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Gândirea  arhaicã (V)
(continuare din nr.14 - 15)

15.- O raþiune geometricã?

La Mitoc-Malu Galben a fost
descoperitã o amuletã pandantiv
datatã în aurignacian sau în
gravettianul vechi (cca 26.000 - 24.000 a. Chr.), descrisã astfel în
tratatul de Istorie a Românilor: o aºchie corticalã de silex, de formã
cvasiovalã, decoratã în întregime prin liniuþe incizate chiar ºi pe contur,
având o perforaþie la partea superioarã, iar baza fiind uºor concavã (I, p.

94). Nici o altã explicaþie ºi cu atât mai puþin vreo încercare de
interpretare, ca ºi cum obiectul n-ar avea o altã valoare sau semnificaþie
decât aceea de banalã piesã arheologicã gãsitã din întâmplare într-un sit
paleolitic.
Ciudãþenia e cã acele liniuþe incizate sunt grupate de aºa naturã încât par
sã formeze un text care comunicã ceva într-un cod sau limbaj pentru noi
necunoscut, dar care are, fãrã îndoialã, un sens. Ele sunt poate, aºa cum
susþine Andrei Vartic în Istoria începe la Mitoc (Dava,  nr.1, X, 2000)
(Vezi, pe internet: http://www.iatp.md/dava/Vartic/vartic.html), o conºtientizare
imagisticã a orientãrii cosmice. O miºcare staticã configuratã în structuri
unghiulare (ne amintim aici de bifurcaþiile cosmice ale lui Prigogine),
dublate de un soi de algoritm matematic având la bazã cifrele doi ºi trei
- care au creat, se pare, prin felurite combinaþii de calcul, o veritabilã
revoluþie matematicã în gândirea paleantropilor [Precum se ºtie,
aventura aritmologicã a acestor cifre-simbol e prezentã ºi în basme,
legende, descântece ºi mai ales în colinde (genul folcloric cel mai
conservator, pãstrãtor al unei simbolistici arhaice uºor decelabile).
Trecem peste prea cunoscutele asocieri baladeºti ale lui 3 ºi 9 spre a
atrage atenþia asupra unor neaºteptate relaþii pe care Emil Cira le
stabileºte între aritmologia imaginilor plastice de pe documentele
arheologice, pe de o parte, ºi cele din colinde arhaice, pe de altã parte.
Ele nu sunt numai aluzive sau analogice, ci perfect fundamentate
matematic prin contragerea omologicã în cifre-simbol. Cifre puse într-o
ordine cãreia - spune Cira - în ciuda tuturor uitãrilor ºi ºtergerilor,
modificãrilor survenite în timp, a unor substituþii de simboluri, nu i se
poate nega consecvenþa logicã (op.cit.).
Andrei Vartic integreazã aceastã amuletã într-un lung ºir de piese ºi
imagini arheologice care atestã faptul cã a existat o anume polaritate
europeanã a paleoliticului, îndeosebi a celui superior: în vreme ce în
vest predomina viziunea naturalistã, în sud-est excela viziunea
geometricã asupra spaþiului ºi timpului. (Vezi O Istorie Geometrica a lui Homo

Sapiens, ibidem). În vreme ce în peºterile din Spania sau din sudul Franþei
erau pictate figuri de oameni ºi de animale mimate dupã naturã, în
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La mijlocu cerului

La mijlocu cerului,
Este-un pom al Raiului:
La poale-i împodobit,
La mijloc îi zugrãvit
ªi la vârf intraurit.
Mai în jos pe crãngurele
Sîntu-ºi douã rândunele
ªi-mi împletesc lumninele;
Lumnini galbene de cearã,
ªã le-aprindã-n astã sarã.
Sã se vadã peste þarã.
De la Maria Oniþa, 72 de ani, Giuleºti, 

2002 
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Taie mamã tãieþãi

Taiè mamã tãièþãi,
Zie peþâtorii miei,
Lasã, ziè, mamã, lasã,
Cã i-om punè dupã masã
ªi le-om da dè bãuturã
Ca sã nu mã coate-n gurã.
Cã n-am dinþ ºi n-am mãsãle.
Amar dè zâlele mele.
Mã uitai înt-o fântânã,
Mã vãzui fatã bãtrânã.
ªi mã uitai în cotãtoare
Mã vãzui drac în pticioare.
De la Maria Oniþa, 72 de ani, Giuleºti, 

2002

Cãsãtoria-i un ogor cu lucrãtori pé puþâni.

memoria ethnologica nr. 16 - 17 iulie - decembrie  2005 (An V)1569



spaþiul carpatic se manifesta un soi de gândire cosmicã de esenþã
matematicã  ilustratã din belºug de obiecte purtând semne ºi simboluri
aritmologice ori geometrice.
Cu câteva milenii dupã Mitoc (cca 18.000 a.Chr.) la Mezin, în Ucraina,
o pasare de piatrã era ornamentatã cu unghiuri ºi meandre roºii
sugerând, spune acelaºi Andrei Vartic, interactiunea cer-pãmânt ºi
polarizarea dreapta-stanga. În aceeaºi ordine de idei, pe o figurinã de la
Cuina Turcului datatã mileniul 12 a.Chr. e incizat cu linie dublã un romb
în interiorul cãruia sunt trasate zece linii paralele. Rombul e prelungit în
sus cu o suitã de unghiuri înscrise unul în altul ca ºi cum ar forma o
cupã primind energia informaþionalã a cerului, iar în jos e proptit parcã
în pãmânt cu alte nouã unghiuri convergente - unghiuri ale cãror linii se
prelungesc, tot în numãr de nouã, pe partea opusã a figurinei. 
Un veritabil algoritm al armoniei dintre unghiuri si cifre e prezent ºi pe
alte douã piese de os de la Cuina Turcului, datate în aproximativ aceeaºi
perioadã. Primul e sugerat printr-o suitã de meandre în interiorul cãrora
e plasat un romb intersectat de o linie triplã, cel de al doilea - numit de
A. Vartic enciclopedia paleolitica de la Cuina Turcului, prima (poate)
cosmologie a lumii - este o compoziþie de amploare sugerând translãri,
transformãri ºi interacþii cosmice integrate aceluiaºi cod de comunicare
prin linii, puncte ºi cifre: un unghi îndreptat în sus având în interior
nouã linii orizontale intersectate de trei linii oblice; apoi alte trei linii
paralele, trase de la un capãt la celãlat al plãcuþei de os, între care alte
ºiraguri de câte trei linii oblice parcã tunã ºi fulgerã, spune Andrei
Vartic, în jos spre pãmânt; în fine, o bandã orizontalã din care curg cinci
ºuvoaie paralele formate din câte douã linii fiecare - cel din stânga
fãcând o cotiturã spre margine.
ªi mai spectaculoase sunt semnele ºi simbolurile din neolitic. O figurinã
gãsitã la Turdaº (cca 5000 a.Chr.) poartã pe ea, spune A Vartic, întregul
alfabet unghiular al omului preistoric; madona cu pruncul de la Rast
(mil VI-V a.Chr.) e decoratã pe faþã ºi pe spate cu o suitã de V-uri,
meandre ºi zigzaguri de toatã frumuseþea; o figurinã tip crisalidã de la
Cãrbuna, lângã Chiºinau (Cultura Cucuteni, cca 3800 a.Chr.), e
scrijelatã cu un lanþ de romburi, triunghiuri, linii paralele,
perpendiculare si oblice dispuse în aºa fel încât parcã ºi-ar explica
propria funcþie ori propria semnificaþie.

