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De câþiva ani buni la Deva se des-
fãºoarã o manifestare cel puþin biza-
rã.În singurul oraº din þarã unde tro-
neazã un monument închinat unui
cotropitor al neamului(cu excepþia
Aradului care gãzduieste un monu-
ment  la fel de controversat),se ani-
verseazã anual, ziua de naºtere a îm-
paratului Traian.De la ridicarea aces-
tei statui �Dies Traiani� (numele sub
care se derulau manifestãrile), se des-
fãºurau cu mare pompã,de fiecare
data sub o slugarnicã oblãduire poli-
ticã, tot felul de acþiuni menite cum
spuneau organizatorii sã þinã vie amin-
tirea lui Traian în conºtiinþa români-
lor.

Bunul simþ ºi onestitatea ne obli-
gã sã recunoaºtem ca una este cerce-
tarea istoricã imperioasã a contacte-
lor lui Traian cu Dacia,parte integrantã
dar nu esenþialã a istoriei noastre, ºi
alta este sã ridici în slãvi pe cotropi-
torul Traian.Una este sã ai decenþa re-
cunoaºterii adevãratelor valori ale nea-
mului ºi alta este sã te prosternezi în
faþa statuii unui pedofil ºi a unui dis-
cipol înrãit al lui Bachus, aºa cum îl
caracteriza Dio Casius pe Traian.

Am avut anul acesta fericita oca-
zie ca dupa 5 ediþii ale manifestãrilor
cu pricina, în care protestele în presã
ale Fundaþiei Dacia Revival au rãsu-
nat obsedant în urechile organizatori-
lor,sã constatãm cã aceste proteste ºi-
au atins þinta. Simpozionul dedicat
ilustrului cotropitor a adunat nu mai
mult de 50 de persoane.Dacã din acest
numãr scãdem o clasã de elevi aduºi
acolo sub ameninþarea scãderii notei
la purtare,mai scãdem organizatorii,ºi
reprezentanþii presei, rãmân sa repre-
zinte auditoriul doar trei persoane din
care una a tras un copios pui de somn

în obscuritatea sãlii.Bieþii copii aduºi
cu japca în ziua lor liberã aveau doar
vina de a fi elevi ai colegiului Traian
ºi nimic mai mult. Deja tradiþionalã,
depunerea de coroane la poalele sta-
tuii a fost contramandatã de autoritã-
þile locale care au înþeles inutilitatea ºi
fanfaronada gratuitã a acestor mani-
festãri.

Este democratic a nu bãga pum-
nul în gurã nimãnui, atunci când do-
reºte sã se exprime, dar este profund
antidemocratic atunci când într-o stâl-
citã limbã româna,de la o tribunã ºi în
faþa unui auditoriu se  rostesc cuvin-
te jignitoare la adresa dacilor, adevã-
raþii înaintaºi ai poporului român. Cor-
neliu Stan inginer din Salzburg, Aus-
tria, cel care ºi-a fãcut din preamãri-
rea lui Traian un mod de viaþã ºi cel
care an de an îi aduce acestuia ono-
ruri gratuite,ºi-a demonstrat ºi de
aceastã datã dispreþul faþã de înain-
taºi. Decebal,cãlãu al poporului dac,
sanctificarea lui Traian, imposibilita-
tea de a intra în Europa fãrã accepta-
rea originii romane a românilor,Tra-
ian adevãratul cuceritor al lui Sadam
Husein, au fost câteva din afirmaþiile
acestuia. E greu de precizat cine poa-
te diagnostica aceste peroraþii,dar cert
este cã dincolo de enormitatea lor, ma-
nifestãri la care se rostesc astfel de
lucruri ar trebui þinute sub control.

Oricum bunul simþ al românilor
taxeazã de fiecare data, diferitele ma-
nifestãri ce i se propun. Dacã în acest
caz doar trei oameni au ascultat pe-
roraþiile despre împãratul beþivan, sala
de 500 de locuri în care s-a desfãºu-
rat ultimul congres de dacologie s-a
dovedit a fi neîncapãtoare.

Comparaþia, dacã e cazul, o faceþi
dumneavoastrã.
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Istoria neºtiutã a românilor

� Dr. Napoleon Sãvescu
NOI NU SUNTEM URMAªII ROMEI

CUCERIREA PENINSULEI ITALICE DE CÃTRE CARPATO-DUNÃRENI
(continuare din numãrul trecut)

Dacã acceptãm teoria cromozo-
malã a migraþiei ºi rãspândirii rapide
a popoarelor dupã Michael D. Le
Monick (Time Magazine, 13 februa-
rie 1995), odatã cu formarea ºi apa-
riþia speþei umane, aproximativ
200.000 î.d.H., în sud-estul Africii,
omul primitiv soseºte în Europa în
jurul anului 40.000 î.d.H., ocupând o
suprafaþã cuprinsã între Cehia de
astãzi, ca limitã nordicã, ºi continuân-
du-se prin spaþiul Carpato-Dunãrean
pânã în Balcani, ºi de acolo pe fâºia
de pãmânt ce unea Peninsula Balca-
nicã de Asia Micã ºi care se va scu-
funda în Marea Mediteranã în jurul
anului 4000 î.d.H., lãsând în locul ei
o nouã mare, Tracicã (Egee) ºi o
mulþime de insule. Peninsula Italicã
a fost ocupatã mult mai târziu de cãtre
noi, în patru etape:

1. simpla migrare sud-vesticã a
carpato-dunãrenilor;

2. sosirea în spaþiul italic a arye-
nilor-carpato-dunãreni (aproximativ
3000 î.d.H) sub numele de etrusci;

3. recucerirea peninsulei de cãtre
romanii carpato-dunãreni având con-
ducãtor pe �strãlucitul� Enea;

4. recucerirea paºnicã a imperiu-
lui roman cu mutarea capitalei la Sa-
lonic sub conducãtorii daci Galer cel
Bãtrân ºi Galer cel Tânãr, iar mai târ-
ziu sub dacul Constantin cel Mare
care va muta din nou capitala la Con-
stantinopol.

Odatã cu topirea calotei glaciare
ce acoperise toatã Europa, exceptând
spaþiul Carpato-Pontic ºi sudul Mun-
þilor Pirinei, populaþia localã, paleo-
europeanã, din spaþiul Carpato-Du-

nãrean îºi începe exploatarea ºi ocu-
parea teritoriilor din jur propice vie-
þii. De la noi a început Europa sã
existe. Nu de pe Rin, din Germania,
nici din bazinul Senei (din Franþa) ºi
nici de pe Tamisa (din Anglia). Noi
am dat naºtere la ceea ce se cheamã
astãzi Europa! Astfel cã, prima cu-
cerire a Peninsulei Italice a avut la
început aspectul unei simple migraþii
paºnice, fireºti. Mult mai târziu, prin
jurul anului 3.000 î.d.H., aryenii-car-
pato-dunãreni, organizaþi politic ºi
religios, �civilizatori�, vor recuceri
aceeaºi Peninsulã Italicã de la fraþii
lor. Aceºti �noi� cuceritori îi fac ºi
astãzi pe istorici, arheologi, lingviºti,
istorici ai artei etc. sã aibã reþineri faþã
de axiomele pe care le prezintã etrus-
cii care au apãrut în Peninsula Italicã
în apropierea anului 3.000 î.d.H. pen-
tru a dispare sub cucerirea romanã.
Atât lumii antice cât ºi celei moder-
ne, etruscii, aryeni-carpato-dunãreni
au apãrut ca �un popor straniu, cu o
civilizaþie avansatã, ce nu aveau ni-
mic în comun cu populaþiile  vecine�
(Raymond Block, Etruscii).

Herodot (la mijlocul secolului al
V-lea î.d.H.) îi considera urmaºi ai li-
dienilor (populaþie Tracicã). Vergilius,
Ovidius ºi Horatius, sunt cu toþii de
aceeaºi pãrere, în timp ce Nicolas Fre-
re (secolul al XVIII-lea d.H.) îi con-
sidera pe etrusci ca fiind cotropitori
indo-europeni ce au coborât în
peninsulã prin anul 2.000 î.d.H. Lim-
ba estruscilor nu se cunoaºte bine,
existând în sensul acesta o mulþime
de ipoteze. Dar� în anul 1885, doi
tineri de la ºcoala francezã din Ate-

na, Cousin ºi Durrback, descoperã
în Insula Lemnos din Marea Egee,
în apropiere de satul Kamina, o stelã
funerarã decoratã ºi purtând o in-
scripþie. Pe stela funerarã este cio-
plit profilul unui rãzboinic sau zeu
(Zalmoxis?) înarmat cu o lance ºi
douã texte gravate: unul în jurul ca-
pului, altul pe una dintre feþele late-
rale ale stelei. Acest monument, pro-
dus al artei arhaice locale, dateazã din
secolul al VII-lea î.d.H., deci cu circa
douã sute de ani înainte ca insula sã
fie cuceritã de greci (în jur de 500
î.d.H., sub Themistocles) de la nea-
mul tracic al sinthionilor (amintit ºi
în Iliada).

Literele sunt �Etrusce�, iar mo-
dul de scriere este bustrofedon (de
la dreapta la stânga ºi de la stânga la
dreapta). Iar dacã în 1963 Raymond
Bloch în Ancient Peoples and Pla-
ces nu le gãsise nici un înþeles, nu
acelaºi lucru ne spune A. Bcurescu
în Dacia Secretã. În traducerea aces-
tuia, unul dintre texte aminteºte de
faptul cã Zalmoxis a trãit 42 de ani,
iar duhul acestuia a fost reînviat ºi
apãrat de 10 nobili vrednici. Dupã
cum am mai spus de multe ori, în-
conjuratã de mistere, învãluitã în le-
gende, preistoria omenirii ºi în spe-
cial a noastrã, este încã o mare enig-
mã. Fiecare nouã descoperire ºtiinþi-
ficã ne schimbã ideea despre trecut.
Când vom renunþa la opinia �cãrtu-
rarilor� din Evul Mediu ºi ne vom
redescoperi pe noi?! Personal, sunt
fascinat de misterele antichitãþii ro-
mâneºti ºi sunt hotãrât ca, de câte
ori pot, sã ridic voalul nepãsãrii ºi sã
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prezint trecutul aºa cum cred eu cã
trebuie prezentat. ªi întorcându-ne la
etrusci, aryeni-carpato-dunãreni, sã
nu uitãm cã dinastia etruscã a Tar-
quinilor a condus Roma din 616 pânã
în 509 î.d.H., când, unindu-se cu cele
ale cartaginezilor, i-au oprit pe greci
sã colonizeze sudul Italiei ºi i-au în-
vins în bãtãlia navalã din 535 î.d.H.,
de la Elatia. Monumentul poate fi con-
siderat drept apogeu al puterii etrus-
cilor carpato-dunãreni, care de atunci
au intrat în declin fiind învinºi de
greci la Cunae, în Golful Naples, în
anul 474 î.d.H. Republica Romanã va
distruge, într-un rãzboi pe care eu îl
numesc fratricid, pe Uei, în 396 ºi pe
Volsini, în 265 î.d.H., în acest fel,
aceastã ramurã carpato-dunãreanã,
etruscii, dispãrând. De-a lungul a
aproape douã milenii, ei au reprezen-
tat un factor de civilizaþie în inima
Peninsulei Italice ºi au ridicat-o din
întunericul ºi barbaria primitivã. Dar
Roma, care s-a eliberat de tirania
etruscilor carpato-danubieni a conti-
nuat sã existe sub influenþa culturalã
moºtenitã de la aceºtia, preluând-o
ºi la rândul ei, lãsând-o moºtenire
Occidentului. În afara multelor mo-
numente funerare, a unui alfabet
(sursã bunã de inspiraþie pentru cele
grec ºi latin) sã vedem ce altceva ne-
au mai lãsat aceºti aryeni carpato-
dunãreni:

- numele feminin Rama (se ºtie
cã �Arborele Tracic� numãrã peste
200 de triburi unde, alãturi de geto-
daci, erau ºi ramanii) cu formele Ra-
matha, Rametha, Ramutha ºi Ram-
tha;

- o expresie �clasicã� a clasei con-
ducãtoare de atunci sunã foarte aro-
gant ºi din nefericire o mai întâlnim
ºi astãzi: �clasa celor ce muncesc nu
are drepturi, ci numai îndatoriri�;

- ei credeau în magi ºi ritualuri
magice; la Piacenza s-a gãsit un fi-
cat din bronz (de origine etruscã) îm-
pãrþit în 45 de sectoare, fiecare din-
tre ele având un nume de divinitate;

Dar sã ne oprim aici cu etruscii-

carpato-dunãreni ºi sã vedem cine au
fost� romanii? Am sã încep cu bine
cunoscuta legendã a gemenilor Ro-
mulus ºi Remus, fii ai virginei Rhea
Silva. Rhea Silva fiica numitorului de
Alba Longa (familia Alba Longa a
fost întemeiatã de tracul raman, strã-
lucitorul Enea, prin cãsãtoria cu fiica
unui rege local, Lavinia), fiind ves-
talã în Templul lui Marte, rãmâne aºa,
dintr-o datã, gravidã cu� zeul Mar-
te. (De fapt, ne-am obiºnuit cu mi-
nuni de felul acesta: este suficient sã
ne amintim legenda geto-dacicã a lui
Miriam, Mama Florilor de Mãr, care
a rãmas gravidã, tot �din senin�, cu
o razã de soare, nãscând pe cei doi
Zalmoxis, frate ºi sorã) etc.

Revenind la legenda noastrã, un-
chiul Silviei, Amulius, n-a crezut-o
ºi a aruncat-o în temniþã, ordonând
uciderea celor doi prunci gemeni. Un
suflet milos îi va pune într-un coº ºi
îi va lãsa sã pluteascã pe apa Tibru-
lui, de unde, legenda spune, vor fi
pescuiþi ºi ulterior hrãniþi de o lupoai-
cã. Revenind la legenda geto-dacã,
cei doi gemeni Zalmoxis au fost
adoptaþi de nobilul Aisepos Pãstorul
ºi de soþia lui Brito-Lagis (Divina Lu-
poaica).

Cronicari romani ai acelor timpuri
au mãrturisit cã legenda romanã cu
lupoaica a fost preluatã de la traci.
Dar sã revenim la adevãrata origine
a romanilor.

Oltina � Altina � Latina �
Latium

Cu mii de ani înainte de cucerirea
a 14% din teritoriul Daciei de cãtre
romani (sub conducerea �strãbunu-
lui� Traian) NOI, carpato-danubie-
nii, tracii, cucerisem deja Peninsula
Italicã. Vergilius o ºtia, atunci, de mult,
dar noi cei de azi, BA! Urmele lor,
ale carpato-dunãrenilor, au rãmas prin
locurile pe unde ei au emigrat, din
actuala Oltina, þinut din zona Dobro-
gei de azi. (Altina înseamnã �mãre-
þie�, �fericire� în limba geto-dacilor,

aºa-zisa �latinã vulgarã�).
Un grup de emigranþi traco-geþi,

avându-l în frunte pe Strãlucitorul
Enea � trac raman �, au pãrãsit nu-
cleul carpato-dunãrean ajungând
pânã în centrul Peninsulei Italice,
numind locul Latina� Latium. Lim-
ba lor se va numi Latina (Limba
Mãreþiei, Limba Fericirii). De-a lun-
gul timpului, �cercetãtori de frunte�
s-au cãznit (ºi încã o mai fac) sã gã-
seascã o altã origine pentru aceºti
latini; dar dacã Vergilius recunoºtea
originea tracã a poporului roman
ºi-ºi folosea imaginaþia în a-l pune
pe Enea în fruntea epopeii formãrii
poporului latin, purtându-ºi eroul trac
de la ruinele în flãcãri ale Troiei pânã
pe Valea Tibrului, sã vedem care este
pãrerea altora despre aceastã cãlãto-
rie. Gheorghe Musu, în lucrarea �Din
mitologia tracilor�, Victor Kernbach,
în �Miturile esenþiale�, Manfred
Oppermann, în a sa �Tracii între
Arcul Carpatic ºi Marea Egee�, Adri-
an Bucurescu, în �Dacia Secretã�, M.
Gimbutas, în cartea �Old Europe�,
cca 7000-3500 î.d.H.: The Earliest
European Civilization before the
Infiltration of the Indo-European
People ºi V. Gordon Childe (în lu-
crarea �The History of civilization:
The Aryans�), îi considera pe traci
drept nucleul civilizaþiei proto-euro-
pene.

Strãlucitorul Enea, în fruntea emi-
granþilor carpato-dunãreni-ramani
din Oltina, Dobrogea, va ajunge pânã
în Banat, va trece Dunãrea ºi se va
opri pentru o scurtã perioadã de timp
la sudul ei, la CURTU-ZURA (Cur-
tea Strãlucitoare, Oraºul Alb, Bel-
grad-ul de azi) unde se pare cã a avut
loc idila dintre Strãlucitorul Enea ºi
DIDO, Doamna, regina þinuturilor
respective. Au mai trecut câteva sute
de ani ºi legenda tracului Enea, chiar
dacã nu ºi-a pierdut esenþa, s-a de-
plasat ca loc de acþiune într-o altã
zonã geograficã, personajele suferind
ºi ele modificãri. Astfel, Curtuzura
va deveni Cartagena, Didona îi va lua
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locul Doamnei Dido, iar în locul Ol-
tinei avem Troia, ai cãrei locuitori
traci erau tot din ramura ramanilor.
Anii trec, istoria se schimbã, ºi iatã
cã Messapii din estul Peninsulei Ita-
lice cât ºi Veneþii de pe cursul infe-
rior al Padului sunt astãzi conside-
raþi a fi de origine tracicã (dupã unii,
traco-iliri). Sãtucuri din România
poartã nume de Veneþia de Sus, Ve-
neþia de Jos, Roma. Înainte cu mult
de naºterea legendarei Roma, numele
ROMULA era frecvent la geto-daci.
Nu de mult, scriam despre �Cel mai
mare Imperiu Dacic al erei noastre�,
menþionând numele a trei împãraþi
romani, geto-daci, ce au stãpânit
Roma ºi întreaga lume anticã. Primul
dintre ei, Galer cel Bãtrân era copilul
din flori al Romulei, femeia din ceta-
tea Recidava, slujitoare a cultului lui
Zalmoxis. Galer cel Bãtrân desfiin-
þeazã Imperiul Roman în anul 305
d.H., schimbându-i  numele în Dacia
Mare. Galer, Ler  Împãrat (293-311)
ca ginere al lui Diocleþian a avut un
nume rãu între creºtini, executând
ordinele socrului sãu, unul dintre cei
mai mari persecutori ai creºtinismu-
lui. Se pare cã el a fost ºi un general
de geniu, fiind asemuit cu Alexan-
dru Macedon (alt trac) de cãtre Niels
Hannestad, în special dupã victoriile
obþinute în Asia Micã. Statuia ce i s-
a ridicat îl înfãþiºa þinând în mânã o
sferã mare de aramã, reprezentând
Soarele (dupã Ioannes Lydas, seco-
lul al VI-lea d. H., Fontes, II, 495).
Aºa cã, în secolul al IV-lea d.H. s-a
reînfiinþat Imperiul Dacia Mare, da-
cii devenind din nou stãpânii lumii.
Cântecele ºi colindele populare îl mai
omagiazã ºi azi pe Ler, împãratul da-
cilor.

Scriitorul Eusebiu, spune cã dupã
ce Galerius a schimbat numele Im-
periului Roman în Imperiul Dacic, a
dat ºi armatelor sale încã de la înce-
put vechiul drapel al dacilor, ªarpele
Gnostic (lucrat din aramã, piele sau
chiar stofã), prins în poziþie orizon-
talã pe un baston de corn (dupã prof.
Dumitru Bãlaºa, în Istoria Daco-Ro-

mâniei). El s-a declarat cel mai mare
duºman al numelui de Roman (Fon-
tes, II, 6-7) ºi a mutat capitala la Te-
salonic. Lactanius, un cronicar ro-
man, nota în 325 d.H. cã Galer cel
Bãtrân este �o fiarã cu totul strãinã
de sângele de Roman� (Fontes, II,
7). Realitatea era cã toatã armata avea
ofiþeri, conducãtori ºi soldaþi daci.
Credinþa în Zalmoxis ºi în nemurire
îi fãcea aproape de neînvins. Dupã
victoria împotriva perºilor se ridicã
�Arcul de Triumf� de la Salonic. Mo-
numentul a fost realizat din marmu-
rã albã cu sculpturi în basorelief de-
spre care acelaºi Niels Hannestad
afirma cã este �cel mai important
dintre monumentele tetrarhice pãs-
trate� consemnând pentru eternitate
triumful dacilor în întreaga lume an-
ticã, orientalã ºi occidentalã.

