari carpatici, de-a lungul mileniilor, fãrã întrerupere, inclusiv a celor
vestimentare. Aceasta se poate lesne vedea în
imaginea alãturatã, care reprezintã piese din
straiul popular românesc specifice judeþului
Muscel(Aninoasa) ºi care fac parte din colecþia
personalã a d-nei Magda Ghinea – artist plastic,
cãreia îi mulþumesc pentru amabilitatea de a ne
pune la dispoziþie aceastã fotografie.
Izvoadele originale din portul popular
românesc nu fac altceva decât sã arate profunda
spiritualitate a vieþii neamului nostru, în întreaga
sa existenþã ºi vin sã întãreascã realitatea privind
continuitatea pe aceleaºi meleaguri ale trãitorilor
carpatici.
Cãutaþi aceste izvoade în portul popular
din zonele învecinate actualelor graniþe ale
României ºi veþi afla pânã unde se întinde neamul românesc.
Invitãm pe toþi cei ce au fotografii de bunã
calitate artisticã ºi fotograficã(astfel încât sã
poatã fi reproduse în revistã), care sã prezinte
portul popular românesc sau care sã prezinte
lucruri deosebite, chiar inedite legate de trecutul
nostru istoric, sã le trimitã la redacþia revistei
noastre spre a fi publicate.
Vã mulþumim anticipat!
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Din enigmele
Spaþiului Carpatic

Pãtr a tele Ma g ice ale D ACIEI
Adrian BUCURESCU

În

sanctuarul de la Popeºti a
fost descoperitã o vatrã
de cult ce reprezintã un pãtrat
ale cãrui diagonale formeazã
patru triunghiuri dreptunghice
isoscele. Din fiecare laturã pornesc câte cinci acante. Cele
douãzeci de frunze decorative
sugereazã celebrul pãtrat magic,
atestat într-un manuscris românesc de la 1777 ca rãvaº
împotriva turbãrii, iar într-un alt
manuscris, de la 1784, ca rãvaº
de friguri. Textul este un palindrom, adicã din orice parte l-ar
privi cineva, de la dreapta spre
stânga, de la stânga la dreapta,
de sus în jos sau de jos în sus,
obþine aceleaºi cuvinte:
SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS
Traducerea: Prea Curata
L-a Înãlþat (Înviat) din pãmânt
(din moarte) pe Cel Pribeag.
Acest pãtrat magic, care era
mãrturisirea de credinþã a zalmoxienilor, transpare ºi din
numele unui get, PAR-S-PANACOS – “Patru ori (de) Cinci
Litere (încrustaþii); Pãtratul cu
Cinci Slove”. Din PARSPANACOS provine românescul
bãrbãnoc – plantã cu frunze
întotdeauna verzi, cu flori albastre sau violete. Aceastã plantã
împodobeºte steagul de nuntã ºi
se împleteºte în cununiile de
mire ºi de mireasã. Tot din
PARSPANACOS provine ºi
românescul praznic.
De la frunzele de acant din
vatra de la Popeºti, simbol al
literelor sacre, se mai leagã ºi o
plantã perenã frumoasã, din
familia Acanthaceae, numitã
matrunã sau talpa-ursului
(Acanthus longifolius), cu
frunze mari ºi flori albetrandafirii, care creºte la marginea pãdurilor ºi în locuri
însorite. Frunzele ei decorative
au fost luate ca model în sculptura anticã ºi caracterizeazã
coloanele corintice. De ea se
leagã ºi o strãveche practicã
româneascã împotriva ciumei.
În Banat, bãrbaþii purtau în
ºerpar sau buzunar rãdãcina
plantei, mai ales cãtanele când
se duceau la rãzboi, iar femeile

o purtau la brâu, în credinþa cã le
fereºte de toate relele.
Ca un argument cã voievozii
români erau iniþiaþi în tainele
zalmoxiene este supranumele
lui Radu I Basarab, PANCRAÞ, ce se tãlmãceºte prin
<Cinci
cuvinte
(formule
vrãjite)>, de unde avem ºi a
pângãri, care în vechime va fi
însemnat a vrãji, a fermeca, a
blestema. Înrudit cu PANCRAÞ
este ºi numele satului Pângãraþi,
din judeþul Neamþ.