16. Scriere sau pre-scriere?

Se poate vorbi de o scriere simbolicã prin care oamenii preistorici îºi
imortalizau miturile? Sunt sau nu semnele grafice de pe obiecte legate
într-un sistem de comunicare? Au sau nu au vreo logicã? 
Sunt întrebãri care au stârnit ºi mai stârnesc încã aprinse controverse
printre specialiºti. M. Gimbutas este de pãrere cã pe roþile de Vinca ºi pe
Madona din Rast avem primele mostre de scriere logicã cu stocare ºi
transmitere de informaþii. Andrei Vartic crede chiar cã roþile erau un fel
de cãrþi care, prin orificiul de la mijloc, se puteau înºira pe o sfoarã spre
a forma o bibliotecã. ªi mai crede cã textele se pot descifra cu ajutorul a
ceea ce el numeºte AA - Angle Alphabet bazat pe dispunerea în plan
vertical  sau orizontal a unghiului (v). 
Nu este singurul care vorbeºte de un alfabet. În anii 70, cercetãtorul

Colecþia POMPEI HOSSU -
LONGIN
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Descântec de brâncã

Brânca brâncilor,
Muma câinilor,
ªi-a pãgânilor
Fugi din (numele vitei)
Cã te împung
ªi te înþep
Cã te ard cu piatra iadului,
Cã nu este locul tãu,
Du-ta la coada mãrilor
În capu balenelor
ªi al lupilor
ªi al urºilor,
Cã acolo e locul tãu,
Sãcatè-ar Dumnezeu
Aici este al (numele vitei)
Cã eu te-oi descânta
ªi tu vei seca.

4011

Descântec de deochi

Se pun într-un pahar cu apã,
nouã cãrbuni de lemn, numãrând

îndãrãpt ºi fãcând peste apã semnul

Cel mai uºor te rãtãceºti în codru tãiat.
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Shan Winn s-a apucat sã compileze marele catalog de semne prezente pe
figurinele, tãbliþele ºi celelalte obiecte de Vinca ºi sã le clasifice dupã o
anumitã ordine. Le-a analizat mai întâi în funcþie de artefactul pe care
erau incizate (amulete, altare, figurine, oale, roate de fus etc.), apoi de
grupul de semne de care aparþineau, de frecvenþa lor în anumite arii ºi
anumite perioade de timp º.a.m.d. A constatat cã întreg corpusul de
câteva mii de semne se reduce de fapt la 210 care pot fi construite cu
cinci elemente de bazã: o linie dreaptã verticalã sau orizontalã, douã
linii intersectate în formã de x ºi alte douã în formã de cruce (+), un
punct ºi, în fine, o linie curbã în formã de C (Apud R. Rudgley, op. cit., p. 64

sq.). Deci: ?  X + ? C.
Diversele moduri în care se repetã ori se combinã aceste cinci elemente
conduc spre 18 categorii modulare cu apariþie mai frecventã pe diferite
obiecte ale timpului. Nu e vorba de un sistem de scriere comparabil de
exemplu cu cel sumerian, spune Winn, întrucât textele sunt prea scurte
ºi prea schematice pentru a forma ºiruri coerente, dar folosirea
distinctivã a semnelor în diferite contexte demonstreazã cã ne gãsim
totuºi în faþa unei pre-scrieri conºtiente ºi ordonate - nicidecum a unor
mâzgãleli fãrã sens, cum se susþinea în rândul altor specialiºti.
Trebuie remarcat totuºi un lucru care i-a derutat probabil pe cercetãtorii
de orientare pozitivist-istoristã. Se pare cã textele de Vinca n-aveau nici
funcþii utilitar-economice (precum sistemul de semne numerice pe bazã
de obiecte standard - aºa numitul token system) (ib., p.49 sq.) ºi nici
funcþii propriu-zis culturale, ca textele sumeriene. Ele erau dupã toate
probabilitãþile formule sacre menite a fi rostite de preoþi ori de
credincioºi cu prilejul diverselor ritualuri ºi ceremonii religioase. Ca ºi,
poate, formule magice. Marija Gimbutas este de pãrere cã ele reprezintã
gramatica ºi sintaxa unui soi de metalimbaj prin care se transmitea o
întreagã constelaþie de înþelesuri stând la baza viziunii despre lume a
vechilor europeni.  
Comparate cu forme de scriere din alte zone (Egipt, Anatolia, insulele
Mãrii Egee) se constatã, spune Rudgley, cã cea mai vastã utilizare a
semnelor (ºi în ce priveºte numãrul artefactelor decorate cu ele, ºi în ce
priveºte ocurenþa grupurilor de semne) a avut loc în regiunea Balcanilor
ºi nu în ariile considerate mai civilizate din sud. (ib., p. 67)

Faptul cã existã o unitate indiscutabilã între aceste semne, l-a determinat
pe savantul F. Petrie sã le considere ca un fel de lingua franca
internaþionalã, iar pe Harald Haarmann de la Universitatea din Helsinki
(care susþine, pe urmele Mariei Gimbutas, cã e vorba totuºi de o scriere
în toatã regula) sã meargã ºi mai departe, spre concluzia cã aparþin
fondului cultural al populaþiei neolitice - din rândul cãreia unele grupuri
au migrat, refugiindu-se din calea indo-europenilor, într-o vastã
diaspora, spre sud. Numai aºa se explicã emergenþa culturii Cycladice, a
culturii minoice din Creta ºi a altor culturi din insulele Mãrii Egee care
duc mai departe principalele simboluri ºi imagini ale mito-religiei
neolitice din regiunea Dunãrii: zeiþa-ºarpe ºi zeiþa-pasãre, albina ºi
fluturele (dubla axã), taurul ºi cornul etc. ªi n-ar fi exclus ca sistemul de
scriere al Vechii Civilizaþii Europene sã fi întemeiat primul din cele
douã liniare cretane (Haarmann a identificat 50 de semne aproape
identice între Liniarul Vechi European ºi Liniarul A din Creta). Ba chiar
ca ºi textele sumeriene, poate ºi scrierea chinezã (care, constatã unii

crucii. Dupã ce a terminat dã
deocheatului sã bea din apã, apoi îl
unge pe palme, pe talpele picioarelor,
pe frunte ºi în dreptul inimii cu apa
descântatã.