În anul 311, Ler Împãrat înainte
sã moarã (din cauza unei infecþii) va
da decretul de LIBERÃ PRACTICÃ
A CULTULUI CREªTIN. Îi vor
urma la tron cei doi nepoþi: Galer cel
tânãr, iar mai apoi Constantin cel
Mare. Acesta din urmã va reconsti-
tui podul de peste Dunãre fãcut ini-
þial de strãbunul sãu Burebista.

El mutã capitala la Constantino-

pole, iar prin Edictul de la Milano,
din 313 d.H., creºtinismul devine obli-
gatoriu, acest fapt bucurând-o mult
pe Elena, mama noului împãrat. El
ridicã un Arc de triumf la Roma pe
care daco-ramarii sunt prezenþi prin
opt statui de peste trei metri înãlþi-
me, reprezentând comandanþi daci.

Cele douã arcuri de triumf, pre-
cum ºi cei trei împãraþi daci menþio-
naþi glorificã pentru eternitate victo-
riile dacilor. �Romanii au fost vechii
Ramani, ce descindeau din vechea
gintã dacicã, iar rãzboaiele dintre Daci
ºi Romani nu au fost nimic altceva
decât rãzboaie fratricide�.

CUCERIREA ANATOLIEI DE
CÃTRE CARPATO-DUNÃRENI

Anatolia, zona centralã a Turciei
de astãzi, mãrginitã la nord de Ma-
rea Neagrã, la sud de Munþii Taurus,
care coboarã lin pânã în Marea Me-
diteranã ce-i desparte de insula Ci-
pru, iar la est aceiaºi munþi ai Tauru-
lui ce se împlântã în nord în masivul
Munþilor Pontici. Fluviul Eufrat îºi
are originea în apropiere, iar ceva mai
la est Tigrul � ele vor delimita Me-
sopotamia.

În anul 1834 un arheolog ºi ex-

Casă etruscă de pe teritoriul Peninsulei Italice de astăzi acoperită de
simboluri atât de comune spaţiului carpato-dunărean
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plorator francez, Charles Felix Ma-
rie Texier, a pornit-o de-a curmezi-
ºul Turciei pânã în centrul Anatoliei,
cu visul sã descopere ruinele unui
centru roman numit Tavium. Peste
tot el întreba localnicii dacã au vãzut
niºte ruine sau ziduri de fortificaþii.
Într-un târziu, ajungând într-un sã-
tuleþ numit astãzi Bozhazkale, cam
la 90 de mile la est de Ankara, acolo
francezul Texier întâlneºte un sãtean
doritor sã-i arate ceva deosebit.

Dupã un drum lung de peste o
orã pe poteci rãsucite, ajunge ca într-o
galerie naturalã de pe ale cãrei ziduri
îl privea o procesiune de 66 de figuri
sculptate, unele cãrând sãbii curbe
(dacice � n.a.), alþii purtând coroane
conice, peste tot aflându-se tot felul
de hieroglife. De fapt, localnicii îi spu-
neau �Yazilikay� sau �stâncile cu in-
scripþii�. Francezul Texier descope-
rea atunci în anul 1834, de fapt, ca-
pitala unui popor pierdut prin negu-
rile istoriei, hittiþii. El redescoperã
fãrã sã ºtie un Imperiu Carpato-Da-
nubian, uitat de istorie, ºi totodatã
capitala acestuia, Hattusha. Ruinele
neîngropate sub nisipuri, pãmânturi
ori jungle (ca în alte pãrþi ale lumii)
erau doar crãpate ºi ruinate de în-
gheþuri, vânturi ºi ploi, care în final
ne fac sã ne amintim de cineva care
spunea cã în naturã nimic nu se pier-
de, nimic nu se câºtigã, ci totul se
transformã.

Mai trec ºase ani pânã soseºte pe
aceleaºi meleaguri, cãlcând pe urmele
paºilor lui Texier, Sir William Hamil-
ton care, contemplând minunãþiile
�romane�, decide sã le deseneze. Dar
fiecare perioadã istoricã îºi are visã-
torii ºi ignoranþii ei; Hamilton ºi ai
lui colaboratori, ºtiind cã �pãrintele
istoriei� Herodot se nãscuse tot în
Anatolia la Halicarnas, îºi închipuiau
cã Anatolia a fost numai pãmântul
grecilor, regilor persani, macedone-
nilor cuceritori ºi chiar ai Bizanþului
(cum la fel astãzi, în România, �isto-
ricii�, buni colegi ai lui Hamilton, con-
tinuã sã propovãduiascã originea
noastrã romanã, uitând cã noi, car-

pato-dunãrenii, am cucerit de patru
ori Peninsula Italicã, iar rãzboiul ro-
mano-dac nu a fost nimic altceva
decât un rãzboi fratricid). Descifra-
rea tãbliþelor de lut, a inscripþiilor de
pe stânci ar face ca legendele ºi enig-
mele sã nu ne mai domine trecutul,
iar turbulentele relaþii ale hittiþilor cu
egiptenii sã ne aparã într-o altã lu-
minã.

Sosirea grecilor (1900-1400
î.d.H.) în patru hoarde: ionieni, dori-
eni, eolieni ºi ahei, pe coasta vesticã
a Anatoliei, aºa-numita Asie Micã, ºi
stabilirea coloniilor acestora pe ma-
lul Mãrii Tracice (astãzi cunoscutã
ca Marea Egee), nu va influenþa cen-
trul Anatoliei, unde dupã cum ne spu-
ne Dale Albrown în �Anatolia: caul-
dron of cultures�, la p.12: �A fost
dominatã pentru câteva sute de ani
de o federaþie tribalã originarã din
Balcani, frigienii, al cãrui rege Midas
a rãmas în legende pentru opulenþa
capitalei acesteia, Gordion�. La nu-
mai câþiva kilometri est de Anatolia,
un alt imperiu a înflorit ca sã dispa-
rã, regatul Urartu, rãmânând ºi el
pierdut în groapa uitãrii ºi a istoriei.

Zbãtându-se între grecii de pe
malurile Mãrii Tracice (Egee) ºi fri-
gieni, un alt regat tracic s-a nãscut,
cel al lydienilor. Prin secolul VI î.d.H.,
Anatolia suferã o altã invazie, cea a
cimmerienilor (tot traci la origine) ºi
care dupã un rãzboi fratricid îi slã-
besc pe frigieni ºi
lydieni, întinzându-ºi
puterea peste centrul
Anatoliei pânã la
Marea Tracilor, do-
minând ºi unele din
coloniile greceºti.

Dar Anatoliei no-
rocul nu-i surâde. În
547 î.d.H. regele per-
san Cyrus cel Mare
soseºte împãrþind
Anatolia în provincii
numite satrape. Suc-
cesorul lui, mai pu-
þin norocos, îl va în-
tâlni pe tracul mace-

donean Alexandru, care în anul 334
î.d.H. traverseazã Europa intrând în
Anatolia, liberându-ºi neamul lângã
râul Granicus. În nord-vestul Ana-
toliei el învinge armata lui Darius al
III-lea, de trei ori mai mare ca a sa.
În urma morþii lui Alexandru Mace-
don, unul dintre generalii lui, Seleu-
cus, va controla Babilonul ºi Anato-
lia, pentru mai mult de 250 de ani,
prin intermediul dinastiei pe care o
întemeiazã.

Abia prin secolul II d.H. sosesc
ºi romanii prin Anatolia. Unul dintre
strãmoºii noºtri, dac la origine, Con-
stantin cel Mare, nãscut în satul Niº,
îi va urma la tronul Romei pe cei doi
daci, cei doi Leri Împãraþi (Galer cel
Bãtrân, 311 d. H. care schimbase nu-
mele Imperiului Roman în Imperiul
Dacic ºi mutase capitala acestuia la
Salonic, ºi Galer cel Tânãr, 313 d.H.).

Traco-dacul Constantin cel Mare,
nepotul lui Galer cel Bãtrân, mutã ca-
pitala Imperiului Roman pe locul Is-
tanbulului de azi, numind-o Constan-
tinopol, punând bazele Imperiului
Roman de Rãsãrit. Anii trec ºi noro-
cul Anatoliei se schimbã ºi el odatã
cu apariþia unor noi sosiþi care vor
da naºtere la Imperiul Otoman. Lu-
mea, istoria, arheologia, chiar ºi le-
gendele i-au uitat pe acei hittiþi car-
pato-dunãreni� ca Texier sã-i re-
descopere. Când oare vom avea un
alt Texier care sã ne spunã: �Daco-

Ficat etrusc de bronz, găsit la Piacenza împărţit
în 45 de sectoare, fiecare din ele având un nume

de divinitate
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români, nu sãpaþi numai la Sarmis-e-
Getusa (în latina vulgarã, Sarmis ºi
Getusa), ci la Sarmi-Seget-Usa (în san-
skritã), �Eu mã gândesc sã curg�!�

Dacã V. Gordon Childe în �The
Aryans�, p. 176-177, ne aratã harta
rãspândirii arienilor carpato-danu-
bieni pânã în inima Anatoliei ºi de
acolo prin Mesopotamia pânã în Per-
sia, Iosif Constantin Drãgan în �Noi,
tracii�, p.158, parcã cunoscãtor al
celui de mai sus (cartea domnului
Drãgan apãrând însã cu 16 ani îna-
intea lucrãrii lui V. Gordon Childe),
descrie hittiþii ca printre cele dintâi
triburi carpato-danubiene, care �pã-
rãsesc spaþiul sfânt�, urmate la scur-
tã vreme de cel al Luwiþilor. Spre
deosebire de dardani-ramani care
s-au oprit pe coastele Anatoliei, în ju-
rul Mãrii Tracice (Egee), ei, hittiþii
carpato-danubieni s-au îndreptat
spre inima Mesopotamiei întemeind
un imperiu ce se întindea de la Ma-
rea Geticã (Marea Neagrã), pânã în
Palestina. Întemeietorul acestui im-
periu urmat de fiul sãu Hatusilas, care
îºi extinde imperiul, a trebuit sã-i în-
frunte pe Hatii localnici.

Civilizaþia hititã carpato-danubia-
nã s-a dezvoltat paralel cu civilizaþia
sumerianã ºi egipteanã. Limba hitti-
tã aparþinea familiei euro-indiene, fo-
losind douã sisteme de scriere: cu-
neiform � pentru faptele de toate zi-
lele ºi hieroglific � pentru inscripþiile
monumentale ºi funerare. Zeul lor
principal era Soarele, dar pe lângã el
mai avea ºi o mulþime de zei mici�
de toate zilele. În Anatolia �se vedea
dublu�, putem spune, ºi asta se da-
tora predilecþiei lor evidenþiatã pe
sculpturi ºi basoreliefuri, pentru cre-
aturi cu douã capete. Ori putem spu-
ne cã� iubeau simetria, încã din pe-
rioada neoliticã. Ei, hittiþii-carpato-
danubieni creau forme duble ca Vul-
turul cu Douã Capete. Aceastã idee
este �împrumutatã� de Bizanþ ºi îmi
amintesc când am vizitat casa patriar-
hului din Istanbul ºi am vãzut baso-
relieful cu cei doi vulturi gemeni, unul

cu un cap la Rãsãrit ºi altul la Apus
ca însemn al� Bizanþului. Dar �ho-
þii� istoriei nu se opresc aici; hunii
devenind Imperiu Austro-Ungar
(prin alianþa cu austriecii), ºi-l adju-
decã, þarul Rusiei ºi el� ºi mai tre-
buie sã aºteptãm câþiva zeci de ani
pânã când Imperiul Sovietic sã se
destrame ºi noua Rusie în 1990 sã
ºi-l proclame simbol naþional: pajura
cu douã capete.

Este, de fapt, aceeaºi poveste ca ºi
cu zvastica, simbol frumos, al vieþii veº-
nice la arienii carpato-danubieni (cea mai
veche a fost gãsitã recent pe teritoriul
dacic sud-dunãrean, în Bulgaria, având
o vechime de 8000 de ani), preluat de
niºte iresponsabili ºi transformat într-
un simbol al iresponsabilitãþii, intoleran-
þei, cruzimii ºi sãlbãticiei, ºi aceasta într-
o lume  aºa-zis civilizatã!

Migraþia tracilor carpato-dunãreni
în Anatolia, pânã în adâncul Asiei
Mici, s-a petrecut în plinã dezvoltare
a epocii bronzului, faza timpurie. Aºa
se explicã faptul de ce topoarele din
bronz din aceste zone se aseamãnã,
de ce ceramica din pãrþile dunãrene
prezintã caractere comune. Topoa-
rele de luptã poartã amprenta speci-
ficã a meºterului trac, fiind cunos-
cute ca �topoarele tracice�. Redes-
coperirea civilizaþiei hittite a ridicat
multe semne de întrebare atâta timp
cât scrierea lor nu a fost descifratã
ºi care a continuat sã fie �mutã�,
pânã când un ceh, Bedrich Hrozny,
briliant profesor de Asirologie, a fost
capabil sã o descifreze parþial bazat
pe ideea originalã a unui norvegian,
J.A. Knudtzon � 1902, ºi anume cã
gramatica hititã ar avea o caracteris-
ticã structuralã europeanã. Astfel, în
24 noiembrie 1919, în cadrul Socie-
tãþii �Orientul Apropiat� din Berlin,
proclamã limba hititã ca limbã indo-
europeanã. Tentativa cehului Hroz-
ny a fost aplaudatã, dar vor mai tre-
ce 27 de ani pânã Helmuth T. Bos-
seri, profesor la Universitatea din Is-
tanbul, va descoperi inscripþiile ge-
mene care flancau intrarea în tem-

plul neo-hitit de la Karatepe din Mun-
þii Turus, sudul Turciei, unde hiero-
glifele hitite aveau faþã în faþã scrie-
rea fenicianã semiticã. Conþinutul fi-
ind aproape identic, iar textul destul
de lung, s-au putut pune bazele unei
descifrãri corecte. Dar descifrarea
scrierii hitite a încurcat lucrurile ºi mai
mult. Dacã ei, hitiþii, vorbeau o limbã
europeanã care nu aparþinea indige-
nilor din platourile Anatoliei, atunci�
de unde au venit ei?�

Cei mai mulþi îi considerã un po-
por european ce a trecut Bosforul, alþi
�istorici� îi vor �Alpiniºti� veniþi de
undeva dintre Marea Neagrã ºi Ma-
rea Caspicã, trecând peste Munþii
Caucaz ºi aterizând în mijlocul podi-
ºului Anatoliei! De ce numai bulgarii
sã fie urmaºi ai vechilor traci (dupã
fiica fostului preºedinte al Bulgariei,
Ludmila Jivcov, �profesoara de isto-
rie�, care i-a transformat pe bulgari,
peste noapte, din slavi-mongoli în�
traci, extinzându-le istoria cu câteva
milenii), ºi nu ºi ruºii, urmaºi ai ve-
chilor hitiþi?� Aºa cã aceºtia din urmã
�au dreptul� sã-ºi punã pe steagul tri-
color vechea emblemã hititã carpato-
dunãreanã, a vulturului cu douã ca-
pete. Istorie, istorie, istorie, pradã a
politicienilor avizi de putere ºi de�
istorie! Sãracii hitiþi carpato-dunãreni,
în loc sã cucereascã podiºul Anato-
liei, trecând uºor Bosforul, Dardane-
lele, au trebuit sã facã alpinism ºi sã
sarã peste Munþii Caucaz, atunci, de
mult, încât îi putem numi �cei mai mari
alpiniºti ai antichitãþii�- în conformi-
tate cu �istoricii ruºi�. O lume întrea-
gã îºi cautã rãdãcini în trecut, vrea sã-
ºi dovedeascã existenþa milenarã pe
seama noastrã, a carpato-dunãrenilor,
dar sã-i vedem cum vor sta în faþa
cercetãrilor cromozomale care în mai
puþin de 10-15 ani vor fi la îndemâna
oricãrui începãtor în ale arheologiei!
ªi dacã noi, românii, nu o vom face,
sã sperãm cã alþii o vor face pentru
noi� Pânã atunci, SOMN UªOR, ar-
heologi ºi istorici Români(?)

�
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Dacã doriþi sã aveþi în biblioteca
dumneavoastrã cele douã cãrþi NOI NU
SUNTEM URMAªII ROMEI de Dr. NAPO-
LEON SÃVESCU ºi ZAMOLXIS PRIMUL
LEGIUITOR AL GEÞILOR, puteþi trimite o
comandã la adresa - Daniela Gridan, Piaþa

Victoriei nr.20, Orãºtie jud. Hunedoara sau
la telefon 0254 223853, specificând adresa
poºtalã exactã. Veþi primi cãrþile la adresa
indicatã ºi la veþi achita prin ramburs poºtal
la preþul de 130.000 exemplarul, plus taxele
poºtale.

Dacã doriþi un abonament la

DACIA MAGAZIN

 Trimiteþi prin mandat poºtal suma de

250 000 lei pe adresa Daniela Gridan

2700 Orãºtie Piaþa Victoriei 20.

Veþi primi începînd cu luna urmãtoare

douãsprezece numere ale publicaþiei

noastre Vã rugam sã specificaþi pe

mandat adresa poºtalã corectã la care

doriþi sã primiþi revista.

În fiecare seara de luni de la orele

12 puteþi asculta pe Radio România

Actualitãþi emisiunea Noapte

Albastra al carei realizator Marian

Megan va invitã la rubrica deja

consacratã PERSOANA ÎNTÂI.Veþi

putea fi în legãturã directã cu New

York-ul de unde doctorul Napoleon

Savescu vã va aduce ultimele noutãþi

din lumea dacilor.Alãturi de domnia

sa ºi de invitaþii pe care îi va

avea,veþi putea patrunde în direct în

aceastã lume fascinantã a dacilor.
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Prof. Viorica ENÃCHIUC

Geto-dacii, popor indo-european
zãmislit în Carpaþi ºi Hemus din cele
mai vechi timpuri, au etalat contem-
poranilor lor o culturã materialã ºi spi-
ritualã ce a fost deseori consemnatã în
operele scriitorilor ºi istoricilor greci ºi
romani, deoarece au impus pe scara

valorilor antice realizãri în diferite do-
menii ale ºtiinþei ºi culturii cum ar fi
filozofia, astronomia, matematica, me-
dicina, arta, etc.

ZEITÃÞI ªI CREDINÞE
Iordanes în Getica (39), consem-

neazã faptul cã geto-dacii au fost în-
drumaþi de filozofi pe care i-au divini-
zat dupã moarte, numãrând printre
aceºtia pe Zamolxe, Zeuta ºi pe Dece-
neu; cã Deceneu era preþuit de Bure-
bista pentru cã acesta i-a învãþat pe geþi

GETO � DACII

 POPOR  DE  REFERINÞÃ
AL CIVILIZAÞIILOR ANTICE

(69) �etica�i-a instruit în ºtiinþele fi-
zicii, fãcându-i sã trãiascã conform le-
gilor naturii; transcriind aceste legi, ele
se pãstreazã pânã astãzi sub numele
de belagines; i-a învãþat logica, fãcân-
du-i superiori celorlalte popoare în pri-
vinþa minþii; dându-le un exemplu prac-

tic i-a îndemnat sã-ºi petreacã viaþa în
fapte bune; demonstrându-le teoria
celor 12 semne ale zodiacului, le-a arãtat
mersul planetelor ºi toate secretele as-
tronomice ºi cum creºte ºi scade orbi-
ta Lunei ºi cu cât globul de foc al Soa-
relui întrece mãsura globului pamân-
tesc, ºi le-a expus sub ce nume ºi sub
ce semne cele 346 de stele trec în dru-
mul lor cel mai repede de la rãsãrit pânã
la apus spre a se apropia sau depãrta
de polul ceresc�; (70) �Vezi ce mare
plãcere, ca niºte oameni prea viteji sã

se îndeletniceascã cu doctrinele filozo-
fice� dupã lupte. Putem vedea pe unul
cercetând poziþia cerului, pe altul însu-
ºirile ierburilor ºi ale fructelor, pe acesta
studiind descreºterea ºi scãderea lunii,
pe celãlalt observând eclipsele Soare-
lui ºi cum, prin rotaþia cerului, (astre-
le), care se grãbesc sã atingã regiunea
orientalã, sunt duse înapoi spre regiu-
nea occidentalã, odihnindu-se apoi dupã
o regulã prestabilitã�.

Tot de la antici aflãm cã ei, datoritã
adâncirii cunoºtinþelor filozofice prin
Zamolxe, se credeau nemuritori iar
zeitãþile lor nu aveau chipuri de oameni
ca la greci, de exemplu, ci erau con-
semnaþi cu semne simbolice; Zamol-
xe, fiind divinizat, era identificat cu cerul
senin, zeiþa fertilitãþii, Demetra, cu ima-
ginea unui vultur cu corn, Sabazios
prin cercuri concentrice care amintea
de cultul Soarelui, etc. Tot dintre filo-
zofi se trimiteau prin sacrificii din 5 în
5 ani un sol la Zamolxe, aceºtia fiind
pregãtiþi sufleteºte cã moartea liber
consimþitã îi aduce nemurirea. De ace-
ea Clemens din Alexandria subliniazã
faptul cã brahmanii, odrisii ºi geþii pre-
þuiesc pe legiutori ºi filozofi a cãror
înþelepciune este folositã în folosul
obºtei.