Pictura din mormântul de la Fântânele
–Jud. Teleorman–

Vatrã de cult din sanctuarul de la Popeºti

La Fântânele, judeþul
Teleorman, a fost descoperit
mormântul principal al unui
tumul ce a avut o încãpere
funerarã de lemn, cu latura
lungã orientatã pe direcþia NO
Nord-Sud. În colþul de NordVest al camerei funerare s-au
descoperit osemintele unui tânãr
get împreunã cu ºapte vârfuri de
lance ºi douã mãrgele de lut
ocru. Baza mormântului a fost
lipitã cu lut, iar în centrul lui o
suprafaþã patrulaterã, puþin
înãlþatã, de forma unui cub cu
laturile de aproximativ 40 cm, a
fost pictatã cu ALB ºi ROªU.
Sunt figurate în culoare trei
pãtrate înscrise unul în altul, tãiate de douã diagonale ce unesc
colþurile opuse, creându-se astfel patru triunghiuri isoscele de
90°, ce-ºi unesc vârfurile în cen-

trul pãtratelor. Douã dintre triunghiurile cu vârfurile opuse
sunt pictate în ALB iar celelalte
în ROªU. Banda de la baza
fiecãrui triunghi este de culoare
opusã triunghiului propriu-zis.
Legãtura dintre aceste douã
culori, sacre pentru tânãrul
rãzboinic get, ºi culorile
Mãrþiºorului românesc este evidentã. De altfel supranumele
celor doi Zalmoxis, APOLLON
ºi ARTEMIS, se tãlmãcesc prin
<Albul> ºi <Roºia>, iar laturile ºi
diagonalele pãtratului suprafeþei
patrulatere formeazã doi de Z,
iniþiala zeilor, amândoi supranumiþi Zalmoxis.
Acest tânãr get a fost cu siguranþã trimis ca sol la ceruri. El
nu era doar foarte viteaz, ci ºi
foarte instruit, cãci iatã ce scrie
Clemens
din Alexandria:
<Aºadar, este înjunghiat cel
socotit a fi cel mai vrednic dintre cei ce se îndeletnicesc cu
filosofia. Cei care nu sunt aleºi
se mâhnesc amarnic, spunând cã
au fost lipsiþi de un prilej fericit>. La rândul lui, Eneas din
Gaza scrie: <Geþii sugrumã pe
cei mai frumoºi ºi mai buni dintre ei ºi îi fac nemuritori, dupã
pãrerea lor>. Prin urmare,
pãtratul în alb ºi roºu din mormântul de la Fântânele dã de
înþeles cã tânãrul fusese iniþiat
în ºtiinþa divinã a matematicii.
Cele ºapte vârfuri de lance
sugereazã numãrul sfânt 7,
adicã mãsura unei catete a unui
triunghi dreptunghic-isoscel,
care dupã aºa zisa <teoremã a lui
Pythagoras>, de fapt a lui
Zalmoxis, duce la o ipotenuzã
mãsurând V98. La rândul sãu,
numãrul 98 este PI la puterea a
patra. Benzile care taie triunghiurile, la Fântânele, trimit la aºazisa <teoremã a lui Thales>,
dupã care o paralelã la una dintre laturile unui triunghi determinã pe celelalte douã laturi
segmente
omologe
proporþionale.
În enciclopedii se specificã
totdeauna cã aceastã ultimã teoremã este atribuitã grecului
Thales din Milet. Dar dupã cum
ne informeazã autorul antic
Porphyrius, Geto-Dacii îl mai
numeau pe Zalmoxis ºi
THALES. Iatã dar cine este adevãratul autor al celor douã teoreme celebre!
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