Ieºi deochi din capul Istinei
Din crerii capului,
ªi din zgârciu nasului,
Te du pã cele, pã cãrare.
Unde te duci tu Floare ?
Mã duc la maica mea
ªi a Domnului
ªi a noastrã a tuturora
ªi du-te cã þi-oi descânta 
ªi leac þi-oi da
Mai vârtos
De la Domnul Cristos
De-o fi deocheatã de om,
Ori de muiere,
Din poale,
Din picioare
Mai din picioare,
Din rãrunchi.
Ieºi diochi din cap,
De dupã cap,
Din crerii capului,
Din faþa obrazului,
Din zgârciu nasului.
Fugi, tu mamuie,
Tu Mama Pãdurii,
Tu sã o laºi pe Istina
Luminatã.
Tu sã te duci în pãdurea surdã,
Unde cocoºi nu cântã,
Unde voinici sãcurea 
Nu-mplântã,
Fatã în frunzã nu zâce.Nu bãgaþi capu-n pãmânt, cã luaþi pâinea

De la gura groparilor.
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savanþi de acolo, are la bazã anumite formule magico-religioase
provenite dinspre zona europeanã), sã fie tributare meta-limbajului
vorbit în acest spaþiu [Italianul Marco Merlini, într-un studiu recent în
care sintetizeazã opiniile de pânã acum în aceastã problemã, este de
pãrere ºi el cã, deºi încã nedescifrate, elementele acestei scrieri par sã
sugereze cel mai adesea binecuvântãri ºi invocaþii, dedicaþii, divinaþii,
formule magice ºi liturgice. Oricum, nu e vorba de simple semne, ci de
o scriere coerentã ºi conºtientã de sine, bazatã pe forme grafice
standard, cu un înalt grad de abstracþie, raþionalitate ºi gândire logicã -
caracteristici corespunzând unei puternice inclinatii spre viziunea
geometricã. Ea nu trebuie confundatã cu celelalte forme de comunicare
folosite de populaþiile balcanic-danubiene - cum ar fi simboluri
religioase, decoraþii geometrice, limbajul figurativ, semne mnemice,
hãrþi ale cerului ºi pãmântului, însemne ritualice, notaþii numerice ori
simple mãrci ale autorului sau proprietarului unui artefact.  (Inscriptions and
messages of the Balkan-Danube script - a semiotic approach, Dava nr.6 2002)].

17.- O religiozitate surprinzãtor de complexã

Dificultatea unei abordãri corecte a conceptelor de societate primitivã
sau societate tradiþionalã rezidã ºi în natura imagologicã a pattern-urilor
asociate acestui model. De-a lungul timpului, literatura ne-a influenþat sã
ne facem despre ele fie o imagine idilicã, romanticã, edulcoratã - de
genul bunului sãlbatic al lui Rousseau -, fie una realistã - de societate
vulgarã, sãlbaticã, brutalã. În realitate (avem în vedere, desigur,
realitatea antropologicã ºi nu realitatea istoricã) orice societate e
pestriþã, diversã, compusã atât din indivizi creativi ºi morali, cât ºi din
oameni mai puþin dotaþi ºi cultivaþi din acest punct de vedere. Ceea ce
conferã un anume stil unei societãþi (în sensul descris de Blaga) este
natura procesului de enculturaþie. ªtim astãzi cu certitudine cã existenþa
oamenilor preistorici din acest spaþiu era riguros normatã în plan
simbolic de credinþe, rituri, datini ºi obiceiuri cu valoare de
exemplaritate, din care nu ieºeau decât cei asupra cãrora plana un
blestem. În planul cotidianului însã se dovedea cât se poate de concretã
ºi de pragmaticã - dar un pragmatism care nu numai cã nu alunga ºi nu
ostraciza idealul, ci îl integra firesc, prin mecanismul omologiei
simbolice, în real, înlesnind astfel racordul structural între sacru (lumea
de sus) ºi profan (viaþa cotidianã) [În orizontul mentalitãþii arhaice, a
þine seamã de realitãþile imediate nu înseamnã de loc a ignora sau a
dispreþui implicaþiile lor simbolice - ºi invers (Eliade, Imagini p. 220)].
În mod aparent paradoxal, cu cât un lucru era mai concret, cu atât era
mai aproape de Dumnezeu (cele abstracte erau mai degrabã ale
diavolului, ca de pildã ispitele ºi pãcatele). N-are nici un Dumnezeu se
spunea în societatea tradiþionalã despre obiectele sau despre oamenii
care nu-ºi aflau rostul în lumea realã. Cuvintele rost, rânduialã,
întocmire, cuviinþã, cãdere, petrecere erau asociate nu numai credinþei ºi
practicii religioase ci, în aceeaºi mãsurã, ordinii sociale a lumii. Fiindcã
toate din cer ºi de pe pãmânt se legau, în virtutea acestor esenþe
nominale, într-o structurã semnificantã care-ºi gãsea expresia realã în
mit. De fapt atât societatea primitivã cât ºi societatea tradiþionalã erau
prin excelenþã teocentrice - orientate, prin mijlocirea unor repere
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Descântec de deochiu

Ceas bun,
Ceasul lui Dumnezeu,
Io descânt,
De potrã
ªi de diochiu.
Se luarã
Nouãzeci ºi nouã de moroi,
Cu nouãzeci ºi nouã de moroaie,
Cu nouãzeci ºi nouã de strigoi,
Cu nouãzeci ºi nouã de strigoaie,
Cu nouãzeci ºi nouã de 

deochetori,
Cu nouãzeci ºi nouã de 

deochetoare.
Cu bucina bucinând,
Cu trâmbiþa trâmbinþând,
Nume-n lume nu-i aude
Numai Maria Maica Sfântã,
Din poarta cerului,
Din dreapta Tatãlui.
Unde mergeþi voi nouãzeci
ªi nouã de moroi,
Cu nouãzeci ºi nouã de moroaie,
Cu nouãzeci ºi nouã de strigoi,
Cu nouãzeci ºi nouã de strigoaie,
Cu nouãzeci ºi nouã de 

deochetori,
Cu nouãzeci ºi nouã de 

deochitoare ?
Noi mergem la (numele)
Carnea s-o mâncãm
Sângele sã i-l bem,
În ceas de moarte s-o lãsãm,
Zice Maria Maica Sfântã:

Nu vã uitaþi cu ochii sufletului pã gaura cheii.
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cosmologice apropriate simbolic ºi consacrate liturgic, spre sfera
divinului. Existã în tradiþia româneascã suficiente date care sã ne
permitã reconstituirea sistemicã a unui univers religios situat la
interferenþa dintre creºtinismul teologic ºi vechile mitologii ale acestui
spaþiu. Cu toate cã, aºa cum spuneam în altã parte, nu e vorba de ceea ce
etnologii ºi filosofii culturii numesc sincretism (adicã un conglomerat
pitoresc de creºtinism ºi pãgânism numai bun de expus în vitrine de
muzee spre a stârni admiraþia euforicã a strãinilor înclinaþi spre exotic;
în fapt însã incapabil sã fondeze ºi sã defineascã un model de relaþie cu
divinitatea), ci de sintezã. Sinteza unor credinþe ºi rituri altoite pe un
trunchi de credinþe religioase prezente încã de la începuturile existenþei
conºtiente a omului ºi perpetuate în timp pânã astãzi. Ele ºi-au gãsit în
timp, prin decantare istorico-teologicã, expresia maximalã în ortodoxia
creºtinã, aºa cum a fost ea mãrturisitã ºi practicatã încã înainte de a
deveni - acolo unde a devenit - o ideologie dogmaticã riguroasã ºi
intransigentã.
Religia, credem noi, nu e un simplu fenomen de suprastructurã, o
componentã oarecare a culturii, aºa cum e tratatã de la o vreme încoace
în studiile de antropologie, ci o dimensiune esenþialã, cu funcþionalitate
ontologicã, a spiritului. Nu poate fi definitã, deci, ca o simplã etapã în
evoluþia conºtiinþei umane, cum o considerau Comte, Frazer, Durkheim
etc., ci ca o expresie primordialã a intuiþiei sacrului, un element
consubstanþial ºi etern al existenþei omului în lume (Vezi fundamentele acestei