Fiind cunoscuþi în lumea contem-
poranilor ca oameni care iubesc ºi pre-
þuiesc ideile filozofice, cãtre ei se în-
dreaptã ºi îºi petrec viaþa lor alãturi de
ei filozofii romani persecutaþi de Do-
miþian, printre care amintim de Dion
Chrysostomos, care s-a întors la Roma
în 97 e.n. ºi i-a fost de mare folos îm-
pãratului Traian pentru detaliile pe care
probabil le dãduse despre Dacia; nu-

Sanctuarele circulare de  la SarmisegetusaSanctuarele circulare de  la SarmisegetusaSanctuarele circulare de  la SarmisegetusaSanctuarele circulare de  la SarmisegetusaSanctuarele circulare de  la SarmisegetusaSanctuarele circulare de  la SarmisegetusaSanctuarele circulare de  la SarmisegetusaSanctuarele circulare de  la SarmisegetusaSanctuarele circulare de  la Sarmisegetusa
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mai aºa se explicã cã împãratul Traian
i-a adresat cuvintele �Nu ºtiu ce spui
tu dar eu te iubesc ca ºi pe mine în-
sumi� (Filostrat � Vieþile sofiºtilor I, 7,
4).

SANCTUARELE  DACILOR
Cunoºtinþele astronomice la geto-

daci sunt confirmate de descoperirea
în cadrul sãpãturilor arheologice efec-
tuate în munþii Orãºtiei a sanctuarelor
circulare ºi patrulatere. Astfel, sanctua-
rul mare rotund reprezintã, de fapt, o
sintezã a cunoºtinþelor astronomice la
zi; ocupându-mã de descifrarea celor
consemnate în cadrul sanctuarelor, am
reuºit sã confirm în primul rând expe-
rienþa anului agricol de 360 zile care
fusese identificat încã de la descoperi-
rea sanctuarului mare rotund de cãtre
C. Daicoviciu, ºi am reuºit sã identific
ºi alte observaþii astronomice: astfel,
geto-dacii cunoºteau anii solari din 364
ºi 366 zile, la care se efectuau corecþii
la 10 ani, când se adãugau 13 zile. Sanc-
tuarul mare în afarã de anii solari dupã
reforma iulianã, amintiþi noteazã ºi un
calendar solar vechi de ani din câte 357
ºi 378 zile cunoscut ºi de romani îna-
inte de reformã. Totodatã, pentru anul
solar de 366 zile se consemneazã cele
patru anotimpuri alcãtuite de un anu-
mit numãr de zile (91+91 96+88); tot
în sanctuarul avut în discuþie se note-
zã ºi un calendar lunar din 354 zile care
alterneazã cu ani din 355 zile. Dupã
cum ne confirmã notãrile din sanctua-
rul mare rotund, acesta a fost construit
în anul 11648, adicã în anul 91 e.n.

Sanctuarul mic este de fapt calen-
darul uzual. Echinocþiile ºi solstiþiile
erau consemnate de sanctuarele patru-
latere care nu au avut un caracter ri-
tual, cum se credea pânã în prezent, ci
tamburii erau aranjaþi cu precizie ma-
tematicã în scopul de a se remarca tim-
pul exact când, din punct de vedere
astronomic, se poate vorbi despre echi-
nocþiul de primãvarã, care reprezenta
de fapt începutul unui an solar. Aceste
cunoºtinþe astronomice se bazau pe
observaþii de-a lungul mileniilor efec-
tuate de strãmoºii geto-dacilor, obser-

vaþii care au fost remarcate încã de la
nivelul neoliticului mijlociu de cãtre
astronomul Ion Corvin Sîngeorzan ºi
de noi la nivelul epocii bronzului, cul-
tura Gîrla Mare, când datele s-au notat
prin scriere.

Cunoºtinþele geografice ºi matema-
tice i-au ajutat pe geto-daci sã-ºi în-
tocmeascã reprezentãri cartografice ca
cele consemnate pe ambele feþe ale
pietrei descoperite la Corbi, judeþul
Argeº, care notau pe lângã hotarele în
care locuiau geþii conduºi de �rex HIS-
TRIANORUM� pe la 339 î.e.n., ºi anu-
mite înãlþimi ºi drumuri comerciale din
Europa de rãsãrit ºi Asia Micã ºi hota-
rele Sciþiei în timpul lui Ateas.

TÃMÃDUITORI AI LUMII
ANTICE

Dacii erau recunoscuþi ca ºi cunos-
cãtori în vindecarea diferitelor boli pen-
tru care indicau diferite plante, dar ºi
anumite reflecþii filozofice pe care le
foloseau în cadrul magiei în scopul de
a liniºti bolnavul psihic pentru a putea
rezista în timpul tratamentului. Astfel,
Dioscoride, medic militar ( între 41 ºi
68 e.n.) la Roma, utilizând lucrãrile
unor medici  care au trãit cu mult îna-
intea sa, cum ar fi  Crateus (120-63
i.e.n.) sau  Q. Sextius Niger (care a
trãit în a doua jumãtate a sec. I i.e.n.) a
considerat necesarã introducerea în
lucrarea sa Despre materia medicalã,
II-IV, consemnarea plantelor folosite
de daci (cu numele pe care le cunoº-
teau aceºtia ºi alãturat erau prezentate
numele plantelor în latinã) pentru tra-
tarea bolilor.

Planton (care a trãit între anii 427-
347 la Atena) în CARMIDE 156 d�
prin cuvintele rostite de Socrate cãtre
prietenul sãu Carmide pe care dorea
sã-l tãmãduiascã dupã cunoºtinþele
medicale pe care le învãtase de la un
medic trac îi spunea acestuia cã rezul-
tatul tratamentului depinde ºi de sta-
rea lui sufleteascã : �156e��   cã dupã
cum nu trebuie sã încercãm  a îngriji
ochii fãrã sã þinem seama de cap, nici
capul nu poate fi îngrijit neþinându-se
seama de corp, tot astfel trebuie sã-i

dãm îngrijire trupului dimpreunã cu
sufletul ºi iatã pentru ce medicii greci
nu se pricep la cele mai multe boli,
anume pentru cã ei nu cunosc întregul
pe care-l au de îngrijit�. Mai departe
Socrate subliniazã faptul cã medicul
trac mai susþine cã �dacã acest întreg
(trupul ºi sufletul) este bolnav, partea
nu poate fi sãnãtoasã �cãci toate lu-
crurile bune ºi rele - pentru corp ºi
pentru om în întregul sãu - vin de la
suflet ºi de acolo curg ca de la cap la
ochi� ; 157a �Trebuie deci - mai ales
ºi în primul rând  - sã tãmãduim izvo-
rul rãului, ca sã se poatã bucura de
sãnãtate capul ºi tot restul trupului�-
Sufletul se vindecã ��prin vorbele
frumoase care fac sã se nascã în su-
flete înþelepciunea. Odatã ivitã aceasta
ºi dacã stãruie, este uºor sã se bucure
de sãnãtate ºi capul ºi trupul�.

SPIRITUALITATE ªI VITEJIE
Geto-dacii nu sunt cunoscuþi de

cãtre contemporanii lor numai ca un
popor receptiv la cunoaºterea naturii
ºi subordonarea ei în folosul obºtei, ci
ºi ca luptãtori vestiþi în apãrarea terito-
riului pe care îl locuiau, fiind  necruþã-
tori cu duºmanii. Astfel, Aristotel (384-
322 î.e.n.), referindu-se la acestã cali-
tate, afirma (în STATUL, IV (VII)
2,5�)  cã ,,la toate neamurile puterni-
ce ºi capabile sã domine este în cinste
acestã aptitudine, de exemplu la sciþi,
persi, traci ºi celþi�� . Lucius Ampe-
lius (care a trãit pe la mijlocul sec. II
e.n) în MEMORATOR VI , 4, afirmã
cã ,,în Europa, cele mai vestite neamuri
sunt: sciþii, sarmaþii, germanii, dacii,
moesii, tricii, macedonenii, panionii, ilirii
greci, italicii, galii, spaniolii��.

Tot de la antici avem ºtiri  cã po-
poarele indo-europene înºiruite de cã-
tre Lucius Ampelius aveau conºtiinþa
de popoare înrudite, cu credinþe ºi tra-
diþii comune; astfel, Herodot consem-
neazã legenda potrivit cãreia, din uni-
rea femelei legendare jumãtate ºarpe
jumãtate om ºi Heracle s-au dat naºte-
re la trei copii: Agathyrsos, Gelonos ºi
Scytes, din care provin mai departe
regii popoarelor desemnate cu numele
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copiilor ( Istorii, IV,10 ) ; ori prin acestã
afirmaþie se susþine de fapt cã grecii,
sciþii, gelonii ºi agatârºii (ultimii neam
daco-get) erau înrudiþi.

La populaþiile indo-europene era
sãrbãtoritã strângerea grâului. Astfel,
Herodot, în Istorii, IV, 33 afirmã cã:
,,Hiperboreeni duc ofrande învelite în
paie de grâu, pânã la sciþi ºi mai depar-
te � purtate din vecin în vecin - la  toa-
te neamurile, cât mai la apus, pânã la
Adriatica. De aici, ofrandele  sunt tre-
cute spre miazãzi ºi le primesc mai în-
tâi grecii din Dodona. De la aceºtia
coboarã apoi pânã la Golful Maliac, de
unde trec în Eubeea, fiind trimise din
oraº în oraº pânã la Carystos - fãrã sã
mai ajungã la Andros, cãci locuitorii din
Carystos le poartã la Tenos, iar tenie-
nii la Delos�. În continuare, Herodot
afirmã cã în Peonia ºi Tracia femeile
când jertfesc zeiþei Artemis-Regina �în-
deplinesc ritualul folosind totdeauna
paie de grâu�.

În comentariile grãmãticului Ser-
vius la opera lui Vergiliu (GEORGI-
CELE, II, 497) se afirmã cã Aufidius
Modestus (grãmãtic din sec. I e.n.)
,,susþinea cã a citit cum cã dacii au
obiceiul ca, atunci când pornesc la rãz-
boi, sã nu se apuce de treabã înainte
de a bea cu gura din Istru o anumitã
cantitate de apã ca pe un vin sacru, ºi
înainte de a jura cã nu se vor întoarce
la lãcãºurile pãrinteºti decât dupã ce
vor ucide pe duºmani�. Arian, în  EX-
PEDIÞIA LUI ALEXANDRU  I, 4, 5
afirmã cã dupã ce Alexandru Mace-
don dãrâmã oraºul getic pânã în teme-
lie, jertfi pe malul Istrului lui Zeus, lui
Heracles ºi Istrului însuºi, deoarece nu
le-a fost de netrecut�. Strabon, în Ge-
ografia, III, 4, dupã ce afirmã cã  �ibe-
rii au obiceiul de a-ºi ucide rudele sau
pe compatrioþii captivi pentru a nu-i
lãsa pe mâna duºmanului, afirmã cã
aceste obiceiuri sunt comune ºi ele
celþilor, tracilor ºi sciþilor�. Atât sciþii
cât ºi tracii, scordiscii ºi mesii jertfeau
zeului rãzboiului, Ares, aºa cum afir-
mã Herodot în Istorii IV, 62, V, 7, sau
Florus în Rãzboiul cu tracii, I, 39 (III,
4), 2, 3, Rãzboiul cu moesii, II, 26 (IV,

12), 13. Sacrificii umane efectuau ºi
geþii (Herodot, Istorii, IV, 94) ºi grecii
(Porphirios, Despre abstinenþã, II, 56).

Anticii ne dau referiri ºi despre sãr-
bãtorirea echinocþiului de primãva-
rã de cãtre popoarele indo-europene.
Astfel, Vergiliu în Eneida IV, 143-146,
afirmã cã: �Atunci când Apollo pãrã-
seºte Licia, unde stã în timpul iernii, ºi
valurile râului Xanthus, ºi revine sã
revadã insula mamei sale, Delos, reîn-
cep dansurile ºi în jurul altarelor, ames-
tecându-se unii cu alþii, freamãtã cre-
tanii, driopii (populaþie din Epir) ºi aga-
târºii cei vopsiþi�.

Agatârºii, aºa cum am arãtat mai
sus, erau neam daco-getic; Apollo era
zeu sãrbãtorit de celþi, greci, daco-geþi,
sciþi, traci. Grecii, sciþii, tracii, daco-geþii,
ilirii ºi celþii îºi înmormântau morþii în
tumuli sau în gropi; daco-geþii ºi tracii,
iubitori ai filozofiei, ajung sã se creadã
nemuritori din punct de vedere spiri-
tual ºi, ca o consecinþã a acestei cre-
dinþe, deseori ardeau trupul pe care-l
considerau muritor.

Virginia Cartianu, în Urme celtice
în spiritualitatea ºi cultura românescã ,
p. 45, susþine cã frãþia de cruce ºi ju-
rãmântul prin sânge ar fi transmis în
tradiþiile româneºti de la celþi ºi romani.
Herodot însã, îl descrie pe larg cã-l
cunoºteau ºi sciþii - Herodot, Istorii,
IV, 70 : �Sciþii se leagã astfel prin jurã-
mânt; varsã vin într-o cupã mare de
lut, îl amestecã cu sângele celor care

fac jurãmântul � înþepându-se cu o sulã
sau fãcându-ºi cu un cuþit o micã tãie-
turã. Apoi, moaie în vas o sabie, sã-
geþi, o secure ºi o suliþã. Îndeplinind
toate acestea, rostesc o rugãciune lun-
gã ºi, la urmã, beau din cupã, atât cei
care s-au legat prin jurãmânt, cât ºi cei
mai de vazã dintre oamenii care îi în-
soþesc�. Concluzia care se impune este
cã acest jurãmânt este cunoscut de toa-
te popoarele indo-europene ºi, deci,
aceastã tradiþie a rãmas în spiritualita-
tea româneascã de la geto-daci.

ÎN LOC DE CONCLUZII
Faptele consemnate de autorii an-

tici greci sau romani demonstreazã în
primul rând faptul cã acestea eviden-
þiazã existenþa unei suprastructuri care
atestã o structurã economicã a socie-
tãþii geto-dacice care nu a fost pusã în
evidenþã suficient de lucrãrile de spe-
cialitate care au abordat problema de
cele mai multe ori tangenþial, sublini-
ind în foarte multe cazuri mai mult
cunoºtinþele rudimentare ale geto-da-
cilor, acordând o mare importanþã ac-
þiunilor cu caracter civilizator al celþi-
lor, grecilor, tracilor sud-dunãreni sau
romanilor asupra culturii materiale ºi
spirituale a geto-dacilor. Aceasta pen-
tru cã nu s-a efectuat de cãtre cei în
cauzã coroborarea între rezultatele
obþinute în domenii înrudite, lingvisti-
cã, arheologie, istoriografie, astrono-
mie istoricã, antropologie ºi etnologie.

Sanctuare patrulatere de andezit în Incinta Sacra la Sarmisegetusa
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UNDE ESTE KOGAIONUL?UNDE ESTE KOGAIONUL?

MUNTELE SFÂNT
AL DACILOR

Kogaionul râu ºi, munte sfânt al
geto-dacilor a incitat pe mulþi cerce-
tãtori, cãci orice tainã descifratã des-
chide zãri spre multe ºi mari înþele-
geri.

Istoria este un lanþ de fapte, de
gânduri, în fapt, un lanþ neîntrerupt
de oameni, care, din frumosul Ceru-
lui ºi al Pãmântului, au împrumutat ºi
prin aceasta s-au integrat Marelui Tot
Absolut, condiþie esenþialã a existen-
þei.

În afara Cerului n-au putut exista
nici daco-geþii. Dumnezeul lor s-a
numit Zalmocsis-Stãpânul Vieþii ºi al
Morþii. S-au nãscut creºtini �avant la
lettre�, cãci despre moralitatea lor ºi
înalta filozofie de viaþã � crezând
într-un singur Mare Zeu ºi în nemu-
rire � au vorbit cu admiraþie mai toþi
marii oameni ai antichitãþii. ªi istoria
nu carã dupã ea aluviuni, ea poartã
doar firul curat al apei curgãtoare de
la sine, fãuritoare a albiei sale. Ce
prestigiu vor fi avut daco-geþii, din
ramura pelasgilor, aºezaþi la N ºi la S
de Dunãre, de s-a ajuns ca înºiºi îm-
pãraþii Romei sã plãteascã dacilor lui

Prof.Maria Ciornei

Tainele istoriei le purtãm în noi. Numai atunci când ne vom aple-
ca cu îngrijire asupra noastrã, ºi când vom asculta Cerul, atunci lacã-
te se vor deschide singure ºi vom pãtrunde acolo unde, de fapt, am stat
dintotdeauna, dar de data aceasta cu mintea. Trãim într-o fabuloasã
lume, înconjuraþi de miracole, dar, pentru cã ne-am trezit cu ele, aces-
tea au cãpãtat statut de �lucruri normale�. ªi cel mai greu este sã
descoperi ºi sã înþelegi ceea ce este cel mai simplu, pentru cã-þi este
foarte aproape.

Or, pentru a înþelege ºi a pãtrunde esenþele, este nevoie de distanþa-
re; deci de puterea de a ne obiectiva.

Burebista, un tribut sã nu le calce ho-
tarele ori sã aleagã dintre traci 42 de
împãraþi, care au þinut în mâini frâiele
lumii?

De bunã seamã cã, în toatã lumea
anticã, organizarea statalã nu putea fi
desprinsã de religie. ªi daco-geþii erau
singurii din antichitate (cu excepþia
iudeilor, care apar în istorie mult mai
târziu decât pelasgii-hiperboreeni-pro-
todacii) care erau monoteiºti ºi cre-
deau � cum am mai spus � în nemu-
rire. Aceastã credinþã le-a sporit  pu-
terea. Spiritul ºi  puterile lor fizice nu
s-au risipit în slujirea puzderiilor de
zei ºi mai mari, ºi mai mici, care le-ar
fi mãcinat forþele ºi i-ar fi adus la de-
cadenþã apoi, cum s-a întâmplat ºi cu
grecii ºi cu romanii; sfârºind prin a
plãti ºi, în cele din urmã, prin a dispã-
rea  imperii.

Dintr-un asemenea loc, cum va fi
fiind Kogaionul, daco-geþii luau pu-
teri ºi pentru existenþa asprã, ºi pen-
tru a-ºi apãra moºia. Erau temuþi în
luptã ºi vestiþi, pentru cã cel care cre-
de în nemurire nu considerã moartea
decât un prag  de trecere înspre în-
veºnicire.

Cele mai vechi atestãri despre

Kogaion � Muntele Sfânt, le gãsim la
Strabon, în Geografica VII, 3,5, care
spune: �acest munte a fost recunos-
cut drept sacru ºi tot astfel îl numesc
geþii. Numele lui � Kogaionon � era la
fel cu numele rîului care curgea alã-
turi.�

PÃRERI ªI CONTROVERSE
În ceea ce priveºte localizarea

acestuia, pãrerile cercetãtorilor sunt
împãrþite:

Alexandru Borza plaseazã Kogaio-
nul pe vârful Gugu din masivul Þar-
cu � Banat, unde descoperise ºi o vastã
peºterã.

Hadrian Daicoviciu pune proble-
ma existenþei mai multor peºteri ºi în
Banat ºi în Transilvania, dar care nu
au nici o legãturã cu Muntele Sfânt.

I.I.Rusu, Constantin Daicoviciu ºi
Hadrian Daicoviciu ca ºi I.H. Criºan
considerã cã acest munte nu poate fi
localizat în Banat. Acesta ar fi trebuit
sã fie în zona rezidenþialã a regilor
daci.

Gostar îl vede plasat chiar în  in-
cinta  sacrã a Grãdiºtei Muncelului.

Radu Vulpe, în lucrarea �Deceneu,
sfetnicul apropiat al lui Burebista, afir-
mã: �Nu ºtim unde se aflã muntele

Adrian Bucurescu plasează Muntele
Sfânt al dacilor în Bucegi, acolo

unde Sfinxul ar reprezenta Capul
Magnificului.
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Kogaion pe care nu-l putem conside-
ra în legãturã cu Deceneu�, dar, cu
toate acestea,  îl asociazã  centrului
rezidenþial regal, Sarmisegetuza, de la
Grãdiºtea Muncelului.