idei în întreaga operã teoreticã a lui Mircea Eliade).
Cât de adâncã ºi de complexã era religiozitatea populaþiilor neolitice din
acest spaþiu ne-o demonstreazã nu numai diversitatea ritualurilor ºi
ceremonialurilor cultice atestate de documente arheologice ºi etnologice,
ci ºi importantul numãr de temple ºi sanctuare implantate în zonele cu
cea mai mare densitate demograficã. Nu ºtim în ce mãsurã ea
moºteneºte sau nu o religiozitate paleoliticã (se pare totuºi cã multe
dintre simbolurile ºi arhetipurile cu care opereazã sunt aceleaºi cu ale
primelor populaþii existente aici - dovadã ºi cã unele sanctuare au fost
construite pe structurile altora mai vechi). ªtim însã cu certitudine cã
principalele ei caracteristici s-au perpetuat în timp, prin societãþile
societãþile tradiþionale sud-est europene, pânã spre zilele noastre. E
suficient sã cercetãm tradiþiile religioase transmise prin etno-folclorul
românesc (în special colindele) pentru a ne da seama de consistenþa ºi
de persistenþa în mentalitatea mulþimilor a unor simboluri, credinþe ºi
rituri religioase strãvechi. Între acestea, ºi nostalgia unei mãnãstiri albe
construite, ca în plinã epocã neoliticã, în baza 9 (nouã uºi, nouã ferestre,
nouã popi oficiind liturghia etc.) [Ea era îndeobºte situatã într-o
geografie miticã - de pildã pe þãrmul mãrii, fiindcã marea era, din
perspectiva spaþiului montan, tãrâmul magic prin excelenþã. Acolo, în
prunduþ de mare, se petreceau ºi marile miracole cu veracitate
transferabilã. Într-acolo se ducea vântul ºi de acolo venea mirosul nebun
al depãrtãrii absolute. Acolo zãceau de boala infinitului, într-o colindã
de demult, cei doi miri sacri (hierogamici) veniþi în zona corãbierilor în
legãturã cu instituirea unei reforme religioase: sã zidim o mãnãstire / sã
fie dumnezeire. O mãnãstire, cum spuneam, cu 9 altare - cu ferestrele
spre soare ºi cu uºile spre mare - unde cântau 9 popi ºi tot pe-atâþia
protopopi]. 

–Io de-acolo vã opresc,
Cu sorocul meu,
Mai tare cu-al lui Dumnezeu,
Mergeþi în mare,
C-acolo este un peºte mare,
Cora corocaþi,
Zi de moarte sã-i lãsaþi,
La (numele) nimica sã nu-i fie,
Nimica nu i-a fost,
Din ceasu de-amu,
Din ziua de astãzi,
Diochiu sã peie,
Sã rãspeie,
Ca roua cea de soare,
Ca scopitul sub picioare,
Descântecu-i de la mine,
Leacu-i de la Dumnezeu,
Când se-ndurã de ni-l dã.
De la M. Sabo, 29 ani, Tãmãºeºti, 1992

4013

Descântec de Mãrin

Mã luai,
Mã dusei,
Pe cale,
Pe cãrare,
Pânã la miez de cale,
Mã-ntâlnii cu mãrinu,
ªi-l întrebai:
Unde meri,
Mãi mãrinule,
blãstãmatule,
afurisitule,
nimernicule,
becisnucile,
ucigaºule ?
Mã duc la N. 
Cea frumoasã, sã m-aºez
în carnea ei cea grasã,
în vinele ei cele groase,
ºi în încheieturile ei din oasã.
Ba tu acolo nu ti duce,
cã io nu te las
nici batãr câtu-i un grãunþ 
de mac,
în nouãzeci ºi nouã crepat,
fã(rã) tu te du,
în codrii neumblaþi,
în pãduri rãtãcite,
de toatã lumea pãrãsite,
pe toate cotropile,
În toate gropile,
tu acolo te aºeazã,
c-acolo-i locu tãu,
acolo locuieºte,
acolo trãieºte,

Nu tot ce sã clatinã îi leagãn.
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Se pare cã simbolistica acestor temple, la fel cu cea a bisericilor din
zilele noastre, se raporta la un spaþiu (nivel) de convergenþã între imago
mundi ºi imago Dei. Recenta excavare a sancturarului de la Parþa,
consideratã de cãtre specialiºti drept cea mai spectaculoasã descoperire
de acest gen din Europa, este pe deplin edificatoare. Construit pe locul
unui sanctuar mai vechi din care se mai pãstra o masã-altar, o vatrã
portabilã ºi soclul unei statuete de adoraþie, noul lãcaº de cult se
extindea pe o suprafaþã de peste 70 mp ºi era compartimentat în mai
multe încãperi. În interior s-a gãsit un spectaculos grup statuar având
1,90 m înãlþime, cu douã busturi ºi douã capete, unul antropomorf,
celãlalt taurin; apoi tãvi pentru ofrande, mese ºi casete de cult, un vas
antropomorf, o râºniþã ºi resturi de cereale. Pe un perete, lângã intrare, o
fereastrã rotundã ºi o semilunã în relief.
Nu numai complexitatea structurii ºi instrumentarului cultic, ci ºi
corespondenþa simbolurilor indicã bogãþia ºi gradul înalt de evoluþie a
gândirii mito-religioase din acea vreme. Fapt care se poate constata ºi
din examinarea sanctuarului de la Cãscioarele (faza Boian-Spanþov)
care, deºi ceva mai mic, impresioneazã prin cele patru coloane pictate
(dintre care una a devenit celebrã pentru spectaculoasele ei meandre
sugerând infinitul) ºi un medalion încastrat în perete, pe suprafaþa cãruia
o mânã expertã a pictat o splendidã spiralã roºie. Dar poate cã ºi mai
elocvent este faptul cã într-unul dintre sanctuarele de la Truºeºti s-a
pãstrat o placã de lut de cca 1 mp (numitã de cãtre descoperitor, pentru
monumentalitatea sa, faþadã de templu). E de fapt un fel de icoanã-altar
cu ample semnificaþii cultice, prelungitã în partea de sus cu douã capete
antropomorfe feminine inegale - probabil, cred unii specialiºti, cuplul
mamã-fiicã prevestitor al celui din Grecia preclasicã (Demeter-Kore) -
modelate în formã de cupã, cu feþele abia schiþate (trãsãturã
caracteristicã tuturor figurinelor antropomorfe din aceastã epocã), cu
douã pandantive atârnate de gât, cu braþele de formã romboidalã
deschise în semn de primire energeticã a harului prin rugãciune. Cele
trei statuete-coloanã (substitute ale Marii Zeiþe) sculptate în jurul unei
cavitãþi aparente, corespund extremitãþilor frontonului, arcuite în formã
de coarne de consacrare.
La toate acestea trebuie sã adãugãm numeroasele machete de sanctuar,
dintre care cea de la Cãscioarele prefigureazã fãrã dubii templul
sumerian de la Susa. Probabil ele aveau funcþii de obiecte votive,
dezvoltând ºi semnificaþii cosmologice extrem de complexe.