Adrian Bucurescu, în �Dacia se-
cretã�, spune cã avem de-a face cu o
semnificaþie aparte a acestui munte,
KOG � A- Ion însemnând Capul Mag-
nificului, fiind denumirea geticã a
Munþilor Bucegi,  unde se aflã marele
cap sculptat, cu tiara sacrã, denumit
Sfântul Românesc; râul sfânt este
considerat de autor Ialomiþa, cãreia
geþii îi spuneau Naparis � Cerescul,
Divinul, iar adãpostul marelui  preot
ar fi fost peºtera Ialomicioara. Cele
prezentate sunt informaþii pe orizon-
talã, documente,  dovezi materiale.

Herodot în �Istoriile� sale vorbeº-
te ºi de Zalmocsis ºi despre credinþa
geþilor în nemurire ºi despre obiceiul
acestora de a trimite soli la Marele Zeu.
De asemenea, aminteºte ºi de faptul
cã Zalmocsis ºi-a sãpat o locuinþã
subteranã, unde a dispãrut trei ani,
revenind dupã  acest timp.

Despre toate acestea ºi alte infor-
maþii prezentate de Herodot, autorul
însuºi spune cã le-a auzit de la grecii
din sudul Dunãrii, pânã unde a ajuns
în peregrinãrile sale. Dar el n-a cãlã-
torit niciodatã în nordul Dunãrii. Deci
cele auzite au fost filtrate de gândirea
ºi informaþiile grecilor politeiºti, care
nu concepeau cã alþii � recte geþii �
pot crede numai într-un singur Mare
Zeu.

Orgolioºii greci nu acceptau posi-
bila superioritate � indiferent în ce
domeniu, dar mai ales în cel spiritual-
a altor neamuri. De aceea în cele scri-
se de Herodot se împletesc idei, ca
acelea absolut absurde � precum cã
Zalmocsis a fost sclavul lui Pitagora
ºi, cã apoi s-a îmbogãþit, ºi, instruit
fiind, s-a întors la ai sãi ºi i-a civilizat
ºi apoi a dispãrut în amintita peºterã
din Muntele Sfânt.

Dar sã-l ascultãm pe Herodot însuºi:
�Acestea spun grecii cã le-a fãcut

el (Zalmocsis). Cât despre mine
aceastã poveste a lui Zalmocsis ºi lo-
cuinþa lui subteranã, nici nu le pun la
îndoialã, nici nu le cred pe de-a-ntre-
gul. Dar destul e atât cât s-a spus, fie
cã a existat un om cu numele Zalmoc-
sis, fie cã va fi fost o divinitate bãºti-
naºã a geþilor.� (Apud H. Daicovici
�Dacii�, Editura pentru literaturã,
1969)

Avem în acest citat clar explicaþia
poziþiei lui Herodot, care a  auzit de la
greci (nu de la geþi) aceastã poveste;
cuvântul �poveste� implicã ºi ideea de
imaginaþie.

Putem trage o concluzie: aceastã
locuinþã subteranã în Muntele Sfânt,
putea fi ºi amenajatã, cum de altfel
spune Herodot - cã ºi-a sãpat o lo-
cuinþã subteranã, nu numai decât pen-
tru Zalmocsis - pentru cã tot Herodot
spune cã Zalmocsis nu era numaide-
cât om, ci putea fi ºi daimon, deci �spi-
rit� în limba greacã.

GODEANU CEL MAI APRO-
PIAT VÂRF DE

SARMISEGETUSA
 Credem cã Muntele Sfânt al daco-

geþilor trebuie localizat în zona Vâr-
fului Godeanu, în relativã apropiere
de zona rezidenþialã, dar nu este ex-
clus ca ºi ceilalþi locuitori ai Daciei sã-
ºi fi amenajat asemenea lãcaºuri, care
aveau rolul de a adãposti ritualurile
efectuate de preoþi ºi iniþiaþi în legãtu-
rã cu cultul zalmocsian. Nu ne imagi-
nãm cã daco-geþii, care aveau o cre-
dinþã unitarã, nu aveau ºi lãcaºuri de
cult mai peste tot ºi prezentând coor-
donate asemãnãtoare celor din zona
amintitã � puteau fi ºi în una din re-
ºedinþele  din zona Munteniei, a sta-
tului lui Burebista ºi, de ce nu, ºi în
Munþii Bucegi, având ca locaº de des-
fãºurare a misterelor zalmocsiene-
Peºtera Ialomicioara.

Muntele Sfânt e legat de existenþa
peºterilor ºi pentru cã acestea erau
adãposturi naturale ºi ofereau condi-
þii ideale desfãºurãrii tainelor legate de
credinþa în Zalmocsis. De altfel, lo-
cuirea acestor peºteri trebuie pusã ºi
în legãturã cu polistaii ºi ktiºtii, pust-
nici, despre ale cãror calitãþi morale
excepþionale vorbeºte ºi Iosephus Fla-
vius în �Antichitãþi iudaice�. El ase-
mãna pe geþi, esenienilor, prin înfrâ-
narea ºi filozofia lor de viaþã, credinþa
în nemurire ºi înþelepciune.

ªi despre toate aceste trãsãturi
nobile vor fi  auzit ºi grecii, de la care
s-a informat Herodot.

Se poate pune ºi problema unei
confuzii între slujitorii lui Zalmocsis,
care trãiau în peºteri (vezi obiceiul isi-
hasmului pãstrat pânã în zilele noas-
tre) ºi Zalmocsis însuºi. Ion Vulpe, în
volumul �Românii de  dinainte de
Cristos�, localizeazã Olimpul dacilor
în Retezat.

Victor Kernbach spune în �Univer-
sul mitic al românilor� cã �nimeni nu-
ºi asumã riscul unei localizãri nesus-
þinute documentar � nici piscul Gugu
din Retezat, nici Dealul Grãdiºtei de
la Sarmisegetuza, nici enigmaticul
Ceahlãu, cu  peºterile sale ºi tradiþiile

Majoritatea istoricilor atribuie
Grădiştei Muncelului centrul
rezidenţial regal, găzduirea

locaşului sfânt al dacilor .
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sãrbãtorii muntelui, nu pot deveni ipo-
teze�.

 Autorul reduce funcþia muntelui
Kogaion la una arhetipalã. Alþi cerce-
tãtori plaseazã Kogaionul în Delta
Dunãrii, în Insula Albã � Leuke � de-
venitã în colindele cele mai vechi �Mî-
nãstirea Albã� din ostrovul mãrii.

Aceastã ipotezã trebuie luatã în
considerare numai în mãsura în care
constituie jalon de delimitare miticã a
spaþiului sacru.

Aceste lucruri au în vedere unita-
tea spiritualã a daco-geþilor, care con-
stã  nu în honeteismul - ci în mono-
teismul -  religie rãspânditã ºi cultiva-
tã  în masã în timpul lui Burebista ºi
Deceneu.

Acest monoteism explicã, printre
altele, de ce dacii au primit �Vestea
Cea  Bunã�; �Noua Ivãþãturã�- ;Evan-
ghelia�, atât de uºor. Li s-a potrivit ca
o mãnuºã, cãci ei erau creºtini  înain-
te de Hristos.

Strabon aminteºte � cum  am mai
spus � cã râul care curge la poalele
Muntelui Sfânt Kogaionon � poartã
acelaºi nume  ºi el este identificat de
unii critici ºi contemporani cu Sarge-
þia -  Streiul de astãzi. Râul a primit
denumirea dupã numele celor ce s-au
aºezat aici - adicã sargeþii consideraþi
de Vasile Pârvan de origine iranianã,
deºi cuvântul-sar-geþii- poartã în sine
denumirea populaþiei, aºezate foarte
aproape de Sarmisegetuza

Streiul, Sargeþia de altãdatã, are ca
afluent important un râu care se nu-
meºte Râul Mare, care izvorãºte  din
Vârful Godeanu, trecând ºi prin Vâr-
ful Gugu. In timpul sãrbãtorilor ritua-
lice, þinând  de misterele zalmocsiene,
credem cã marii preoþi  oficiau în faþa
-mulþimilor, în Vârful Godeanu, loc
sacru, implicând ºi pelerinaje periodi-
ce la Muntele Sfânt, în zile anume con-
sacrate serbãrilor religioase de mare
anvergurã, la care participa masa po-
pulaþiei, dar ritualurile de iniþiere ale

ucenicilor Marelui Preot se fãceau
departe de ochii mulþimilor, la adãpos-
tul peºterilor din Vârful Gugu,despre
care ºi locuitorii de azi, de la poalele
lor, vorbesc cã sunt �misterioase� ºi
cã acolo se aflã comorile preoþilor daci
(Formula AS-14-21 iunie 2004, arti-
colul�Lupul singuratic�, de Horia  Þur-
canu.

Tot Horia Þurcanu într-un articol,
publicat în aceeaºi revistã�, în care
vorbeºte de superstiþiile ºi obiceiurile
legate de cultul morþilor în  satul Mãru
de pe valea Bistrei, înconjurat, pe de
o parte de Munþii Þarcului ºi pe de
alta de Munþii Gugu, remarcã  cre-
dinþe ºi ritualuri precreºtine dacice ce
s-au pãstrat neschimbate, de mii de
ani ºi faptul cã locuitorii de azi ai aces-
tor locuri au conºtiinþa cã înaintaºii lor
sunt dacii. ªi-apoi sã nu uitãm cã ne
aflãm la doi paºi de un munte ce se
cheamã Scorilo, de o peºterã de sub
Muntele Gugu, ce se numeºte Zal-
mocsis, cã foarte aproape se aflã Sar-
misegetuza din Munþii Orãºtiei, cen-
trul spiritual al dacilor.�

Râul amintit mai sus, ce trece ºi
prin Vârful Gugu, este intitulat
�Mare� dupã pãrerea noastrã, nu pen-
tru cã ar avea un debit mare, e un
râuºor, afluent ºi el al unui râu, al Stre-
iului, ci pentru cã în conºtiinþa con-
temporanilor ºi a urmaºilor, a geto-
dacilor, acesta izvora din  Muntele
Sfânt. Adjectivul �mare� devine în
acest caz sinonim cu �foarte impor-
tant�� cu� �sacru�. Cum de s-a ajuns
de la denumirea  de �sfânt� la cea de
�mare�, ne dãm seama privind îna-
poi în istorie. Peste daco-geþi au venit
romanii ºi apoi alte neamuri.

 Populaþia daco-getã s-a retras în
adâncurile munþilor, s-a strãmutat din
locurile din imediata apropiere a fos-
tei capitale a lor, Sarmisegetuza, dar a
pãstrat în memoria colectivã, chiar ºi
dupã multe generaþii, ideea de râu
foarte important.

Adevãratul sens al cuvântului
�mare�, cel originar,  s-a pierdut ºi el
pentru cã populaþia rãmasã, mai ales
dupã retragerea romanã, n-a mai avut
posibilitatea sã trãiascã într-un stat
organizat, sã sãvârºeascã ritualurile
vechilor mistere zalmocsiene, pe lo-
curile sacre de altãdatã.

S-a trecut la viaþa organizatã dupã
legile gentilice. În locurile ascunse din
Munþii Godeanu, din Vârful  Gugu
vor fi rãmas isihaºtii, despre care am
mai pomenit, pentru un timp, dar care
n-au avut forþa sã menþinã vii ºi neal-
terate toate aceste  ritualuri, fiind izo-
laþi de marea masã a geto-dacilor.

Acesta este, dupã pãrerea noastrã
�Râul Sfânt�, ºi pentru cã el trece ºi
prin Sarmisegetuza ºi se întâlneºte cu
Streiul (Sargeþia) dincolo de fosta
capitalã,în zona Haþegului.. Vârful
Gugu � unde existã ºi o peºterã nu-
mitã Zalmocsis - este locul ce þine de
Muntel Sfânt � Kogaionul � unde pre-
oþii, marii iniþiaþi, practicau marile mis-
tere ale religiei zalmocsiene, la care
nu aveau acces decât iniþiaþii ºi uceni-
cii aleºi dupã criterii foarte stricte, care
trebuiau sã devinã, la rându-le. Mari
Preoþi, ce se aflau în directã comuni-
care cu Zalmocsis.

Rãmâne sã dovedim cã Muntele
Sfânt, Kogaionul este muntele din
apropierea Sarmisegetusei ºi cã din
el  izvorãºte Râul Sfânt.

I.I. Russu în opera �Religia geto-
dacilor; zei, credinþe, practici religioa-
se�, considerã cã denumirea de �Ko-
gaion� este strãinã �nici pe departe
daco-geticã�. Cu adevãrat cuvântul
�Kogaionon� cu terminaþia evidentã,
ne duce mai degrabã la limba greacã.
Chiar Vasile Pârvan, când vorbeºte
despre Herodot spune cã grecii �au o
înclinaþie de a reconstitui formele�.
Râul  Argesis, aºa cum aratã Nicolae
Densuºianu în opera  �Dacia preisto-
ricã�, ia forma �Ordessos�.

ªi iatã cã vine ºi pãrerea generali-
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zatoare, care ne picã atât de bine, din
partea lui Victor Kernbach. În �Uni-
versul mitic al românilor� spune: �se
ºtie cã grecii nu transcriau niciodatã
numele strãine; atunci când nu le tra-
duceau sau mai curent, nu le identifi-
cau, mergând pânã la dizolvarea tota-
lã a numelui originar; poate fi aºadar
o pronunþie pornitã din incapacitatea
fonologicã a grecilor de a �auzi� ºi
alte limbi.

La vreme de restriºte se vor fi
rugat dacii în Muntele Sfânt ºi vor fi
gãsit, ca cel mai bun loc de ascuns
comoara lor, tot în locurile sfinte, apã-
rãtoare ale averilor lor,  în apa Sarge-
þiei.. Muntele Sfânt în viziunea noas-
trã este Muntele Godeanu.

ETIMOLOGIA KOGAIONULUI
Cuvântul �Kogaionon� � cu sigu-

ranþã are terminaþia greacã, deci tre-
buie sã acceptãm, prin analogie, o ter-
minaþie dacã, pelasgã în fond, con-
form atestatului �Decebalus� � vezi
Hadrian Daicoviciu �Dacii�-care vor-
beºte despre inscripþia de pe un vas
dacic  �Decebalus per Scorilo�.

Rezultã deci forma �Kogaianus�.
Cãderea terminaþiilor finale deci ºi a
lui �s� este un fenomen general, în
trecerea  spre noua limbã, daco-ro-
mâna, rezultã forma  �Kogaianu�; �g�
a devenit �d� , într-un grai în care se
impune vorbirea într-un ritm firesc,
care ºterge deosebirea de pronunþie
între aceste sunete.

Ca urmare, s-a ajuns la forma
�Kodaianu�. Are loc metateza �i-a�
ºi ca urmare apare forma �Kodianu�;
menþionãm cã forma aceasta cu in-
versarea locurilor �a� cu �i�, putea
exista chiar în forma originarã, cãci
în limba greacã diftongul �ai� se ci-
teºte �e�.

Trecând peste aceastã parantezã,
mergem mai departe ºi, având în ve-
dere o lege general valabilã pentru
toate limbile, ºi anume aceea a como-

ditãþii în vorbire, �Kodianu� devine
�Godianu� � respectiv �Godeanu�.

Deci, pentru edificare:
Kogaionon � Kogaianus � Ko-

gaianu � Kodaianu � Kodianu �
Godianu � Godeanu.

Vârful Gugu  era locul sacru din
apropierea Munþilor Sacri, Godeanu,
în care se sãvârºeau misterele zal-
mocsiene, de iniþiere, transmise oral
din generaþie în generaþie.

 Încercãm sã aducem argumente
pentru aceasta. Nicolae Densuºianu,
în �Dacia preistoricã� spune: �În ace-
laºi masiv (e vorba de Retezat) în
partea de sud-vest se aflã muntele
numit Gugu, care în cazul de faþã pre-
zintã un deosebit interes. În jurul aces-
tui munte, trãieºte o populaþiune de
pãstori din cele mai îndepãrtate vre-
muri, oameni robuºti, bãrbaþi ºi fe-
mei de staturã înaltã, adeseori uimi-
toare, cu port ºi cu tradiþii deseori ui-
mitoare. Ei sunt guganii: trãiesc încã
din vremuri strãvechi în munþii din
judeþul Gorj ºi Mehedinþi.  Au cãtune
proprii, duc un trai izolat mai mult de
trib, ca ºi când s-ar considera mai
vechi, mai de neam ºi cu alt trecut
istoric decât ceilalþi locuitori ai acestei
þãri. Tradiþiunile populare spun cã ei

îºi au originile  din  Þara Gugãneas-
cã, care se aflã pe munte�(pag.718).

Numele de �Gugan� era cunos-
cut încã din antichitate, de anticii greci.
O localitate în care s-au luptat gigan-
þii cu zeii se numea Gigonus (vezi
Stephanus Byzantinus (Ed. Bexelius
1688).

Hercules � ale cãrui legende sub
numele de Iorgovan sunt legate de
Munþii Mehedinþi, mai are la egipteni
ºi epitetul de Gigon (Hesychius).

În tradiþiile româneºti este numit
�fecior de mocan� (Teodorescu �
Poezii populare ).

Tabula Peutingerianã menþionea-
zã o localitate a Daciei vechi situatã
pe drumul dintre Ad Mediam (Meha-
dia) ºi Tiusiscol (Caransebeº) ºi anu-
me Goganis, adicã Gogani.

 Strabon spune cã ligurii, emigranþi
din Carpaþi,  locuiau în Italia pe un
teren stâncos ºi aveau niºte catâri
numiþi gugãneºti, sau de munte.

Numele de gugani ne duce cu gân-
dul la Muntele Sfânt.

Guganii � Koganii � Kogaionii
sunt locuitorii Kogaionului sau ai
Godeanului, aºadar � �gogaianus�
a devenit� �goganus�, ºi, în cele din
urmã,  �guganu�,vezi mai sus evo-

Cea mai înaltă culme din apropierea Sarmisegetusei, Godeanu îşi cere
parcă dreptul de a fi locul pe care urcau paşii dacilor pentru a fi mai

aproape de zeii nemuritori.
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luþia de la cuvântul Kogaionon, la
Godeanu. Încercãm sã fim mai con-
vingãtori prin metoda verificãrii, ca în
matematicã.

Dacã mai sus am arãtat cum s-a
ajuns la termenul �guganu� de la cu-
vântul  �Kogaionon� vom încerca sã
arãtãm cã numele lor ne aratã cã pro-
vine de la oronimul Godeanu:-godia-
nus God-Ianus � godianu (pierde-
rea terminaþiei �s� e un fenomen ge-
neral în evoluþia de la limba pelasgã,
la limba românã)-sunetele �-i� ºi �a�
se pronunþã gogianu, ce se întâlneºte
ºi astãzi în unele regiuni ale þãrii,-su-
netele �de� ºi �di� devin �ge� respec-
tiv �gi� (In Banat se spune într-un cân-
tec popular�Dragu mi-e, mândro, ge(-
de) noi�, existând, în paralel, în zone
mai apropiate sau mai îndepãrtate de
Muntele Godeanu, pronunþia- goga-
nu-de aici rezultând �guganu.

Faptul cã aceºtia sunt amintiþi încã
din antichitate, în diferite colþuri ale
lumii, dovedeºte strãvechimea  ºi con-
tinuitatea pelasgilor �daco-români pe
aceste locuri ºi, mai mult, demonstrea-
zã originea pelasgã a limbii daco-ro-
mâne ºi extraordinara rãspândire a
populaþiei pelasge, care se identificã
cu limba protodacã, sau limba latinã
vulgata. în perioada preanticã ºi anti-
cã.

Vârful Gugu  a luat numele locui-
torilor din jurul sãu, �kogoianii� -
�guganii�� �gogianii���godianii�.
trãitori în Muntele Sfânt- Kogaionus
� Godeanu. Oronimul Gugu este-cum
se vede mai sus-   o evoluþia foneticã
a cuvântulu �Godeanu�.

Cuvântul Godeanu(s) are în rãdã-
cinã ºi cuvântul �God� = �sfânt� �
�curat� ºi Ianus� = Dumnezeu, deci
Ianus la romani (la pelasgi) de fapt,
însemnând �Cel cu douã feþe, adicã
Stãpânul Vieþii ºi  al Morþii�. E vorba
deci de  muntele  în care se preamã-
reºte Ianus � Dumnezeu  cel Sfânt �
Zalmocsis, La români, legendele vor-

besc de  Iovan Iogovan care este
neam herculean, de gugani, ºi mitu-
rile spun cã  Hercule a fost pelasg.

Existã aceeaºi rãdãcinã în cuvin-
tele: Iovanus � Ioanus � Ianus- (ulti-
mul, ca de altfel ºi celelalte douã) e
un cuvânt de origine pelasgã, nu lati-
nã, deci însemnãnd �cel ce-l slujeºte
pe Ianus, pe Dumnezeu, pe Zalmoc-
sis�.

Cã Muntele Godeanu este Mun-
tele Sfânt ne-o confirmã ºi un antro-
ponim, ºi anume Tãnãsucã Mocodea-
nu. Acesta era cântãreþ de bisericã,
care l-a învãþat pe Coºbuc sã citeas-
cã, la 5 ani (vol. Fire de tort � prefaþã
de Mircea Tomuº � Edit. pentru lite-
raturã, 1968).