18. Obiceiuri, datini, credinþe 

Sãrbãtorile (obiceiurile, ritualurile) erau nu numai realitãþi de
dimensiuni cosmice având semnificaþii magice ºi iniþiatice, ci ºi un
rezervor de memorie prin care se perpetuau gesturi, cântece, datini,
proverbe, zicãtori, ghicitori sau descântece - toate componente ale
sistemului general de enculturaþie ºi toate având funcþii deopotrivã
estetice ºi educative. Ca în societatea tradiþionalã ele se constituiau într-
o punte de evenimente sacre, individuale sau colective care,
transfigurând existenþa, anihilau intruziunile istoriei. Datinile de la
naºtere sau botez, de pildã, erau menite a aglutina o verigã în lanþul

acolo vieþuieºte,
acolo te lãþeºte,
acolo te sporeºte,
ºi acolo vieþuieºte.
Cu toatã foaita ta,
în toatã viaþa ta.
Descântecu-i de la mine,
leacu-i doamne de la tine,
N. sã rãmânã curatã,
ca aurul cel curat,
ca argintul strecurat,
pe cum Dumnezeu o-a dat.  

Amin.
Dupã ce a terminat, suflã de nouã ori
peste bubã ºi face nouã cruci. Se
descântã Marþi, Joi ºi Sâmbãtã seara,
în unt, unsoare, sau miere de stup, cu
care apoi se unge buba.
De la Istina Orha, 45 ani, Tãmãºeºti

4014

Copiliþã te spun ochii

Copiliþã te spun ochii
Cã-þi plac dascãlii ºi popii
Te spun ºi sprâncenele
Cã-þi plac ºi cãtanele
Dar te ºterge pe la gurã
Cã popchii-s la-nvãþãturã
Dar te ºterge pe la nas
Cã de dascãli ai rãmas,
Preoteasã nu ti face
Mândro mãcar sã te calce

Când omul sã ridicã în pticioare îi creºte umbra.
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social al comunitãþii, dupã cum cele de la înmormântare restabileau
echilibrul în urma ruperii din sistem a respectivei verigi. Omul exista
aici ºi acum, dar în acelaºi timp în veºnicie, în conformitate cu viziunea
spaþio temporalã specificã tuturor societãþilor tradiþionale: a prezentului
etern ºi a spaþiului ubicuu. Fãrã veriga pe care o reprezenta el (adicã
fiecare în parte), lanþul nu era lanþ, se fragmenta ºi se dezintegra. 
Sãrbãtorile erau aºteptate activ - ai spune chiar cã erau chemate, în
genul cum marinarii unei corãbii cheamã, dupã o lungã cãlãtorie pe apã,
þãrmul de ancorare. Ele veneau ºi pentru cã erau respectate cu sfinþenie
riturile ºi pentru cã oamenii credeau cu adevãrat în rostul ºi rolul lor
cosmic ºi social. Într-adevãr, cum s-ar fi sfinþit apele ºi cum ar fi rodit
câmpurile dacã n-ar fi fost stropite cu un struþ de busuioc ºi verdeaþã?
Când ar fi început cucul sã cânte, ori cum ar fi ºtiut ºerpii sã iasã din
culcuºurile lor subpãmântene dacã n-ar fi fost sãrbãtorile de primãvarã?
Cum ar fi înflorit sânzienele pe pajiºti dacã n-ar fi simþit cã se apropie
ziua lor, marea zi a solstiþiului de varã? Când ar fi urcat oile la munte ºi
când ar fi coborât din nou la vale dacã nu erau sãrbãtorile echinocþiale?
Fiind mereu în aºteptarea sau petrecerea unei sãrbãtori, viaþa fiecãrui
individ cãpãta, împreunã cu viaþa comunitãþii, ritm existenþial. La prag
de An Nou probabil cã se colinda în grup ºi, ca în societatea tradiþionalã,
se rosteau urãri, se sorcoveau pomii din grãdinã, se puºca verdeaþã pe
vatrã ºi se oficiau practici divinatorii; îndatã ce se desprimãvãra se
afuma grãdina ºi se descânta pentru rod bogat; la solstiþiul de varã se
fãceau cununi de sânziene ºi se aruncau pe casã iar fetele se scãldau
ritualic în râuri de munte ori se duriºau în zori de zi prin iarba 
încãrcatã de rouã.
I s-ar putea reproºa acestei lumi, din perspectiva vitalist-energeticã a
epocii noastre, o anume monotonie a existenþei - cauzatã nu numai de
caracterul închis, rigid ºi îngust al organizãrii sociale, ca ºi de repetarea
pânã la obstinaþie a aceloraºi simboluri ºi arhetipuri, în contextul
aceloraºi datini ºi obiceiuri. Trebuie însã þinut seamã de faptul cã,
dincolo de valoarea mitico-magicã a repetiþiei rituale ºi de credinþa în
capacitatea creatoare a mitului, exista în societatea tradiþionalã
convingerea asupra caracterului relativ al actelor, gesturilor ºi plãcerilor
omeneºti. Orice om cu bun simþ îºi dã seama cã tentaþia ispitei (ca ºi
obstrucþionarea ei) e direct proporþionalã cu proiecþia ei psihicã. Un
drum în satul vecin ar putea fi, þinând seamã de proporþii, mai plin de
ispita aventurii decât unul în jurul lumii, fiindcã setea sau dorul de
aventurã depind de intensificarea sau diminuarea psihologicã a
motivului ieºirii din normã. Oricum, raportarea la un model exemplar nu
stinghereºte câtuºi de puþin activitatea creatoare, întrucât modelul mitic
e susceptibil de aplicaþii nesfârºite (Eliade, Aspecte ale mitului, p.133), iar
licenþele unei sãrbãtori acumuleazã suficientã energie vitalã
(cuantificabilã în momentul reintrãrii în normã) pentru durata profanã
care-i urmeazã. 
Morala era, prin urmare: nimic prea mult - sau prea des - fapt pentru
care repetiþia ºi intensificarea erau ºi ele normate magic. Se ºtia (se þinea
seamã de faptul) cã orice exces ºtirbeºte în timp integritatea fiinþei, aºa
încât filosofia existenþei se baza nu atât pe acumulare, cât pe
recunoaºterea darului. Spre deosebire de omul modern, care nu

Dãscãliþã nici aºa,
Mândro de te-ar ºi cãlca.

4015

Trece lumea focu-n ié

Trece lumea focu-n ea,
Cã nu-i pe plãcerea mea,
Trece lumea, trec ºi eu
Treacã, cã nu-mi pare rãu
Nu-mi bate pe placul meu
De-aº avé bade sã-mi placã,
N-aº lãsa lumea sã treacã.