Cuvântul este alcãtuit din �mo� ºi
�gudeanu�; -�mo� fiind  rãdãcina cu-
vântului �mocsus� adicã �moº, strã-
moº�; iar �gudeanu� înseamnã
�sfânt� (cel cu vârful în cer, în limba
pelasgã),recunoscut ºi azi în germa-
nicul � �God-Got�.

Am demonstrat aceasta când am
arãtat care este evoluþia foneticã de la
Kogaionon� deci Muntele Sfânt �
la forma de Godeanu, care înseamnã
acelaºi lucru.

Tanasucus este acela care �ºtie
rugãciuni de mic�, �este în legãturã
cu cele sfinte� -  vezi ºi frecvenþa
antroponimului în secolele trecute.
Acesta se întâlneºte la greci, preluat
din limba pelasgã. ªi existã pânã  azi

ºi în limba românã sub forma de Tã-
nase sau  Atanase, prin influenþa ca-
lendarului creºtin, de mai târziu. Aso-
cierea dintre cele douã nume nu ni se
pare întâmplãtoare ,având în vedere
sensul acestora.

Termenul Mocodean (Mogodean)
� poate fi interpretat în funcþie ºi de
componentele  ce alcãtuiesc cuvân-
tul, adicã: �mocsus� = �moºi, strã-
moºi�, �cei bãtrâni� ºi, prin extindere
de sens, ajunge sã însemne �cel ce
ascultã de pãrinþi, depozitari ai expe-
rienþei înaintaºilor ºi godeanu, adicã
�cel care respectã datinile sfinte�, deci
respectã credinþa moºilor.

Iatã deci Godeanu � se confirmã
a însemna �Muntele Sfânt�� muntele
care reprezintã sacrul.

Vremea a vremuit, popoare ºi im-
perii s-au topit, strivite în neant, sau
de propriile orgolii, numai neamul se-
meþilor daci ºi-a legat Pãmântul de
Cerul de deasupra, prin Kogaionul �
Muntele Sfânt, al cãrui vârf atinge
lumea Spiritului, simbolul forþei exis-
tenþiale ºi a continuitãþii celor veniþi
din veºnicie ºi meniþi a fi veºnici.

Cu privirea în adâncurile timpului
ºi cu inima sfinþitã de sfinþenia lor, a
strãmoºilor, pãtrundem, cu recunoº-
tinþã, datoritã Harului Divin, în lumea
miraculoasã a celor care n-au dispã-
rut niciodatã, cãci ei sunt în noi ºi vor
trãi veºnic în copiii ce se vor naºte.

�

Vârful Gugu o altă posibilă locaţie pentru Muntele Sfânt al Dacilor
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O CRONICÃ A POPORULUI DAC PE PLÃCUÞE DE PLUMB
Despre originea ºi istoria plãcuþelor de plumb se ºtiu

prea puþine lucruri. În cel mai bun caz existã controver-
se susþinute de diferiþi istorici care le-au dat atenþie de-a
lungul timpului. Pânã la aflarea adevãrului legat de
aceste plãcuþe, traducerea, interpretarea sau tãlmãcirea
lor este un lucru care intereseazã mai mult. În premierã
inginerul Dan Romalo, dupã o muncã asiduã de zeci de
ani, publicã un volum intitulat Cronicã Apocrifã pe plãci
de plumb, apãrut la editura Arvin Press în 2003, volum
în care prezintã traducerea  plãcuþelor odatã cu clasifi-
carea acestora. În luna mai 2004, la Academia Româ-

nã, drd. Aurora Petan susþine o comunicare publicã în
care face o istorie a plãcuþelor, anunþând începerea unui
studiu sistematic aplecat asupra acestora. La congresul
de dacologie din luna iunie, reputatul lingvist Adrian
Bucurescu, autor printre altele a volumelor �Dacia Se-
cretã� ºi �Dacia Magicã� prezintã în plenul lucrãrilor
traducerea a douã dintre aceste plãcuþe. Continuând cu
consecvenþã, în acest numãr Dacia Magazin publicã
traducerile altor douã plãcuþelor care la ora actualã existã
ºi sunt fãcute public.

DACIA MAGAZIN

TÃBLIÞELE DE PLUMB DE LA SINAIA
Adrian Bucurescu

ILUMINAREA LUI BOEROVISTO

BOYREVYSETO DIO HYO USIA VA STARNO PA ZYCEO ZOTIA
SE SISTA DYO. SOTRA RYOMYONUS O DIO GETA CIRA VISICA
SO ROGHIAO.

Traducere:
Boerovisto pe Zeul Sfânt L-a vãzut în stele, cu zece domni ºi ºase

doamne. Ceata celor Luminaþi la Zeul Vitejilor a cerut ca Pisica sã-i
conducã.

Lexic:
BOYRE-VYSETO  - Boerovisto;

�Nobilul Conducãtor�. Cf.rom. boier;
vizitiu.

DIO � �(pe) zeul� cf. lat. deus
�zeu; divinitate�.

HYO � �sfânt�. Cf. alb. hyj �zeu;
zeitate�.

USIA � �(l-a) vãzut�. Cf. alb. sy
�ochi�.

VA � �în�.
STARNO � �stele�. Cf. germ.

Stern �stea�.
PA � �cu�. Cf. rom. pe.
ZYCEO � �zece�.
ZOTIA � �domni�. Cf. alb. zot

�stãpân; domn; Dumnezeu�.
SE � �ºi�.
SISTA � �ºase�. Cf. rus, ºesti

�ºase�.
DYO � �doamne�. Vezi DIO!
SOTRA � �ceata�. Cf. rom. ºatrã.
RYOMYONUS � �celor Lumi-

naþi�. Cf. rom. român; romaniþã;
rumen; luminã.

O � �la�.
DIO � �zeul�.
GETA � �vitejilor; geþilor�.
CIRA  - �a cerut�.
VISICA � �(ca) pisica�.
SO ROGHIAO � �sã conducã�.

Cf. rom. surugiu.
Pisica sau Lynxul erau supranu-

me ale lui Boerovisto, care apar ºi ca
ilustraþii.
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Lexic:

DACIBALO � Decebal.
DIY � �i-a; îi�. Cf. alb. i tij �lui;

sãu�.
CERED � �cerut�.
CEACHE � �molâu; neîndemâna-

tic; împiedicat�. Cf. alb. cekët �super-
ficial�; rom. ceacâr.

FUSCO � Fuscus.
SE � �(sã) se�.
RUTO � �a (se) întoarce; a pleca�.

Cf. rom. roatã; a (se) roti.
SIO � �fãcu�. Cf. alb. sajoj �a crea;

a realiza�.

DECEBAL, DIEGIS ªI FUSCUS

DACIBALO DIY CERED CEACHE FUSCO SE RUTO, DACIBALO SIO ROME TO SO DIE DACEA
OSO PACEO. DIEGI CEHOY CAPO RUMUNOS OCO ANOS CAROTU TASO DACEO TRESET.

Traducere:
Decebal i-a cerut molâului Fuscus sã se întoarcã. Decebal a fãcut Roma ca sã-i dea Daciei sale pace.

Diegis a întâlnit cãpetenia romanilor peste un an, într-un oraº din partea dacilor din Dobrogea.

ROME � Roma.
TO SO � �ca sã�.
DIE � �a da; deie�.
DACEA � Daciei.
OSO � �sale�. Cf. rom. îºi.
PACEO � �pace�.
DIEGI � Diegio; Diegis � fiul cel

mare al lui Decebal ºi fratele lui Vezino
� Vezinas.

CEHOY � �a întâlni�. Cf. alb. çik
�a (se) întâlni�.

CAPO  - �cãpetenie; cap�.
RUMUNOS � romanilor.
OCO  - �peste�. Cf. rom. oca.
ANOS � �(un) an�.

CAROTU � �(într-un) oraº�. Cf.
slav. gorod �oraº�; rom. curte; gard.

TASO � �(din) partea�. Cf. alb.
thyesë �fracþie�

 DACEO � �dacilor; Daciei�.
TRESET � �(din) Dobrogea�.

Observaþii:
Scythia Minor, actuala Dobroge,

era numitã �Trei Cetãþi; Trei Pãstori;
Trei Regi�. De aici au venit cu daruri,
la Gemenii Divini, la NETIN-DAVA, cei
trei crai de la Rãsãrit. NETIN-DAVA
�Cetatea Naºterii� este situatã de
Ptolomaeus în stânga râului Ialomiþa,
în Bãrãgan.
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I. Aspecte generale. Probleme de metodã
Pe teritoriul Daciei s-a manifestat preistoria ca o con-

tinuare a istoriei naturale, în situaþia în care cea mai sem-
nificativã parte a lumii se caracterizezã ca fiind preistoricã
pânã la începutul erei precreºtine.

Protoistoria (Graham Clark, 1954) sau �a doua preis-
torie� se referã în cazul Daciei la intervalul trãit de popu-
laþiile din spaþiul carpato-dunãrean �dupã ce istoria a în-
ceput�.

Civilizaþia dacicã îºi începe la finalul protoistoriei de-
rularea fãrã sfârºit în istoria neîngrãditã a existenþei nea-
mului românesc. În fapt, privirea de astãzi asupra civili-
zaþiei dacice se datoreazã �protejãrii� memorialiste a aces-
teia de cãtre celelalte fapte istorice în traiectoria existenþi-
alã a  poporului român.

Fãrã civilizaþia dacicã istoria urmãtoare a neamului
românesc nu ar fi fost posibilã.

Examinarea multidimensionalã a civilizaþiei dacice tre-
buie legatã de cerinþa de a accede spre �continuul istoric�
aplicat pe sistemul de referinþã structurat multi-valent.

Înfãþiºarea fizicã a dacilor, modul de trãi, îmbrãcãmin-
tea, acþiunile casnice, rituale, economice, sociale ºi de rãz-
boi � toate acestea sunt conectate în ecuaþia existenþialã
generalã a dacilor de parametrii constanþi, obiectivi, în care
s-a manifestat civilizaþia dacicã: geografia locurilor, ano-
timpurile, fertilitatea solurilor, biodiversitatea la vre-
murile respective, construcþiile civile ºi militare.

La început de secol XXI, în opinia autorilor, se pot
înfãþiºa urmãtoarele aliniamente metodice pentru valida-
rea existenþei ºi operaþionalitãþii civilizaþiei dacice:

- civilizaþia dacicã a existat;
- civilizaþia dacicã este cuprinsã în memoria istori-

cã a neamului, fiind înregistratã distinct;
- civilizaþia dacicã a generat complementaritatea

faptelor în succesiune pe traiectoria existenþialã urmãtoa-
re a neamului românesc;

- civilizaþia dacicã este protejatã ºi legitimatã ca
existenþã particularã, în sine, de faptele istorice urmãtoare
ale poporului român;

EXTENSII  MOTIVAÞIONALE  PENTRU CONSTRUCÞIILE
CIVILE ªI MILITARE  DACICE  GENERATOARE DE IMPACT

INTEGRATOR ASUPRA CIVILIZAÞIEI EUROPENE

Dr. IOAN GÂF-DEAC
Drd. SORIN  PAVAL

- civilizaþia dacicã este real � contributivã la civili-
zaþia anticã a lumii, devenind element constitutiv funda-
mental al naºterii ºi evoluþiei civilizaþiei mondiale;

- civilizaþia dacicã a asigurat continuitatea civiliza-
þiei umane;

- teritoriul antic mondial nu a fost caracterizat de
uniformitatea prezenþei sau de densitãþi echipotenþiale de
civilizaþii. În acest context, civilizaþia dacicã se aflã struc-
tural în poziþii de importanþã superioarã, de excepþionalã
relevanþã pentru evoluþia socialã a omului pe planetã în
comparaþie cu multe alte civilizaþii ale vremii.

Istoria neamului românesc are un �hipertext� ampla-
sat pe adâncimi mult mai mari decât istoria multor alte
neamuri.

Pe aceastã adâncime dacicã, istoria umanitãþii a avut
ocazia sã se manifeste plenar ºi ca atare, dacã astazi lu-
mea �existã aºa cum existã� într-o mãsurã semnificativã,
realã, alãturi de alte mari civilizaþii ale lumii (romanã, lati-
nã, greacã, persanã, º.a.), civilizaþia dacicã ºi-a adus con-
tribuþia sa recunoscutã.

II. Comparaþii între configuraþiile tehnice ale
construcþiilor dacice ºi cele ale construcþiilor din

marile civilizaþii antice ale lumii

1. Aspecte evolutive
Cercetãrile arheologice evidenþiazã cã populaþiile daci-

ce au folosit încã din paleolitic (ca extensie temporalã)
locuinþe specifice anotimpurilor.

În mezolitic colectivitãþile umane dintr-o anumitã zonã
îºi restrâng aria de miºcare, prelungindu-ºi durata de lo-
cuire în zone favorabile.

Neoliticul sau �era nouã a pietrei� aratã existenþa unor
aºezãri chiar mai timpurii decât la alþii în România (Padi-
na, Divostin ºi Grivac) ºi cu semnificaþii mai accentuate
în Cuina Turcului, Ceahlãu, Cârcea-Viaduct (Dolj).

În neoliticul final dacic se configureazã arii protejate
din piatrã, fãrã liant la habitatele semnalate la Grumelniþa,
Boian, Cãscioarele, Hãbãºeºti � Cucuteni.
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În epoca bronzului, în Dacia, majoritatea aºezãrilor erau
mici cãtune agricole.

Epoca fierului marcheazã apariþia aºezãrilor fortifica-
te cu rol de cetãþi permanente ºi refugiu (Cotnari, Sarmi-
segetuza Regia, Costeºti, Blidaru).

Preistoria se încheie odata cu începerea stratificãrii
sociale, apariþia panteonului, a scrierii, a vieþii politice cuan-
tificatã prin formule statale incipiente.

2. Descrierea elementelor de naturã constructivã ºi
particularitãþi conceptuale în civilizaþia dacicã

Dacã  realizarea lucrãrilor de fortificaþii ºi în special a
zidurilor de piatrã umplute cu pãmânt, bolovani de râu ºi
legate transversal cu lemn, sunt definite deja drept stil
�murus � dacicus�, în realizarea lucrãrilor de construcþii
civile nu sunt încã definite pregnant particularitãþile con-
strucþiilor geto-dacice.

Plecând de la rezultatele cercetarilor arheologice se
constatã cã existau deja, încã din perioada de început a
culturii geto-dacice, criterii care au condus la alegerea
amplasamentelor pentru cetãþi fortificate, pentru zonele
sacre, pentru ceea ce însemnau aºezãrile sau cartierele
civile.

Condiþiile climaterice proprii au impus realizarea unor
construcþii civile cu destinaþia locuinþe, ateliere, dar ºi a
unor cazãrmi, folosind preponderent materiale locale cu
mare rezistivitate termicã astfel încât sã se realizeze un
confort termic acceptabil.

Chiar dacã dovezile arheologice se rezumã de regulã
la partea de infrastructurã a acestor construcþii, trecerea
timpului peste construcþiile de lemn ducând la degradarea
ºi dispariþia celor mai multe dintre ele, au rãmas suficien-
te dovezi care sã conducã la concluzii logice ºi inginereºti
privind atât secþiunile cel mai des întâlnite cât ºi detaliile
de realizare a acestora.

III. Influenþa factorilor geografici, geomorfologici
ºi ocupaþionali asupra construcþiilor din civilizaþia

dacicã

Atât Transilvania, Muntenia, Dobrogea cât ºi Moldo-
va cu Bucovina ºi Basarabia se înscriu complementar într-o
geografie în care zonalitatea nu este afectatã obiectiv de
bariere insurmontabile.

Aºa-zisã barierã a Munþilor Carpaþi a fost depãºitã de
formaþiunile dacice, nu în postura de aventurã pentru cã-
utare întru cunoaºtere, întru curiozitate, ci în baza legii
comportamentale umane de a depune efort pentru satis-
facerea nevoilor existenþiale derivate din însãºi condiþia
general-umanã.

O primã constatare, prelucrând statistic aºezãmin-
tele dacice identificate arheologic este cã amplasamentul
acestora nu este fundamental influenþat restrictiv de con-

figuraþia geograficã ºi geomorfologicã a spaþiului carpa-
to-dunãrean. De aici rezultã teza potrivit cãreia întregul
areal carpato-dunarean s-a aflat sub incidenþa civilizaþiei
dacice.

Dacã în plan comparativ teoretic, în zona menþionatã
ar fi existat deºert, þinut veºnic îngheþat, o mare sau un
ocean, înãlþimi stâncoase insurmontabile º.a., atunci ar fi
fost posibilã apariþia fenomenului restrictiv de �concen-
trare� a amplasamentelor colectivitãþilor dace.

Este absolut certã concluzia cã situaþia geografi-
cã ºi geomorfologicã în spaþiul carpato-dunãrean nu
s-a schimbat fundamental în aceºti ultimi 2500 de
ani de istorie a poporului român. Este de subliniat faptul
cã atractivitaþile amplasamentelor colectivitãþilor dacice ºi
manifestarea civilizaþiei dacice sunt similare cu gradul de
atractivitate a ceea ce astãzi la început de secol XXI se
manifestã pe pãmânturile României.

În acelaºi context se menþioneazã o a doua conclu-
zie, referitoare la faptul cã în zona carpato-dunãreanã
s-au manifestat ºi alþi parametrii condiþionali pentru exis-
tenþa ºi operaþionalitatea colectivitãþilor ºi civilizaþiei daci-
ce precum:

a) existenþa obiectivã a zilei ºi a nopþii.
Acþiunile ºi comportamentul uman dacic s-au confor-

mat acestui element natural obiectiv ºi ca atare nevoia de
�a fi treaz� ºi �de a dormi� au generat cerinþe de con-
strucþie ºi încurajãri sociale, de protecþie ºi autoprotecþie,
care au condus la apariþia �locuinþelor dacice� cu arhitec-
turã ºi caracteristici tehnico-edilitare proprii.

b) existenþa obiectivã a anotimpurilor.
Spaþiului carpato-dunãrean îi este hãrãzitã prezenþa a

patru anotimpuri distincte.
Iernile reci, verile calduroase, iar primãverile ºi toam-

nele calme au reprezentat factori de temperare a dislocã-
rilor colectivitãþilor dacice din ariile în care ele s-au stabilit
pentru existenþã ºi funcþionare.

O caracteristicã importantã a zonei carpato-dunãrene
o reprezintã înalþimea relativ redusã a clãdirilor dacice.
Pe de-o parte, arhitectura dacicã rezolvã în context con-
centrarea familialã într-un spaþiu lucrativ larg, iar pe de
alta parte, înãlþimea redusã (mai degrabã medie) a locuin-
þelor este în concordanþã cu cerinþa de-a fi evitatã expu-
nerea la vânturile iernilor sau la troieniri în zãpezi care
s-ar fi oprit ºi acumulat în clãdirile înalte devenite parava-
ne conjuncturale.

c) existenþa apelor.
Cursurile de apã � indeosebi cele stabile ºi lacurile de

munte sau cîmpie în spaþiul carpato-dunãrean au favori-
zat amplasamente de colectivitãþi dacice a cãror dãinuire
este confirmatã.
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Dacii nu sunt navigatori prin excelenþã aºa cum au
fost în termeni comparabili grecii ºi fenicienii, nici cãutã-
tori de ape ºi oaze precum locuitorii din civilizaþiile arabe
în deºerturi ºi nici cãutãtori exclusiviºti de câmpie pre-
cum hunii.

În context, dacii s-au manifestat într-un sistem refe-
renþial echilibrat, multidimensional care a oferit premi-
zele dezvoltãrii cvasi-constante ºi originale a propriei
civilizaþii.

Pe teritoriul dacic nu au fost necesare construcþii pre-
cum zidul chinezesc, piramidele,  marile temple sau arene
ca în cazul civilizaþiilor chineze, egiptene, romane ºi gre-
ceºti.

Arenele naturale, oferta obiectivã polivalentã a mediu-
lui în care s-a manifestat civilizaþia dacicã, fertilitatea so-
lului ºi toate celelalte elemente de sistem controlate nu au
justificat excesele acþionale.

Trebuie recunoscut cã în istoria anticã, marile con-
strucþii au fost catalogate drept �minuni� ºi �mândrii� ale
colectivitãþilor respective, dar îndoielnice ca utilitate.

Înþelepciunea emanatã din civilizaþia dacicã este mai
degrabã lipsitã de extreme, fãrã angajament în inutilitate.

IV.  Influenþele exterioare civilizaþiei dacice asupra
edificãrii propriului sistem civilizator

Nu este posibilã menþinerea tezei potrivit cãreia civili-
zaþia dacicã s-ar fi manifestat antarhizat.

Circulaþia, autodislocãrile, avansul spre zonele conven-
þional favorabile pentru aºezare pe areale scurte aratã tan-
genþe cu alte civilizaþii vecine.

Spre deosebire de alte seminþii, populaþia dacicã a
manifestat dinamism pe teritoriile cvasi-permanente lo-
cuite de structurile sale demografice.

Dimensiunea dinamismului miºcãrii colectivitãþilor
dacice relevã proporþionalitatea fizicã ºi conceptualã as-
teptatã.

În acest sens, este util de subliniat cã influenþele exte-
rioare în preistorie ºi protoistorie au fost  semnificativ
mai reduse decât în perioada post-preistoricã.

V. Specificitatea contributivã a civilizaþiei dacice
la civilizaþia europeanã ºi mondialã

a) Reiterarea probabilisticã avansatã a elementelor
ºi evenimentelor creative dacice

F
G 

= factori geografici
FGM = factori geomorfologici
D

G 
= diferenþieri geografice

 D
Gm 

= diferenþieri geomorfologice

FG∗ FGM  ? )(Gm
GI (∆G ?  0; ∆Gm ? î = 0) =MAX (1) 

în care )(Gm
GI reprezintã influenþa conjugatã de tip ge-

ografic si geomorfologic asupra civilizaþiei dacice.
D
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 = dinamismul miºcãrii colectivitãþilor dacice
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Pentru cele 6 tipuri de influenþe se alocã 6 niveluri de
probabilitate de apariþie P

1
, P

2
,..., P

6
.

Probabilitatea configurãrii originale a civilizaþiei dacice
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Concluzia principalã a modelului probabilistic a ele-
mentelor ºi evenimentelor creative dacice iterate ºi reite-
rate în prezenta lucrare este cã civilizaþia dacicã se înscrie
în planul superior de specificitate contributivã la civilizaþia
mondialã.

b) Indicii de înãlþime pozitivã ºi negativã în con-
strucþiile civile ºi militare dacice

Din colectarea datelor referitoare la înãlþimile construc-
þiilor antice identificate arheologic rezultã cã atât deasu-
pra solului (înãlþimi pozitive) cât ºi sub cota solului (înãl-
þimi negative), indicele compus dacian (I

D
) este cel mai

redus în termeni  comparabil cu cei din civilizaþiile vecine
sau civilizaþiile cele mai semnificative de pe planetã.

ID < IG < IC ≈  IR < IE  

în condiþiile temporale de succesiune a fazelor istori-
ce.

FP ?  FPP ?  Fapm ?  Fpa 

Comparaþiile de mai sus sunt în valori absolute.
În termeni relativi, indicii de înãlþimi pozitive ºi res-

pectiv negative pentru diferitele civilizaþii examinate, ating
urmãtoarele niveluri:

ID;G;C;R;E = MAX (FPP * Fapm) = Min (FP * Fpa) 

Odatã cu faza post-anticã, indicii aferenþi înãlþimilor
pozitive se înscriu într-o curbã ascendentã, pentru ca în
evul mediu, catedralele sã marcheze noi sensuri ºi simbo-
luri referitoare la acumularea ºi perfecþionarea cunoºtin-
telor umane.

VI. Concluzii ºi recomandãri pentru noi linii de
cercetare

Arealul dacic este o realitate istoricã în civilizaþia euro-
peanã ºi mondialã.

Pe baza cercetãrilor efectuate se ajunge la concluzia
cã elementul caracteristic hotãrâtor al influenþei dacice în
Europa ºi prin extensie în lume este specificitatea contri-
butivã la cultura ºi civilizaþia omenirii.

Noaptea ºi ziua dacicã au determinat în mod obiectiv
concentrãri conceptuale în privinþa formalizãrii infras-
tructurii materiale pe care s-a derulat viaþa curentã a tutu-
ror generaþiilor poporului dac.

Clima, relieful ºi factorul dimensional geografic, res-
pectiv geomorfologia ºi vegetaþia au reprezentat extensii
motivaþionale în domeniul construcþiilor ºi arhitecturii da-
cice. Rezultatele creaþiei dacice în domeniu, inventariate
sintetic, devin argumentele care susþin validarea contri-
buþiei creative a poporului dacic la civilizaþia europeanã.

Pentru prima oarã în literatura de specialitate se intro-
duc douã metode de cercetare originale, bazate pe forma-

 F aza 
p ro to isto r ica  

(FP P)  

F aza an t ica  p re-
m ed ieva la  (F apm ) 

F aza p os t-
an t ica  (F p a) 

_ Indice (+) Egipt IE  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _

_ Indice (+) Roma I
R
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _

_ Indice (+) China IC __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _

_ Indice (+) Grecia IG  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

_ Indice (+) Dacia ID_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _

_________________ID___IG__IC__IR____IE_______suprafata ± 0

_ Indice (-) Dacia I
D
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ Indice (-) Grecia IG _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ Indice (-) Roma IR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ Indice (-) Egipt IE  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ Indice (-) China IC  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fig.1.  Indici de înălţime pozitivă şi negativă a
construcţiilor din faza preistorică până la faza

post- antică

lizarea modelativã ºi anume:
- reiterarea probabilisticã avansatã a elemente-

lor ºi evenimentelor
creative dacice (conexiunea integratã în lanþ iterativ

probabilistic avansat a mãrturiilor istorice dacice);
- formalizarea modelului cu mãrturii istorice

dacice pe baza indicilor de înãlþime negativã (sub cota
solului) ºi pozitivã (suprafeþele locuite) pentru cuanti-
ficarea densitãþii civilizaþiei dacice, folosind integrarea
datelor cu caracter creativ din construcþiile civile ºi
militare de pe teritoriul Daciei.

Concluziile de mai sus, în esenþã, devin argument in-
tegrativ�global pentru continuarea cercetãrilor ºi pentru
validarea ºtiinþificã a continuitãþii dacice pe teritoriul Ro-
mâniei ºi a incontestabilei contribuþii a poporului dacic la
civilizaþia europeanã ºi mondialã.

Ziduri de calcar la poarta de est a fortificaţiei militare
de la Sarmisegetusa
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l.   �DE GETICAE GENTIS ORI-
GINE  AC REBUS GESTIS"

    Este indiscutabil cã frecvenþa
referirilor, în ultimii ani, la celebra Is-
torie  a �geþilor/goþilor�, realizatã la
mijlocul secolului al VI-lea al erei noas-
tre de notarul-cãlugãr Iordanes (dupã
unele informaþii, vezi în acest sens Cr.
Mommsen, Introducere la Getica -
convertit din notar în faþã bisericeas-
cã, el ar fi urcat chiar pânã la demni-
tatea de episcop al Crotonei), este
spontan corelatã cu reactivizarea pre-
ocupãrilor istoriografiei româneºti
privind nivelurile antice  ºi premedie-
vale  ale culturii carpato-dunãrene. Mai
mult chiar, prin reactivarea disputei
privind apelata identitate dintre tra-
co-daco-geþi ºi goþi (disputã pe care
o serveºte copios o mai amãnunþitã
examinare  a lucrãrii lui Iordanes), se
contureazã tot mai mult o recalificare
a unor date esenþiale privind Antichi-
tatea ºi începuturile Evului Mediu, in-
cluzând o reconsiderare de anvergu-
rã a referinþelor privind începutul po-
poarelor �anglo-germanice�, cel al �es-
ticilor continentului� ca  ºi articulaþiile
unei istorii a Imperiului Roman, pe
ansamblu. Ceea ce înseamnã, la urma-
urmei, însãºi istoria premedievalã a
Europei.

Dar pentru istoriografia româneas-
cã examinarea  atentã ºi corectã a
operei lui Iordanes are, credem, o
importanþã cardinalã, deoarece aces-
ta este cel mai amplu, mai coerent
document premedieval, referitor la
rãdãcinile  trãitorilor spaþiului carpa-
to-dunãrean. Dupã cum observaþi, în
mod intenþionat nu folosesc expresia
consacratã (ºi utilizatã în exces) ��

Prof. Timotei Ursu

IORDANES:  UN IZVOR ISTORIC
DE IMPORTANÞÃ CAPITALÃ

rãdãcinile poporului nostru�; ºi nu o
fac deoarece, pe de o parte, etnicita-
tea continuã ºi nealteratã dealungul
mileniilor este un mit infirmat copios
de practica ºi de cercetarea istoricã
mondialã; pe de altã parte, pentru cã
ea a devenit, mult prea mult, o for-
mulã propagandisticã, ostentativã, je-
nantã pentru cercetarea ºtiinþificã au-
tenticã ºi, prin urmare, de naturã sã
creeze spontan reacþii adverse, de
nedorit, în spaþiul recunoaºterii inter-
naþionale.  Chiar dacã, în calitate de
român îmi doresc din toatã inima ca
istoria ºi limba neamului nostru  sã
fie validate drept pietre de temelie ale
reconsiderãrii istoriei europene (legi-
timând nu numai prezenþa noastrã în
ansamblul actual al valorilor continen-
tale, ci ºi confirmarea unei rãdãcini
fundamentale, generatoare de cultu-
rã), cred cã nu trebuie în nici un caz
împinsã cãruþa înaintea cailor ºi sã
hãulim în cor concluzii emoþionale,
absolut în pagubã de credibilitate ,
înainte de a demonstra fãrã putinþã
de tãgadã, în mod coerent -  ºi, foarte
important: valabil din punct de vede-
re ºtiinþific!  - mozaicul informaþional
pe care ne fundamentãm propunerea
de reconsiderare istoricã.

In acest sens, orice aproximãri
sau �concluzionãri� apriorice� care
ignorã exactitatea documentarã (adi-
cã cea demonstrabilã ºi verificabilã),
oricât de bine intenþionate ar fi, aduc
- prin evidenþa vulnerabilitãþii - un
deserviciu efortului real de cercetare.

 Utilizarea  citatelor din Iordanes,
de pildã, - ca sã nu mai vorbim de
ignorarea pe ansamblu sau expedie-
rea �pe alte adrese� a informaþiilor de
structuralã importanþã conþinute în

acest amplu document premedieval -
este un exemplu elocvent; iar acest
articol îºi propune drept þintã tocmai
invitarea cercetãtorilor ( ºi, totodatã,
a unor factori determinanþi pentru di-
namizarea unui proces productiv, be-
nefic pentru cultura româneascã, cum
sunt Academia Românã, Ministerul
Culturii ºi Cultelor, ºi Institutul Cul-
tural Român)  la acordarea unei ma-
xime ºi responsabile atenþii asupra
modului în care  a fost ºi este utilizat,
reprodus, tradus  ºi� înhãmat la trã-
sura noastrã istoricã cel mai impor-
tant document premedieval referitor
la zona noastrã de interes: �Istoria�
lui Iordanes.

UN DOCUMENT ESENÞIAL
PENTRU NOI ªI �CONFUZIA�

AUTORULUI

Iordanes a intrat în periferia co-
mentariului  de specialitate drept pse-
udo-istoricul �got� care a copiat sâr-
guincios�  erorile(?!)  magistrului
sãu Flavius Cassiodorus Senator (re-
putatã personalitate cultual-ºtiinþificã
a timpului,  �de asemenea got� ºi au-
tor al unui op în douãsprezece volu-
me intitulat  �DE ORIGINE ACTI-
BUSQUE GETARUM�, lucrare de
negãsit astãzi, decât poate� în hru-
bele kilometrice ale depozitului biblio-
tecii Vaticanului! ). Aceastã afirmaþie
nu þine seamã de faptul cã, dincolo de
sursa principalã (Cassiodor), autorul
utilizeazã frecvent în text informaþii
preluate  nu numai din enigmaticul
Ablabius, dar ºi din Claudius Ptole-
maeus, Dexippus, Dio Cassius, Fla-
vius Josephus, Livius ºi Lucan, Pom-
peius Trogus, Mela, Priscus, Strabon,
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Symmachus, etc. Iordanes  ar fi pre-
luat de la Cassiodor  �intenþionata
confuzie dintre Getae (geþi) ºi Gothi
(goþi)�; asta dupã pãrerea unui mã-
nunchi de cercetãtori ºi traducãtori
dãtãtori de ton,  - între care america-
nul Ch.Ch. Mierow, autor al unei
translãri în englezã dupã textul publi-
cat de Mommsen. Traducerea lui Mie-
row a fost socotitã �modernã�, refe-
renþialã ºi a fost publicatã în douã ediþii
de PRINCETON UNIVERSITY
PRESS, la 1908 ºi 1915. (Redactatã
liniar, �Getica� lui Iordanes - numire
convenþionalã, pentru identificarea bi-
bliograficã curentã - a fost împãrþitã,
de cercetãtorii moderni, în 316 para-
grafe (*), pentru aceeaºi raþiune de
beneficiu bibliografic. Vom respecta
aceastã împãrþire analiticã) .

Potrivit lui Mierow,  Mommsen,
H. Sybel ºi alþii, Cassiodorus ºi Ior-
danes  �ar fi atribuit goþilor virtuþi
ºi fapte istorice ale... geþilor. Ideea a
fost apreciatã de istoriografia româ-
neascã drept...  convenabilã. Adicã, su-
gereazã - ba chiar scriu negru pe alb
- istoricii noºtri,  aceºti cãrturari goþi
�au luat de la NOI ºi au pus în sacul
ALTORA!��  De ce ar fi procedat
cei doi  astfel? Pentru cã, funcþionari
ai castei conducãtoare gotice, ei înºiºi
autodeclaraþi GOÞI,  ar fi dorit, din
explicabil oportunism, sã îmbunãtã-
þeascã �pro domo� istoria goþilor, îm-
bogãþind-o cu date pe care tradiþia is-
toricã a timpului le conservase (?!)
ca  aparþinând� geþilor.

În mod evident, un asemenea ra-
þionament  pãcãtuieºte, înainte de toa-
te, prin ignorarea logicii:  pe de o par-
te, în etajul premedieval în care au scris
cei doi, sursele istorice - ºi prin ur-
mare de confruntare - erau cu certi-
tudine mai numeroase ºi mai ferme
decât cele care ni s-au pãstrat dupã
rostogolirea unui mileniu ºi jumãtate.
Era posibilã, în epocã, o asemenea
sfidare a �faptului cunoscut�? Ar fi
fost ca ºi cum noi, astãzi, am pretin-
de cã Louis XIV a domnit în Þara
Româneascã, Napoleon  a fost cazac,
iar generalul De Gaulle a pierdut bã-

tãlia de la Stalingrad.  S-
ar fi gãsit indiscutabil
surse premedievale care
sã consemneze critic un
alt punct de vedere;
aveau ºi  rãzboinicele
cercuri conducãtoare
�gote� opoziþia lor  (ºi
mã gândesc, în primul
rând, la  contextul poli-
tic în care tocmai se reor-
ganiza istoriografia Bi-
zanþului). Iatã însã cã
�eroarea�, �confuzia�
sau �manipularea� celor
doi va fi acceptatã cu se-
ninãtate - ºi cu naturale-
þe - ºi de alte condeie
medievale, vezi, de pildã,
Isidorus Hispalensis: nu
drept ipotezã, ci ca fapt
acceptat. Mai degrabã
sunt puse la îndoialã alte
date apreciate drept re-
ferenþiale, ºi acestea
cu�vechime,  precum,
de pildã, legenda cã go-
þii ar fi� coborît,  iniþi-
al, ºi nu ulterior, adicã printr-un dute-
vino migrator, din Peninsula Scandi-
navã;  Iordanes însuºi recunoaºte
(vezi *29) cã Josephus Flavius, isto-
ric care a scris cu cinci secole înain-
tea lui, pune de fapt semnul egalitãþii
între goþi  ºi sciþi;  ºi, precum se ºtie,
nu odatã izvoarele scrise premedie-
vale îi puneau laolaltã pe geþi, pe sciþi
ºi pe sarmaþi - aºa cum o face de alt-
fel, exilat la faþa locului, poetul roman
Ovidiu, la început de sec.I al erei noas-
tre.

Iordanes însuºi (DE GETI-
CAE..,*30)  considerã întregul Est
european (deci inclusiv zona de lo-
cuire a  �neamurilor gotice�) drept
scitic: �Sciþia începe de la hotarele
Germaniei, de unde izvorãºte fluviul
Istru, sau de la lacul Morsianus ºi se
întinde pînã la fluviile Tyras, Danas-
tru, Vagosola ºi pânã la Muntele Ta-
urus (Caucaz)�. Dupã el (*34), în ini-
ma acestui þinut se aflã DACIA; dar
niciodatã el nu-i denumeºte pe locui-

tori �daci� ci de regulã goþi, respectiv
GEÞI,  incluzând între neamurile (tri-
burile) acestora pe gepizii care - ne
informeazã istoricul descriind distri-
buþia etnicã în vremea sa - ��lo-
cuiesc acum, spre Apus, teritoriul
Daciei ºi Panonia�. Cînd se referã
la împãratul Traian (*101), nu îl de-
numeºte învingãtor al  dacilor ci al�
sarmaþilor, sugerînd cã ºi aceºtia ar fi
o subdiviziune geto-goticã. Mai mult
chiar: goþii sunt asimilaþi ºi� traci-
lor! Relatînd un episod în care împã-
ratul roman Severus se adreseazã
gotului moesian Maximin, împãratul
îi spune acestuia �Tracule!�( Iorda-
nes,*86)� Autorul face referiri ex-
plicite la Burebista, Deceneu, Como-
sicus, Corrilus, etc. ( vezi 68 - 74),
personalitãþi  asupra cãrora istoriogra-
fia româneascã pretinde drepturi de..
proprietate, dar acestea sunt atribuite
textual, de Iordanes, goþilor;  ºi cea
mai comodã soluþie de a rezolva aceas-
tã �neconcordanþã cu teza academi-
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cã�  a fost aceea de a-l acuza pe Ior-
danes de� confuzie. Adicã, în cel mai
bun caz, de ignoranþã; chiar dacã Ior-
danes insistã - ºi nu o datã! - cã nu
pune semnul egalitãþii între goþi ºi geþi
întâmplãtor, ºi cã nu o face din pro-
prie iniþiativã ( vezi, de pildã, parante-
za  - în *58: �..(quos Getas iam supe-
riori loco Gothos esse probavimus,
Orosio Paulo dicente�)� - �...despre
care Geþi am dovedit mai sus cã erau
Goþi, cum spune Paul Orosius�.  In-
sistând  apoi cã gepizii sunt o �ramu-
rã goticã�, reconfiguratã istoric, ºi re-
latînd legenda desprinderii acestora de
ostrogoþi ºi de vizigoþi, Iordanes spu-
ne textual, (în *94): �Îþi spun în câ-
teva cuvinte, dacã vrei sã ºtii, cum
sunt rudã GEÞII cu GEPIZII�, fra-
zã în care prin �geþi� autorul înþelege
etnia comunã ostrogotã ºi vizigotã.
Numeroase alte exemple pot fi citate
în acest sens ( *132, *315, etc).

*

Care sã fi fost, totuºi, explicaþia
prezentãrii �geþilor� - locuitori strã-
vechi ( vezi Herodot) ai bazinului du-
nãrean ºi pontic - drept �goþi"?!
Schimbarea iminentã a statutului  go-
þilor, la trecerea dintre secolul III în
IV, din barbari transdanubieni, dar
ºi moesieni, în acela de �federaþi� ai
Romei sã fi impus ºi o schimbare a
etnonimului?!� Potrivit cãrei raþiuni?!
Unde s-a mai întâmplat una ca asta în
marele Imperiu Roman, cel atât de
mândru de multinaþionalitatea sa?

 Mai degrabã e probabil cã Iorda-
nes,  atunci când se referã la istoria
mai veche a etniei cãreia îi dedicã lu-
crarea, foloseºte frecvent denumirea
de �geþi�, în sensul larg de popor, adicã
de �matcã gentilicã�, din care s-au
reliefat treptat neamuri, în fapt �tri-
buri�. Iatã, în acest sens, un pasaj jus-
tificativ (*118):  � ...deºi iuþeala lor
(a tribului herulilor, n.n.) depãºea ade-
sea pe a altor luptãtori, totuºi a fost
împiedecatã ºi zãdãrnicitã de miºca-
rea înceatã a goþilor ºi soarta a fã-

cut ca ei înºiºi sã fie robiþi între cele-
lalte neamuri getice (sub.ns.) de cã-
tre regele Hermanaric�.

Frecvenþa denumirii �geþi�  scade
pe mãsurã ce faptele istorice relatate
de Iordanes trec primele douã secole
ale noului mileniu, pentru ca în am-
plele pasaje dedicate  evenimentelor
contemporane lui, sã se refere aproa-
pe exclusiv la goþi. (Dar nu într-atât
încât sã nu-ºi intituleze, conclusiv,
periplul istoric:  �DE GETICAE
GENTIS ORIGINE AC REBUS GES-
TIS��!)