4016

Nici apa nu îngheþasã

Nici apa nu îngheþasã,
Când bãgai rãzboiu-n casã,
Când fuse la Sânvãsâi,
Scosei pânza º-o cusui,
Numai tri coþi îmi gãsâi.
Ei, focul mi te arzã þarã
Prea mã fãcuºi de ocarã,
Da ºtiu eu bine cum voi face,
C-oi face cum mie îmi place,
Cã te-oi lua de pe rãzboi,
ªi te-oi trântii-n cel lãdoi
De te-oi þese bin-de bine
De nu, focu sã intre-n tine.
Când a fi la primãvarã,
Mi te voi întinde iarã
ªi-oi pune rãzboiu-n ºurã,

Tãþi vã vor binele.
Nu lãsaþ sã vi-l ia.
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înceteazã sã doreascã sporirea calitãþii vieþii (terestre, fireºte), cel
tradiþional se orienta mai degrabã spre confortul fiinþei spirituale. El ºtia
se pare cã îmbuibarea, exultarea senzaþiei, sporirea excitanþilor
senzoriali, produc un dezechilibru între realitatea fizicã ºi cea spiritualã
ºi duc la degradarea fiinþei: lene, uitare, boalã, letargie, plictis. De aceea
cu adevãrat importante erau darurile ce se distribuie fãrã sã se împartã:
bucuria unui rãsãrit de soare, a unui ciripit de pasãre, a unei explozii
florale a câmpului. Sau compensaþia nenorocului prin darul (harul) de a
cânta (a hori): motivul horile m-or stâmpãra.

19.- Alte repere ale gândirii

Oamenii aceia mai ºtiau cã orice act de fiinþã are un ecou (o
reverberaþie) în timp, chiar dacã acest timp debordeazã uneori spre
veºnicie. Gesturile lor erau, de aceea, fireºti ºi limpezi, eliberate de
nesiguranþa, ºovãiala, timiditatea ori, dimpotrivã, ostentaþia cu care
oamenii societãþii moderne îºi raporteazã individualitatea la
transcendent. ªtiind cã existã un destin pentru fiecare, trasat încã din
leagãn de cãtre cele trei ursitoare, ºtiau ºi cã împlinirea lui presupune o
atitudine voliþionalã susþinutã de respectarea tradiþiei comunitare
(inclusiv a riturilor ºi credinþelor mitico-magice) ºi de o bunã educaþie
moral religioasã. Ei credeau în divinitate cu o naturaleþe lipsitã de orice
ostentaþie, de orice rezervã ori îndoialã, cum credeau în succesiunea
zilei ºi a nopþii, în lumina soarelui, în curgerea apei la vale. 
Fireºte, nu o divinitate goalã, ca a scepticilor, nici una abstractã, ca a
filosofilor de profesie ºi cu atât mai puþin una terifiantã, ameninþãtoare,
rãzbunãtoare ca în construcþiile dogmatice derivate din conceptul de
mysterium tremendum al lui Rudolf Otto, ci una care coboarã ritmic în
lume spre a o sanctifica [Marea Zeiþã (pe care am putea-o numi anima
lui Iisus Hristos) nu devenise încã deus otiosus; încã îi plãcea, se pare,
de oameni]. Nu dogma, ci ritualurile (cultul, datinile, credinþele,
obiceiurile, practicile religioase) fundamentau climatul teologic în
comunitatea tradiþionalã. Ele aveau rãdãcini ancestrale ºi, chiar dacã
uneori îºi modificau radical semnificaþiile, erau protejate de aspre
interdicþii privind structura internã, esenþialã, a practicãrii lor.
De aici accentele cosmologice ale ceremoniilor religioase, integrarea
dintre religie ºi magie, bogãþia riturilor ce însoþesc fiecare sãrbãtoare,
fastuozitatea obiceiurilor. De aici ºi credinþa în sacralitatea spaþiului
etnogenetic, sentimentul de adoraþie pentru râurile ºi munþii între care
trãiesc, bogãþia legendelor legate de un anume loc sau o anume
întâmplare petrecutã la graniþa dintre realitate ºi mit. Un vârf de munte
poate fi nu numai un reper sacru (muntele cosmic cu funcþie de axis
mundi, identificabil în toate variantele de geografie miticã ale
comunitãþilor tradiþionale), ci ºi un reper iniþiatic, un altar al timpului,
locul unde sãlãºluiesc spiritele fondatoare.
Mentalul colectiv activa energiile universului printr-o transmisie
informaþionalã conºtient direcþionatã. Analogia trecea în omologie ºi
producea efectiv fenomenul. Un grup de fete recunoscute/ validate de
cãtre comunitate drept paparude putea provoca ploaia printr-o
condensare a voinþei (dorinþei) tuturor într-un ritual cu finalitate practicã
/pragmaticã.  Nu e nimic neobiºnuit pentru gândire în acest act

Câþi or veni, le-oi da gurã,
ªi l-oi pune dupã casã,
Câþi vor veni toþi sã þasã
Va veni ºi cânele
Sã-mi înoade firele.

4017

Nevastã frumoasã

Nevasta luni a legat
Un caer l-a dus de dat
Marþi la târg c-a alergat,
Miercuri acas-a venit,
Iarã joi s-a hodinit
Vineri ea vrea a lucra
Dar se teme de popa
Cã pé rãu o-a blãstãma.
Ea la popa a alergat,
Pãrinte Sfinþia ta,
Mai mutã Duminica
Cã-mi face baiu cânepa,
Cã luni un caer am legat,
Nici un fir n-am slobozit,
Duminec-a ºi venit.
Apoi popa încã-i popã,
De mãlai se face dobã,
Pentru o fele de horincã,
Mai mutã o duminicã.
Pãrinte Sfinþia ta 
Bei cu mine-n fogãdãu,
Cã-mi pun þundra pã hordãu,
ªi toarcem caerul meu.
De la Penciu Maria, 52 ani, Tãmãºeºti, 

1929

4018

Cântec de leagãn

Abua scumpucul meu,
Sã te þinã Dumnezeu,
Dormi puiule, dormi frumos,
Sã mi te þinã Cristos,
Maica Sfântã te pãzeascã
ªi de rele te fereascã,
Înger îngeraºul tãu
Sã te apere de rãu.
Dormi puiule, nu mai plânge
ªi trupuºorul nu þi-l frânge,
Cã tatã-to nu-i cu noi
Este la munte la oi,
Oile cã le pãzeºte
ªi singur se veseleºte
ªi pe tine te doreºte.
El cântã din flueraº
Doine la-a lui copilaº,

Omul are deja aripi ºi nu-i înjer.
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(neobiºnuit e doar refuzul de a crede cã mentalul individual sau colectiv
e capabil de a crea breºe în univers) ºi nimic nu-i împiedicã pe ceicare
cred sã creadã în continuare. Nici mãcar demonstraþia logicã / raþionalã
cã un anumit fenomen e imposibil sã se producã. Fiindcã ce este
imposibil în plan social (gândit ca o ipostazã a planului divin de
întemeiere ºi mântuire a speciei) decât un refuz al divinitãþii / al raþiunii
de a da curs poftelor (de mãrire sau de excelenþã biologicã) a unei fiinþe
prin natura ei perisabilã.
Gândirea autenticã (esenþialã) întemeiazã ºi rostuieºte existenþe în
perspectiva eternitãþii. Ea nu þine seamã de sintagme precum calitatea
vieþii sau orgoliul originalitãþii, inventate de gândirea modernã pentru a
compensa eficienþa integrãrii în cosmos. Din acest punct de vedere s-ar
putea spune cã gândirea paleantropilor era net superioarã gândirii
noastre. Fie ºi numai pentru faptul cã se concentra asupra esenþei ºi
rostului simbolic ale fiinþei în sânul divinitãþii.