Probabil cã, prin similitudine, nu
este lipsitã de productivitate în eva-
luarea elasticitãþii denumirilor etnice
citarea unui condei antic socotit o au-
toritate în domeniu, Tacitus: �Allo-
brogum nationis nomen non gentis
evaluisse paulatim� (Allobrogii -
numele unui trib, nu al neamului, s-a
impus pe încetul..�).

Sã fi colaborat ºi alþi factori la ac-
ceptarea colectivã a pretinsei �confun-
dãri� a geþilor cu goþii? Ca ipotezã de
lucru unii cercetãtori ar putea, credem,
sã-ºi aminteascã celebrul Edict al lui
Caracala, despre �tãierea capului lo-
cuitorilor din Imperiul Roman� care
ar mai cuteza �sã pronunþe, sã scrie
sau sã pomeneascã numele lui Geta�
(fratele dictatorului ucis de acesta),
edict demenþial cãruia îi ºi cad victi-
me, cum ne informeazã Dio Cassius
(LXXVII, 4  ºi  12): �� cam  un
numãr de douãzeci de mii, bãrbaþi ºi
femei, fãrã osebire dupã cum i-a prins
pe fiecare, la întâmplare, în palat
(...) ...Era de ajuns, de pildã, ca ci-
neva sã scrie sau numai sã rosteascã
numele de GETA pentru a fi de în-
datã pierdut. Aºa cã poeþii nu mai
foloseau acest nume în comediile lor
þinând seama cã pânã ºi bunurile
acelora în testamentul cãrora se afla
scris acest nume au fost confiscate�.
Vãzând lucrurile prin acest unghi, n-
o sã ne mai mire cã textele latine de
referinþã - câte ni s-au pãstrat din se-
colul III -  nu mai vorbesc despre �
geþii� ( Geta, Getae, pronunþate �Ghe-
ta, Ghete") de la Dunãre, ci despre�

GOTHI,  pronunþarea celor douã et-
nonime  diferind doar printr-o� vo-
calã! Este  o ipotezã subliniatã expli-
cit, de altfel, ºi de Isidor Hieronymus
(Gen., p, 318 VAL).

Nu este exclus, prin urmare, ca -
în condiþiile  deþinerii unei duble de-
nominãri etnice ºi sub ingerinþa unei
presiuni politice exterioare, sã se fi
apelat - în primul sfert al secolului al
III-lea - la soluþia conformistã a utili-
zãrii termenului convenabil, devenit
ulterior termen-titular (sã ne reamin-
tim, de pildã, asociativ, �preferinþa� -
impusã politic istoriografiei est-euro-
pene în a doua jumãtate a secolului
XX -  de a se utiliza etnonimul �po-
porul sovietic� în loc de �poporul
rus�).

 Este posibil cã ºi aºa s-a ajuns,
treptat, la statutul din �Getica lui Ior-
danes�, unde alternanþa  goþi-geþi este
utilizatã tot atât de firesc (aparent!)
pe cât am alterna noi,  astãzi, etnoni-
mele nemþi/germani, maghiari/un-
guri, pe cât am alternat ruºi/sovietici
sau, ca sã ne amintim de secolele mai
târzii ale Evului Mediu: valahi/ro-
mâni!� (ideea este subliniatã, alãturi
de alte sugestii remarcabile, ºi de dl.
Gabriel Gheorghe, redactorul ediþiei
biligve a lucrãrii lui Iordanes apãrutã
la Fundaþia GÎNDIREA, Bucureºti,
2001).

S-ar putea însã ca cercetãri mai
ample ºi conjugate pluridisciplinar sã
semnaleze o  reevaluare necesarã a
datelor istorice de referinþã, privind
nu �alternaþa� termenilor, ci succesi-
unea lor. Ideia etajului istoric anterior,
traco-getic, generator  în timp  de
subdivizãri tribale succesive ºi de im-
pulsionãri ale unor valuri de emigrare
înspre toate punctele cardinale, din-
spre zona de mare rodnicie agricolã
ºi, prin urmare socialã, a cursului
mediu ºi inferior al Istrului,  (socotit
�matcã indo-europeanã"),  înspre Su-
dul, Vestul ºi Nordul european ºi, fi-
reºte, cãtre Estul asiatic, este astãzi
tot mai atent examinatã de istoriografia
mondialã; iar ipotezele privind �înru-
direa� traco-geto-dacilor cu ramurile
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cmyk color

europene nordice ºi vestice - or, mai
degrabã: cele ale înrudirii acestora
cu traco- geto-dacii �dunãreni�! - sã
nu mai fie socotite câtuºi de puþin de
domeniul fanteziei.

Teza tradiþionalã a migraþiilor de
triburi doar �dinspre Est spre Vest�,
ipotezã de lucru apreciatã multã vre-
me drept teoremã istoricã ºi care igno-
rã nu numai logica distribuþiilor etno-
grafice elastice în etajele pre-antic ºi
antic, dar chiar trimiteri istorice ex-
plicite ºi trasee �dus-întors� confir-
mate arheologic, este astãzi de dome-
niul trecutului.

*
 2 . UN  IORDANES

�AUTENTIC"?!�

Printr-un favorabil concurs de
împrejurãri (Spania, 1986) am avut
ºansa ca, în baza legitimaþiei de mem-
bru al Asociaþiei Oamenilor de Stiinþã
din România  ºi  sponsorizat ºtiinþific
de remarcabila personalitate culturalã
care era pe atunci, pe plan mondial,
profesorul universitar George Uscã-
tescu, sã pãtrund în sanctuarul rezer-
vat cercetãrilor privilegiate la Biblio-
teca Naþionalã din Madrid.

Nu numai lectura lucrãrii lui I.D.C.
Coterlan: �Dacoromania Germanica.
Probleme istoriografice. Contribuþie
la Istoria teritoriilor carpato-danu-
biene între secolele III ºi VII� (  Co-
lecþia �DESTIN�, Madrid, 1972), ci
ºi propria-mi cercetare privind enig-
matica personalitate a episcopului
WULPHILA ("Ulfila"), mã zoreau sã
cercetez unele documente premedie-
vale pãstrate acolo.  |n ce-l priveºte
pe faimosul (ºi atât de puþin cunos-
cutul) episcop din Moesia, practicant
al arianismului, am fost sedus de pro-
pria-mi ipotezã - pe care o revendic
ºi astãzi - cã se numea VULPILÃ
(�Vulphilã�), cã era vlah, deci �ma-
cedo-român�,  ºi cã - dupã toate pro-
babilitãþile -  n-a tradus BIBLIA în�
limba gotã, ci într-un idiom vandal,
proto-germanic, transdanubian;  ma-
lurile Dunãrii de Jos (�Istrul Getic�

ºi, prin urmare, inclusiv Moesia)�
aparþineau, în acele decenii, vizigoþi-
lor, integraþi deja Imperiului Roman
ca �federaþi�. Nu e încã foarte limpe-
de care era zona de locuire stabilã, la
acea datã  (aproximativ la mijlocul
secolului IV e.n.), a tribului ostrogo-
þilor. Existã însã toate motivele sã se
creadã cã pe ambele maluri ale Danu-
biului se vorbea aceeaºi limbã ca ºi în
Moesia, unde  s-a nãscut Wulphila:
limba gothã?� Getã?.. Rãmâne în
seama viitoarelor cercetãri descope-
rirea adevãrului; dar nu este de igno-
rat IPOTEZA DE LUCRU cã în acest
etaj premedieval ( sec. III-V e.n.). se
vorbea o limbã geticã, cu particulari-
tãþi de �graiuri� tribale, conservatã
pînã în zilele noastre în comunitãþile
sud-dunãrene vlahe (�macedo-româ-
ne"), tocmai datoritã �inchiderii� aces-
tor comunitãþi în enclave, dupã seco-
lul VI-VIII, prin infiltrarea în valuri a
triburilor slave ºi bulgare.

Dacã am extinde lingvistic aserþi-
unea de bazã a lui Iordanes privind
descendenþa geticã a goþilor, s-ar
ajunge la întrebarea: sã fi vorbit tri-
burile gotice - (pe cale de a deveni
pentru câteva secole, nu numai  gro-
pare ale Imperiului Roman, dar chiar
manageri militari ai Europei de Sud,
din Carpaþi pânã în Gibraltar), - idio-
muri similare celor dunãrene ºi moe-
siene?!

Ei bine, pentru cã am amintit de
Wuphila, cititorul va înþelege - sper -
de ce,  în cele douã luni petrecute în
Madrid principala mea nãdejde a fost
depistarea �originalului lui Iordanes�
ºi referinþele Sfântului Isidor: ca sã
gãsesc informaþii suplimentare. Am
dat de urma unor �prime tipãrituri� ºi
am obþinut copii valoroase dupã aces-
tea.

În sprijinul afirmaþiei cã în isto-
riografia româneascã se procedeazã
neglijent cu lucrarea lui Iordanes, voi
supune acum atenþiei dvs. unele
INADVERTENÞE în utilizarea sursei
istorice, cu posibile consecinþe serioa-
se asupra studiului curent ºi, implicit,
asupra unor legitimãri istorice.

La Madrid, �cea mai veche� tipã-
riturã a acestui document, Iordanes
(tipãriturã realizatã, dupã toate pro-
babilitãþile, în prima jumãtate a  seco-
lului al XV-lea, e.n.), figura în catalo-
gul bibliotecii  drept �copie a primei
tipãrituri dupã original�. Sigur, este
o afirmaþie care trebuie reverificatã te-
meinic:  lucrarea lui Iordanes (�Jor-
nandes�, cum apare numele sãu în
�prima tipãriturã�, vezi  copia primei
pagini a documentului, ca ºi auto-pre-
zentarea autorului în cuprinsul textu-
lui, cu acelaºi nume: �Jornandes";
dacã nu cumva este vorba de� con-
secvenþa în eroare a unui copist in-
termediar!?) a apãrut public la 551 e.n.
ºi era, cu evidenþã, un  manuscris
olograf. Este îndoielnic - dar nu im-
posibil! -  sã se fi pãstrat în original
pânã în secolul al XV-lea:  mai pro-
babil cã una sau mai multe copii ma-
nuscrise, succesive, efectuate sârguin-
cios de scribi-cãlugãri între secolul VI
ºi XV, sã fi condus la exemplarul pre-
luat drept bazã pentru �prima tipãri-
turã�. De aici ºi posibilitatea unor in-
terferenþe, chiar a unor probabile in-
terpolãri.

Textul de bazã care a condus la
prima tipãriturã a fost fie un original,
fie o copie-manuscris. Din fericire,
existenþa unor caracteristici de redac-
tare (prescurtãri specifice secolelor de
început ale mileniului I, indicarea �pri-
mului cuvânt al paginii urmãtoare�, o
anume caracteristicã în folosirea da-
tivului, tendinþa renunþãrii la ablativ-
,etc.) ne fac sã credem cã aceastã pre-
supusã �primã imprimare�  este, dacã
nu cu certitudine identicã, atunci
foarte fidelã originalului din secolul al
VI-lea. Oricum, n-avem de ales: �ori-
ginalul� ( o altã tipãriturã) utilizat de
Theodor Mommsen, la sfârºitul se-
colului al 19-lea - ºi care a fost larg
utilizat drept text de referinþã pentru
opera lui Iordanes - prezintã interven-
þia evidentã a unor corecturi ºi reci-
tiri moderne, încât socotirea lui drept
bazã referenþialã este, cred, o eviden-
tã eroare. Voi reveni asupra acestei
idei.

(Continuare în numãrul urmãtor)
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În anul 1935, când a scris �China, a
short cultural history�, autorul acestui
tratat de istoria culturii probabil nici nu
auzise de Dacia. Altfel, nu se explicã
de ce, în încercarea lui de a localiza Þi-
nutul Da Qin, descris în Istoria Dinas-
tiei Han Târzie, un þinut situat geogra-
fic la vest de Marea Neagrã ºi înregis-
trat în timp în sec. I e.n., nici mãcar nu
ia în calcul posibilitatea ca aceasta sã fi
fost Dacia.

C.P. Fitzgerald afirma, fãrã a aduce
argumente, cã Da Qin este una ºi ace-
eaºi cu Imperiul Roman, localizare care
nu are, dupã pãrerea noastrã, nici un
suport logic, dupã cum vom încerca sã
arãtãm, în cele ce urmeazã, Da Qin fi-
ind de fapt Dakia.

Odatã cu traducerea acestei cãrþi în
România1, confuzia dintre Da Qin ºi
Imperiul Roman nu mai poate trece
neobservatã, mai ales cã este vorba de
un izvor necunoscut despre Dacia ºi
anume Istoria Dinastiei Han2. Meritul
cãrþii constã în faptul cã ne pune la dis-
poziþie traducerea unui fragment din
Istoria Dinastiei Han Târzii, putând ob-
þine, astfel, informaþii ce ne permit sã
ne distanþãm de opinia lui Fitzgerald.
Aceastã traducere se aflã în cuprinsul
cap. VIII al cãrþii, intitulat �Imperiul Han
ºi descoperirea occidentului�, în con-
textul unor relatãri mai ample ce vizea-
zã China ºi lumea occidentalã anticã.

De aici aflãm cum în timpul împã-
ratului chinez Han Zhang Di, oastea
chinezã, în numãr de 70.000 de soldaþi,

având în frunte pe destoinicul general
Ban Zhao, a pornit o ofensivã de cuce-
rire a regatelor din zona Turkestanului
ºi, mai departe, a lumii vestice. Ban Zhao
a traversat munþii Tian Shan ºi în anul
97 e.n., fãrã a întâmpina vreo împotri-
vire, a ajuns pânã la Marea Caspicã. De
aici el ºi-a trimis un sol, pe Gan Yng, sã
stabileascã contacte ºi sã se intereseze
de natura ºi starea þãrilor de vest.

Ajungând în acest punct al relatãri-
lor Fitzgerald simte nevoia sã facã o
evaluare a forþelor euro-asiatice ale mo-
mentului 97 e.n. ºi chiar o face. Însã,
dupã pãrerea noastrã, aceastã evaluare
rãmâne incompletã atâta timp cât pe
tabla de ºah a confruntãrilor militare ºi
politice lipseºte Dacia. Menþionându-l pe
Pacorus, regele parþilor, ar fi trebuit
amintit ºi aliatul sãu Decebal3. Parþia ºi
Dacia aveau acelaºi duºman � imperiul
roman � cele douã regate constituind
puteri zonale de temut. Armata chine-
zã, prezentã în zona Mãrii Caspice, tre-
buia obligatoriu sã þinã cont, în jocurile
politice ºi militare de Parþia ºi de aliatul
sãu Dacia.

Judecând astfel ni se pare foarte
normal ca solul lui Ban Zhao, investit
probabil cu rãspunderi diplomatice pe
care nu le cunoaºtem, sã fi avut ca þintã
Dacia, dupã ce vizitase Parþia. Cã acest
raþionament este logic rezultã ºi din co-
mentariile lui Fitzgerald, bazate pe cro-
nica Han: dupã Parþia, solul Gan Yng
îºi fixase ca destinaþie Da Qin (Dacia �
n.n.). Ajunge la Marea Neagrã, în preaj-

ma actualului oraº Batumi, dar nu reu-
ºeºte sã se îmbarce, în faþa unei cãlãto-
rii primejdioase ºi de duratã. Însã Fit-
zgerald se aflã în eroare când spune
�Scopul sãu era sã ajungã în Da Qin,
adicã în Imperiul Roman�. Dacã Gan
Yng ºi-ar fi propus sã ajungã în impe-
riul roman, de la Batumi, nu trebuia sã
traverseze Marea Neagrã. Imperiul în
cauzã se afla lângã el. În anul 17 e.n.
romanii transformaserã Cappodocia din
regat clientelar în provincie romanã, iar
în anul 70 Armenia Minor fusese alipitã
acestei provincii. De la Batumi la Eufrat
nu sunt decât 200 km, pe care îi putea
strãbate într-o sãptãmânã, fãrã greutãþi
prea mari.

De fapt, însuºi Fitzgerald se con-
trazice la p. 285 când ne spune cã im-
periul roman era cunoscut de chinezi
sub numele de Da Jin, ceea ce nu este
tot una cu Da Qin.

Alte argumente pentru a identifica
þinutul Da Qin cu Dacia ne sunt furni-
zate chiar din lectura fragmentului de
cronicã, tradus ºi publicat în carte.

În primul rând, din punct de ve-
dere lingvistic, Da Qin nu este altceva
decât o pronunþie chinezeascã a topo-
nimului antic Dakia. Ceea ce ni se pare
important este faptul cã locuitorii din
Da Qin sunt numiþi Marii Qin4.

Aºadar, �sunt numiþi�, Da Qin fi-
ind un cuvânt gãsit ºi nu unul creat de
chinezi ad-hoc, pentru a desemna un
teritoriu cum ar fi Da Yuan (Sogdiana),
Da Xia (Sactria), An Xi (Parþia). În acest

UN IZVOR CHINEZ
NECUNOSCUT
DESPRE DACIA

Hou Han Shu, sau Istoria Dinastiei Han Târzii:

Gheorghe ªeitan Lungul drum al trupelor chineze către ceea ce ei
au numit ţinutul Da Qin



27

DACIAmagazinnr.16 octombrie 2004

caz Da Qin trebuie sã fie o calchiere a
unui cuvânt al locului, uºor de gãsit în
numele Da Kia.

În al doilea rând, localizarea geo-
graficã a þinutului Da Qin corespunde
perfect situãrii Daciei pe hartã, adicã la
vest de Marea Neagrã, dar nu ar fi tot
atât de exact dacã ne-am folosi de aceste
coordonate pentru a gãsi Imperiul Ro-
man. Existã, se spune în cronicã, o cale
pe uscat pentru a ajunge în Da Qin por-
nind din Parþia � înconjurând nordul
Mãrii Negre, apoi continuând drumul
spre vest, ceea ce întãreºte cele afirma-
te de noi mai sus.

În al treilea rând, dacã coroborãm
anii când Gan Yng s-a documentat �
97-102 e.n. - cu traseul descris de cro-
nica Han pentru a ajunge în Da Qin, dãm
de Dacia ºi nu de imperiul roman.

În al patrulea rând, sistemul de
succesiune la tronul þãrii Da Qin este
dacic ºi nu roman. Dupã ce în cronici ni
se spune cã regii pot fi schimbaþi dacã
apar semne rãu prevestitoare, sau ano-
timpurile nu îºi urmeazã cursul firesc,
iar cei detronaþi se retrag în pace, fãrã
supãrare, Fitzgerald se grãbeºte sã ne
asigure cã descrierea acestui sistem este
în mod clar o relatare denaturatã a con-
sulatului anual al Republicii Romane.

Pentru noi nu este deloc clar, în pri-
mul rând pentru faptul cã informaþiile
sunt culese între anii 97-102 e.n., când
trecuserã circa 130 de ani de la perioa-
da consularã a Romei. Apoi chiar dacã
consulatul ar fi fost în vigoare, ceea ce
vrea cronica chinezã sã ne descrie este
altceva decât o rotaþie mecanicã, anua-
lã, a conducãtorilor statului. Semnele ora-
culare, acele prevestiri, care erau apa-
najul magilor, perturbãrile care se iveau
în armonia cosmicã a derulãrii anotim-
purilor � acestea îl determinau pe rege
sã se retragã în liniºte, lãsând locul altu-
ia mai bun.

Acest sistem de succesiune este
dacic, pentru cã însuºi Decebal a bene-
ficiat de el prin abdicarea de bunã voie
a lui Duras Diurpaneus.

În al cincilea rând, descrierea ca-
pitalei, cu cele patru palate ale sale, si-
tuate în cele patru puncte cardinale, plus

unul în centru, în legãturã cu care Fit-
zgerald nu se hotãrãºte dacã este Roma
sau Byzantium, ne sugereazã un model
dacic de împãrþire administrativã a teri-
toriului. Trebuie sã ne întrebãm care au
fost raþiunile pentru care, dupã moar-
tea lui Burebista, imperiul dac s-a frag-
mentat, la început, în patru state, apoi,
în cinci5. Conducãtorul suprem era se-
mizeul (semizei numiþi de Iordanes,
Ansi), Fiul cerului ºi al pãmântului, iar
lui i se subordonau Împãratul Roºu,
Împãratul Verde, Împãratul Alb ºi Îm-
pãratul Galben, dupã cum aflãm din
povestirile romanilor, ei sunt cei care au
preluat conducerile propriilor împãrãþii,
dupã moartea lui Burebista, în centru
existând regatul condus mai departe de
Dekaineos. Concluzia care se impune
este aceea cã Þinutul Da Qin descris în
Istoria Dinastiei Han Târzii este Dacia6.