20.- Imago mundi

De regulã, gândirea tradiþionalã, tributarã imaginilor ºi simbolurilor
(Eliade, Imagini, p. 216 passim), nu face distincþia cartezianã între materie ºi
spirit, concret ºi abstract, real ºi simbolic. Un obiect poate deveni sacru
(prin hierofanie), rãmânând totuºi el însuºi, întrucât într-un univers
deschis ºi atât de bogat în semnificaþii cum este cel arhaic, se creeazã
continuu corespondenþe, asimilãri ºi reasimilãri de substanþe (ibidem). De
altfel nu se face o distincþie logicã nici între subiect ºi obiect. Cele douã
concepte se topesc la nivel intelectual ºi emoþional într-o percepþie
holisticã prin care esenþa se proiecteazã continuu în suma diferenþelor.
Subiectul nu existã decât ca parte a unui întreg care se gândeºte pe 
sine; obiectul nu e decât o prelungire diferenþialã a acestui întreg
perceput ca o structurã holomericã plutind între realitate ºi aparenþã - o
lume orânduitã dupã legile firii, modelatã de energiile divine, organizatã
cosmotic. De aici ºi capacitatea de a depãºi entropia. Într-un ansamblu
unde pãrþile se condiþioneazã reciproc dupã principiile
complementaritãþii de esenþã (proiecþia holograficã a pãrþii în întreg ºi a
întregului în fiecare parte), practic nu se resimt nici pierderi nici
adãugiri de substanþã, energie ºi informaþie. Un foarte bogat simbolism
al legãturii: þesãtura cosmosului, firul destinului uman, labirintul, lanþul
existenþei etc. (Eliade, Imagini… p.151). Întâmplarea se converteºte în
necesitate, haosul în cosmos, istoria în eon. Timpul etern al divinitãþii
alimenteazã continuu timpul fizic al materiei, absolvindu-l de
ireversibilitate liniarã ºi de perisabilitate. Rãul e o contrafaþã a binelui
care se cautã mereu pe sine într-o lume tânjind dupã perfecþiunea
pierdutã a începutului. El însã nu are nici esenþã ºi nici duratã. Ispitele
diavolului nu fac decât sã întãreascã, în timp, credinþa într-un Dumnezeu
mereu victorios. Ca în homeopatie: te vindeci de boalã nu ferindu-te de
ea ci învingând-o prin degustare. De aceea diavolul nici nu este în
societatea tradiþionalã atât de temut pe cât lasã sã se creadã cei speriaþi
de iad. Dezordinea entropicã a pragurilor de timp - spaþiile prin care
haosul încearcã cu viclenie sã se înfiltreze în cosmos spre a-i disloca
ordinea ºi a se reînstãpâni asupra lumii - poate fi controlatã prin
potenþare magicã (festivã). Când rãul creºte pânã în punctul unde poate

Cântã ca sã creascã mare
ªi nouã de mângâiere.
Sã ne mai scapi de durere.
Dormi cã tata a venit 
ªi cu tine a dormi,
Þi-a aduce-un mieluºel,
Scumpu mamii îngerel
ªi un caº mare frumos,
Ca ºi faþa lui Cristos
Tu cu mielu t-ii juca
ªi caºu tot li mânca,
ªi bine ti sãtura.
ªi tatã-to þi-a aduce,
De la munte murã dulce
ª-un cojoc de miel frumos,
Când li  purta-i fi fãlos. 
ª-o cãciulã încreþitã
De meºter mare fãcutã.
ªi frumos împodobitã.
O cãciulã de-mpãrat,
Cã tu eºti nevinovat,
Dacã-i dormi biniºor,
Scumpu mamii de fecior,
Vei creºte frumos ºi mare,
ªi îi fi un voinic tare,
Turmã mare îi avea,
Nici capul nu te-a durea,
În munþi tu îi locui 
ªi om fericit îi fi.
Din flueraº îi cânta
ªi tot bine ti purta
Vei avea noroc în toate,
ªi ti feri de pãcate.
Cã cinstea-i floare frumoasã,
De Dumnezeu e aleasã,
ªi cine cinstit trãieºte
Pe Dumnezeu îl cinsteºte
Dar cine pãcãtuieºte,
Pe Dumnezeu nu-l cinsteºte
Ci mai mult îl necãjeºte.
Tu neamul þi li iubi,
ªi tot român bun îi fi.
Þara ta mult þi iubi,
ªi pentru ei îi munci.
Þara tu þi apãra
Când duºmani-or  atãca.
Puiºorul meu de leu,
Sã te þinã Dumnezeu,
Sãnãtate-þi dãruiascã,
Te fereascã de pãcate
ªi de drumuri neumblate
S- ai noroc ºi sãnãtate
ªi sã ai sporuri în toate.
Cu cinste tu sã munceºti
Pâinea sã þi-o agoniseºti
ªi tot bine sã trãieºti.
De la  Gafia Orha , 48 ani, Tãmãºeºti

Cum creºte omu’ mic? În grosime.
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fi determinat în mod explicit, creºte ºi puterea de a-l stãpâni. De unde ºi
ideea cã suferinþa, durerea, frigul ºi foamea trezesc energiile curative
(compensatorii) ºi sporesc puterea de restabilire a echilibrului (ce e
drept, omul societãþii tradiþionale avea o rezistenþã naturalã mult
superioarã celui modern). Un buboi trebuie lãsat sã se coacã pentru a-l
stoarce ºi a-l eradica din trup. Un duºman trebuie lãsat sã se apropie
pentru a-l vedea, a-l lua în stãpânire ºi a-l învinge. Înainte de victoria
deplinã a lui Iisus Hristos e nevoie de lucrarea Antihristului. E sigur cã
dupã o mare crizã urmeazã o refacere a structurii pe baze cosmotice noi. 
Nu se fãcea o separaþie netã între realitatea cosmologicã ºi poveste,
întrucât nu era necesarã nici pentru înþelegerea teoreticã a lumii, nici
pentru situarea între coordonatele cosmosului a unui simbol sau topos
anume. Satul era centrul universului nu pentru cã locuitorii lui ar fi fost
atât de naivi încât sã-ºi reprezinte totalitatea lumii subsumatã matematic
reperelor lui, ci pentru cã exigenþele lor de cunoaºtere ºi de orientare
erau perfect acoperite de o asemenea reprezentare. Se ºtie cã în
mentalitatea comunitãþilor tradiþionale spaþiul e neomogen, structurat
concentric sau spiralic în jurul unui centru al lumii care primeºte valenþe
omphalice, în vreme ce periferia îºi pierde treptat contururile spre haos
(fãrã sã existe de fapt un hotar bine delimitat între ele). Centrul e jalonat
ritualic în funcþie de datele unui mit întemeietor reiterat periodic în
sânul comunitãþii. El poate fi unic ºi multiplu în acelaºi timp, conform
viziunii holografice asupra lumii: pars pro toto, extinderea în oglindã,
ondulaþia (suitoare ºi coborâtoare). 
Din perspectivã miticã centrul e peste tot iar periferia nicãieri. Existã un
centru al spaþiului domestic (vatra casei), un centru al localitãþii, adicã al
vetrei satului (biserica) ºi un centru al lumii (muntele cosmic, coloana
cerului, gârliciul - sorbul - pãmântului) care se leagã într-o reþea
holomericã transfinitã, un câmp sistemic modelat de structurile genetice
ale mitului. Ce e dincolo de acestea aparþine teritoriului fabulos al
legendei sau al poveºtii: un spaþiu misteric - eventual structurat ºi el, dar
dupã alte legi geometrice decât cele verificate prin percepþie, un târâm
paralel (Tãrâmul Celãlalt), o împãrãþie magicã (echivalentã în basme
culorilor simbolice - verde, galbenã, roºie), un spaþiu de tranziþie (o
punte alunecoasã) spre rai sau spre iad.
Când omul se fixeazã în centru, se întemeiazã între coordonate cosmice
familiare, se aºazã într-o geometrie rostuitoare, devine om aºezat,
persoanã orientatã cosmic. El nu iese din sistemul spaþiu-timp decât în
mod accidental (un hybris scãpat de sub presiunea ritului) sau atunci
când e obsedat (mânat) de o dorinþã metafizicã (un dor inexplicabil prin
intermediul raþiunii, dorul nemãrginit al lui Eminescu, dorul din Tinereþe
fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte). În rest e ocrotit de clopotul de
sticlã al orizontului, care se muleazã asupra fiinþei ca o placentã cosmicã
protectoare.

21.- Un mister perpetuat în timp

Rãmâne încã deschisã întrebarea: unde, când ºi cum s-au cristalizat
primele semne ale acestei spiritualitãþi? Sunt ele un dat primordial, un
dar din partea divinitãþii creatoare, ori o achiziþie umanã pe o anume

Colecþia SANDA
GOLOPENÞIA
(din vol. Hori de femei din 
Breb ,Edit. Ethnologica)

4019

Mãieran ales pã masã

Mãieran ales pã masã
Mamã, drãguþu mã lasã.
„Lasã-l ºi tu, fãtu mnieu!“
L-aj lãsa, da-mi pare rãu
C-o fo fecior de bdirãu.
Cân mã uit în ochii lui
Bate-l, Doamne, cã mândru-i!
Cân sã-nºchimbã ºî sã gatã
Tãþ oaminii mi-l aratã:
„Ni drãguþu tãu, mãi fatã!“
L-ar pute sã nu-l arete
Cã le-o fost drãguþ la tãte.
ª-amu pã urmã-i a mieu.
La multe le pare rãu.
De la Floare Ciuc, 25.VIII.1978)

Marjoram on the tabletop

Marjoram on the tabletop:
Mother, he talks of breaking up.
“Well then, daughter, let him 

go!”
So I would—I feel sad, though:
The mayor is his dad, you know!
And when I see those eyes of 

Ce arde în noi ne ºi afumã.
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treaptã a evoluþiei, care s-a perfecþionat (ori, dimpotrivã, s-a degradat
[Mulþi se întreabã dacã nu cumva evoluþia umanitãþii (extrem de clarã în
perspectiva gândirii raþionalist ºtiinþifice) este de fapt o involuþie - dacã
o raportãm la reperele cosmice esenþiale în care s-a produs emergenþa
primordialã a omului)]  în timp? 
Pentru a putea rãspunde ar fi nevoie nu numai de o coborâre adâncã în
timp, mult dincolo de orizonturile pe care ni le relevã încã documentele
arheologice, ci ºi de o stãpânire a structurilor ascunse, nerevelate, ale
fiinþei arhetipale - cele definite de hermeneutica simbolurilor prin recurs
la un nivel abisal care, în ciuda progreselor psihanalizei, rãmâne încã o
mare necunoscutã pentru antropologia contemporanã. 
Oricum, izvoarele gândirii, ca ºi ale umanitãþii, sunt nu numai incerte, ci
adesea înºelãtoare. Dacã istoria ºi-a structurat oarecum etapele de
evoluþie pe baza unor documente îndeobºte recunoscute de specialiºti,
îndatã ce trecem dincolo de hotarele ei intrãm într-un teritoriu care
scapã cu totul de sub controlul cercetãrii ºtiinþifice. Vorbim de
preistorie, de protoistorie ºi chiar de transistorie, dar conceptele sunt cu
totul vagi ºi aproximative, aºa încât singurul teren operaþional rãmâne
încã cel al legendei. 
Fie cã omul a fost creat de Dumnezeu (dupã chipul ºi asemãnarea lui),
fie cã a evoluat din animal la sânul naturii, te întrebi: ce destin (ce rost,
ce rol, ce menire) sã i se fi dat? Unul absurd, ca în gândirea
exitenþialiºtilor; redundant, ca în paradoxele lui Cioran; tautologic (o
simplã reverberaþie a divinitãþii) ca în teologia Sfinþilor Pãrinþi? Sau
unul energetic, rostuitor ºi transformator al naturii, ca în filosofiile
optimist- progresiste derivate din iluminism?
Poate cã mai degrabã am regãsi urmele acestui destin acolo, în puritatea
raportãrii la univers a omului primordial, în rostuirea transcendentalã a
existenþei (în acord cu conjuncþiile cosmosului) decât în în fluxul
devorator de fiinþã al istoriei (al devenirii).

his—
Beat him Lord, how fine he is!
And when he’s dressed in party 

gear
The neighbors point as he comes 

near:
“Look, my girl, there goes your 

dear!”
Well they might point to him so
For he’s been every young girl’s 

beau,
And now at last he’s come to me,
A sight those girls are sad to see!

4020

Mãmucã, nãrocu, mieu

- Mãmucã, nãrocu mieu
L-o bãut un cucurbãu
Nu ºtiu boii l-o bãut
O io nãroc n-am avut
Mãmucã tigneala me
O bãut-o rândune
Dint-o gurã de vãlce.
- Io nãroc þ-am sãmãnat
Astã primãvarã-n strat
Io nãroc þ-am rãstãzit
Astã primãvarã-n rât
Ce sã fac cã nu s-o prins?
De la Mãrie Sîma a Frunzãlesii, 

25.VIII.1978

Mama, my good luck is gone

- Mama, my good luck is gone
A rainbow came and drank it 

down
Could be the oxen drank it up
Or else I never had the luck
Mama, a swallow came one day

Îþi trebe o mie de ochi sã le faci cu ochiu la toate.
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Felician Sãteanu: Colindãtori din Finteuºu Mare la Festivalul Datinilor de Iarnã, Sighet, 2004.