NOTE
1. C.P. Fitzgerald � Istoria culturalã a Chi-

nei, Ed. Humanitas, 1998
2. Hou Han Shu în limba chinezã
3. Pliniu cel Tânãr, v. Augustin Deac �

Istoria adevãrului istoric, Ed. Tentant, Giurgiu,

2001, vol.I, pg.355
4.�Da�  în chinezã înseamnã �mare�. Chi-

nezii au încercat o traducere a numelui propriu
Dakia, împãrþindu-l pe silabe � Da Ki, con-
form sistemului lor de scriere. Despre Daki-
nus ºi daki a se vedea ºi studiul nostru �Zal-
moxis în cântecul bãtrânesc�, Ed. Cronicarul,
Tulcea, 2003, p.69

5. Strabon � Geografia
6. Nu dorim sã ne pronunþãm, deocamda-

tã, asupra numelui capitalei An-Du ºi a suve-
ranului An-Dun, deºi ar putea fi luat în calcul
cuvântul Ansi (singular Ansu), prin care geþii
îºi desemnau semizeii (v. Iordanes � Getica).
Mai sunt ºi alte variante posibile. Cât priveºte

pânza fãcutã din gogoºile de mãtase numitã
�blãniþã de oaie�, ea ar putea fi �bâr-an-gic�
(borangic) conf. cu Bârsan, Þara Bârsei, oiþã
bârsanã.

Este posibil ca ºi Qian Hu Shu � Istoria
Dinastiei Han Timpurii sã conþinã informaþii
despre Dacia. Utilã ar fi pentru viitoarele cer-

cetãri ºi �Byzantium and the way thither� a
prof. Yang Hsien-yi.

Bãnuim cã Hou Han Shu are mult mai
multe amãnunte despre Dacia.
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§1. Socot cã s-a demonstrat
suficient pentru a spune clar cã
Goþii ºi Geþii sunt aceiaºi (este
primul autor întâlnit de mine care
pune punctul pe i în aceastã di-
lemã pe care nu a dezlegat-o nici
M. Eliade, n.t.), cei mai neînvinºi
prin virtute ºi fapte ºi care mai
sunt cunoscuþi ºi sub alte nume;
atât titulatura cât ºi oraºele ºi
popoarele le sunt comune; au
subjugat multe alte popoare prin
asediu, le-au adus sub stãpâni-

ZAMOLXIS, PRIMUL LEGIUITOR AL GETILOR
                                                                          CAROLUS LUNDIUS

De ce trebuie sã auzim de la Carolus Lundius
despre Zamolxis ca fiind cel care a dat lumii prime-
le legi scrise? De ce nici unul din istoricii noºtrii nu-l
pomeneºte? Oare de ce suedezii se mândresc cu
ce noi refuzãm sã ne mândrim? Când oare istoria
noastrã, în loc sã înceapã cu înfrângerea noastrã,
cu sfârºitul nostru ca stat, cu înfrângerea lui Dece-
bal, va începe cu istoria Daciei ºi a regilor ei?

    Iatã de ce ne facem o datorie de onoare în a

publica în serial întregul volum ZAMOLXIS, PRIMUL
LEGIUITOR AL GEÞILOR.

  Prima ediþie a acestui volum sub titlul Zamolxis
Primus Getarum Legislator, scrisã de Carolus Lun-
dius, a apãrut în Suedia în anul 1687. Am gãsit-o
rãtãcitã într-un anticariat din Upsala-Suedia, de
unde am cumpãrat-o la un preþ mare,încredin-
þând-o spre traducere doamnei Maria Criºan .

Dr.  NAPOLEON SAVESCU

rea lor. De ce? Aºa cum din pã-
mântul însãmânþat ies ierburile
verzi, grâul cu tija noduroasã se
înalþã zvelt la suprafaþa pãmân-
tului cu spicele-i ieºite ca dintr-
un pântec, oare nu tot astfel au
ieºit ºi din Scandinavia noastrã,
în diferite momente ale istoriei, o
grãmadã imensã de coloniºti ºi
s-au rãspândit, din acest pântec,
în toate pãrþile lumii, dupã cum
se vede? Acest lucru a fost întã-
rit ca atare, cu mult înainte, de

cãtre Jornandes, numind aceeaºi
Scandinavie �o fabricã�, �un pân-
tec al naþiunilor�. De bunã sea-
mã aceºtia au fost Geþii sau Go-
þii care adesea, înainte ºi dupã
Christos, au colindat înarmaþi pã-
mântul în lung ºi în lat ºi l-au cu-
cerit; în susþinerea tezei cã aceº-
tia au plecat din Gothia sunt mai
multe argumente. ªi mai întâi de
toate, acest adevãr istoric este
susþinut de: I. Monumentele ve-
chilor poeþi pe care ai noºtri îi
numesc SCALLDI; descrierile lor
se sprijinã pe atare argumente
care, de la naturã, sunt imuabi-
le. Acestea sunt deduse chiar din
cer, din soare, mare, lacuri, izvoa-
re, râuri, copaci, munþi ºi din al-
tele; de unde ºi adevãrul poate
fi clar perceput. II. Deplina con-
cordanþã a istoriilor naþionale cu
cea a cãrþilor ºi analelor. Dupã
cum lui Olaus Petri (autor al unui
Chronicon) i-a scãpat sã spe-
cifice acest lucru, eu însumi nu
ºtiu în ce chip au fost smulºi de
cãtre alþii ºi duºi cu forþa în alte
locuri Goþii aceºtia. Date fiind îm-
prejurãrile, de o foarte mare
nestatornicie, de fapt din necu-
noaºterea adevãrului, au fost
cuprinºi în preambulul Cronicii
într-un context ridicol ºi stupid.

(continuare din numãrul trecut)

§1. Se poate proba perfect cu nouã argumente solide cã
armele straºnice ale Goþilor/Geþilor care au strãbãtut pãmân-
tul în lung ºi în lat, au pornit din Scandinavia. §2. De acest
adevãr nu s-a îndoit niciodatã nici unul dintre scriitorii vechi;
aceastã tezã este susþinutã ºi de numeroasele colonii rãs-
pândite pe tot globul. §3. Dupã mãrturisirea lui Jornandes,
dacã aceasta va fi aprobatã de cãtre toþi, va fi o argumenta-
re în plus. §4. Dupã Procopius, nu ar fi vorba atât de Goþi,
cât mai cu seamã de Longobarzi ºi Vandali. §5. Concordã, cu
numele sãu, foarte popular, fiind de origine longobard, Pau-
lus Warnefridi Longobardul. La acesta se adaugã ºi autori-
tatea unui DEXIPPUS, ABLAVIUS, EUNAPIUS, AMMIANUS, DIO,
ZOSIMUS, ZONARA ºi a multor altora. §6. Se pun de acord
vechea istorie a patriei cu strãbunele anale; de asemenea
chiar ºi cu cei mai vechi scriitori greci. §7. Acestora li se
adaugã ºi Hispanii. §8. Cât despre Italici,   nu-ºi are rost o
dezbatere. De ce ar avea loc, atâta vreme cât Sciþii sunt ºi
întemeietorii Italiei? Acest adevãr este confirmat ºi de o serie
de cuvinte foarte vechi, cãci nenumãrate sunt de origine
scitã, dupã cum o putem bine vedea.
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III. Consensul general al scriito-
rilor strãini, pe care cu greu îl
vom distinge. De ce? Pentru cã
aproape nu existã nici un loc, nici
atât de lung ºi nici atât de as-
cuns pe care teroarea virtuþii
Goþilor sã nu-l fi pãtruns, în ace-
le timpuri. IV. Legile Ostrogoþilor
în Italia, legile Vizigoþilor în Spa-
nia; pe lângã altele, ba chiar
multe ale Longobarzilor, Burgun-
zilor, Francilor, Alemanilor ºi ale
altor neamuri (V. Aug. Buchn.
Saxon. Soll., p.m. 43 ºi strãve-
chile legi ale diferitelor popoare
ºi neamuri), care au fost de ori-
gine certã ºi evidentã, dupã cum
o aratã numele, percepute ca
atare cu ochii ºi mintea. Se adau-
gã ºi confirmarea regelui Carol
al IX-lea privitor la Dreptul comun
al lui R. Christophorus; ºi nu nu-
mai prefaþa lui Stiernhielmus la
legile West-Gotice, care, printr-
o decizie publicã nu fuseserã
editate astfel la început, ci printr-
o unire intrinsecã a codului de
legi antice ale lui Lindenbrogius.
ªi nici nu trebuie deloc trecut cu
vederea ceea ce, în cuvântarea
sa, acel Ill. Johannes Scitul, tra-
tând cu erudiþie tocmai despre
aceste legi gotice, a afirmat cu
eleganþã despre vechimea ºi vir-
tutea militarã a Sueonilor ºi Go-
þilor. ªi cu ce talent nemaipome-
nit a scris acest prea frumos
opuscul, de mânã, de aceea, ºi
în puþine exemplare ºi de foarte
puþini poate fi folosit: tocmai de
aceea nu m-am îndoit nici o cli-
pã de faptul cã a fost transcris
cu cea mai mare atenþie. Care,
printr-un ºir continuu al cuvinte-
lor, aºa se va citi: Ce vreþi mai
mult? Olaus Magnus relateazã
cã a vãzut cu ochii lui în Italia, la
Perusia (oraº în Etruria, situat

între lacul Trasimene ºi Tibru -
n.t.) un volum de legi gotice /
getice, scris cu caractere gotice
ºi cã, în ciuda vechimii acestui
monument literar-juridic, cãci
desigur se scurseserã mulþi ani
de la acea perioadã de când
Goþii locuiserã Italia, era cu grijã
conservat ºi custodiat de cãtre
Perusieni. Acest volum este o
carte conþinând legi ale Goþilor,
reunind un ansamblu de legi, de
care se folosesc ºi astãzi Sueþii
ºi Goþii, aºa cã s-au descoperit
exact aceleaºi legi care sunt ºi
astãzi în vigoare. Aceastã con-
cordanþã a conþinutului legilor ne-a
condus spre un argument foarte
sigur ºi anume cã Goþii, când au
plecat în Italia, au luat cu ei ºi
codurile de legi. Autoritatea mai
amplã a acestui Olaus a fost
scoasã în evidenþã de ilustrul bãr-
bat Joannes Metellus Sequanus,
cel mai strãlucit istoric al împã-
ralului romanilor, Rudolf al II-lea,
care atât mie, cât ºi prea nobilu-
lui bãrbat Johannes Rosenhan
din colonia de Torp, a fãcut cu-
noscut în lãcaºul stãpânului Neu-
landiei, Carol Uthenhov, ºi a sus-
þinut mereu cã aceastã carte,
chiar înaintea anilor �50, a rãs-
foit-o împreunã cu fraþii Joannes
ºi Olaus Magnus. De ce? Pen-
tru cã prea-strãlucitul principe,
stãpânul Fridericus, duce de
Braunschweig ºi de Luneburg,
i-a arãtat prea-luminatului ºi
prea-puternicului principe, Stã-
pânului Carol ºi desemnat rege
al Suediei ºi prea-milostivului
meu stãpân, cu o nobilissimã
frecvenþã a celor mai mai nobili
oameni, nu cum arãtase mai îna-
inte, ci acelaºi volum, cu care
fusese plecat la Roma în Peru-
sia ºi pe care îl vãzuse cu deo-

sebitã admiraþie. Pânã aici a fost
Ill. Scitul. Dar au mai fost vãzute
mai multe monumente - semne
de strãveche virtute a strãmoºi-
lor noºtri, Goþii, prin Italia ºi prin
alte regate cu prilejul peregrinã-
rii lor, cu mult tâlc ºi cu bunã rân-
duialã întocmite în jurnale de cã-
lãtorie, cum este ºi cazul celui
dat la luminã din întâmplare, de
nobilul tânãr Johannes Gabriel
Sparvenfelt: acesta este în mod
fericit ºi cu ingeniozitate adno-
tat; astfel, graþie destinului care
guverneazã totul, în cele din
urmã, au putut fi recuperate. V.
Legile strãvechi paternale ale
tuturor goþilor ºi, în parte, privi-
tor la expediþiile la West-Gotice,
atât cea militarã, în Grecia, cât ºi
în alte locuri, cu un cuvânt, se
menþioneazã clar regiunile mi-
graþiei. VI. Obiceiurile, literele,
limba, cele sacre ºi altele privind
relaþiile cu exterioriul. Toate
acestea au fost clar arãtate la
locul lor. Sigur este cã Grotius
(Proleg. Hist. Goth. Melancht.
în Cronica Busbeq. Ep. IV.
Scal. lib. III) întãreºte ideea cã
la Marea de Azov chiar ºi în zile-
le noastre sunt vii obiceiurile, lim-
ba ºi numele Goþilor (adicã ale
Geþilor, n.t.). El mai adaugã nu-
meroase nume în limba persanã5

de locuri scite, locuri pe care
Persia le stãpânise multã vreme
(deci pentru cã fuseserã locuite/
stãpânite de perºi au cãpãtat
nume persane, cum a fost cazul
la noi cu traducerea în slavoneº-
te a multor toponime pur geto-
dace, în perioada nãvãlirii po-
poarelor slave, conducând la
soluþii eronate din partea acelor
lingviºti care nu cunosc istoria
þãrii, sau, pur ºi simplu, chiar
dacã o cunosc, o mistificã, n.t.),
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de-abia acum, pentru prima oarã
transmise. Apoi, despre folosirea
actualã a unor cuvinte gotice în
Chersonesus Taurica (Crimeea
de azi) ºi în Tartaria Praecopen-
sis ne-o mãrturisesc bãrbaþi prea
iluºtri ca Melancht., Busbeq.,
Scal., Vulcan., Boxhorn., Rachel.
Chiar ºi Verelius al nostru
(Chron., p.m. 338, Vulcan în ad.
dit. Not. la Jordanes, Boxhorn.
Hist. Univ. ad. Rachel De jure
Publ. Imp. Germ. CXIII), a arã-
tat pe marginea textului ºi la no-
tele fãcute adãugirilor operate
de Vulcanius, cã nu puþine din
acele cuvinte sunt absolut geti-
ce. Din acelaºi motiv, pot fi ºi
celelalte trimise la aceeaºi ori-
gine, vãzute pe aceleaºi scrieri.
Chiar acesta este un motiv de
îngrijorare exprimat în recent
apãruta carte a ilustrului bãrbat
Wolff ºi a deja dispãrutului Ve-
relius, pe care noi o lãsãm spre
a fi dusã la bun sfârºit. VII. Mi-
graþia naturalã a popoarelor
spre sud sunt vorbe aparþinând
lui Cromerus (I, I, CXV, de R. Pol-
lon). �Este mult mai normal�, zice
el, �ca popoarele nordice sã mi-
greze spre miazãzi. Acesta este
cazul Cimbrilor, Goþilor, Vandali-
lor ºi Longobarzilor�. Dupã cum
spuneam mai sus, ceea ce i-a
separat pe Goþi de celelalte po-
poare, acestea sunt sãnãtatea
ºi robusteþea corporalã; scriito-
rii care se respectã afirmã ace-
laºi lucru: cãci ei au trupul alb,
pletele blonde ºi sunt mai înalþi
cu un cap decât alþii. Prin aces-
te calitãþi blonda Ceres va naº-
te o mlãdiþã mãreaþã, aºa cum a
cântat Lucanus (Lib. IV, De bel-
lo Civili, p. 104); pe lângã alþii,
acesta a fost Procopius (Lib. I,
Hist. Vandal.), care a adãugat:

�Naþiunile gotice au fost multiple
ºi odinioarã, dar sunt ºi astãzi.
Cele mai nobile dintre toate sunt
Goþii / Geþii, Vandalii, Vizigoþii ºi
Gepizii care mai fuseserã numiþi
Sauromaþii strãvechi ºi Melan-
chleeni. Sunt unii care i-au nu-
mit Geþi pe aceºtia.� (Este foar-
te limpede cã, exact ca pretutin-
deni în cartea sa, aºa cum de
fapt o ºi enunþase, Goþii sunt
totuna cu Geþii, n.t.). Dar aceº-
tia, adicã Geþii, nu diferã deloc
de Goþi decât prin nume (v. ºi
Maria Criºan, Ubicuitatea
Geto-Dacilor - anexã la Arta
poeticã la G. Coºbuc ºi Lim-
ba strãmoºilor noºtri ºi pri-
mul poet romano-geto-dac,
Publius Ovidius Naso în care
autoarea vorbeºte despre alter-
nanþa vocalicã e/o; deci Goþii nu
sunt altceva decât triburi de Geþi
rãzboinici, aºa cum erau inclu-
siv la gurile Niprului - Borysthe-
ne, dupã cum ne-o atestã Dio
Chrysostomus în Getica, Geþi
încã nesedentarizaþi, n.t.): toþi au
trupul alb, pletele blond roºiati-
ce, foarte înalþi ºi frumoºi la chip.
Legile le sunt comune ºi nici cul-
tul zeilor nu îi deosebeºte pe
unul de celãlalt. Iatã ce spune
Coelius prin gura lui Horaþiu (c.
II, c. XXI, la Horat. Epod. XVI):
�ªi nici Germanii sãlbatici nu au
putut fi îmblânziþi de invazia Teu-
tonilor ºi Cimerienilor cu ochi al-
baºtri (este vorba de invazia Teu-
tonilor ºi Cimerienilor opritã de
Marius în 102 ºi 101 î.e.n. la Aix
ºi Verceil, n.t.). Ei îºi duc viaþa
sub Polul Nord, dupã cum ne
transmite Vitruvius (arhitect ro-
man din sec. I î.e.n, autor al unui
preþios tratat de arhitecturã,
n.t.), sunt foarte corpolenþi, au
piele albã, firul pãrului drept ºi

roºiatic, ochii de culoarea ceru-
lui albastru ºi au sânge mult; ca
urmare a unei îndestulãri umo-
rale, sunt foarte rezistenþi la ge-
ruri. În timp ce acei care trãiesc
în regiunile sudice sunt mult mai
scunzi, sunt bruneþi, au pãrul
ondulat, ochii negricioºi, au pi-
cioarele betege ºi sânge puþin�.
Bonfin. (l.c.): �Nu ºtiu ce anume
lucru special ºi propriu influen-
þeazã pânã într-atât fiinþa uma-
nã legat neapãrat de locul în
care s-a nãscut - aºa încât nu-
mai dupã aspectul exterior, dupã
constituþia trupului, poþi numai-
decât sã deosebeºti un German
de un Gal, un Gal de un Hispan
ºi, ca sã fiu ºi mai explicit, pe un
Insubru (Insubres au fost un po-
por al Galiei Cisalpine care lo-
cuiau regiunea milanezã actua-
lã cu capitala la Milano,  n.t.) de
un Ligur, un Ligur de un Etrusc,
un Roman de un Venet, un Ve-
net de un Florentin�. La fel cum
se pronunþã Procopius despre
Goþi, relateazã ºi Alphonsus
Carthaginezul ºi împãratul Con-
stantin Porphirogenetul (Anat.
Reg. Hisp., c. IX, Const. Porph.
ref. Hachenb. Orig. Germ. n.
XVIII spre final), la fel o face ºi
Lucanus (De bello civ., lib. 11).

�Scit icul Masaget nu se
opreºte la Istru, el strãbate mai
departe înspre nordul îndepãr-
tat, la Suevii cei blonzi ºi corpuri
albe6�.

De comun acord cu  aceºtia
se exprimã ºi Lucretius (De R.
Nat., lib. VI):

�Ce osebire, ce-i drept, între
cerul Britaniei însãºi

ªi între cel din Egipt unde bol-
ta albastrã se-nclinã,

Sau între cerul din Pont
ºi-acel al oraºului Gades,
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ªi al þinutului unde sunt ne-
grii cu feþele arse.

Astfel sunt patru tãrâmuri cu
tot osebite-ntre ele,

Cãci fiecare îºi are ºi vântu-i
ºi partea din ceruri.�

(Titus Lucretius Carus, Poe-
mul naturii, traducere, prefaþã
ºi note D. Murãraºu, Bucureºti,
Ed. Minerva, 1981)

Vezi ºi la Tacitus (De vita Ju-
lii Agricolae, c. XI) locul în care
se relateazã despre poziþia ce-
rului care dãduse corpurilor
umane un anume habitus; iar la
Diodor din Sicilia (Bibl. Hist., c.
8, p.m. 212) care pomeneºte
despre pãrul Galateilor care
creºte în funcþie de naturã (ek
fusew). Vezi ºi Cicero (De Di-
vin., lib. 11, p.m. 1 23), care ºi
el, prin cuvinte foarte clare, vine
sã confirme absolut acelaºi lu-
cru. �De ce? zice el: deosebirea
dintre locuri, oare nu este firesc
sã atragã dupã sine ºi progeni-
turi diferite la oameni? Pe aces-
tea le putem trece în revistã cu
uºurinþã: de ce existã deosebiri
foarte mari între Etiopieni ºi Siri-
eni în privinþa trupurilor ºi sufle-
telor lor, dupã cum este de dife-
ritã ºi regiunea de baºtinã: de
unde se poate înþelege cã la
naºtere conteazã mai mult aºe-
zarea pãmântului (locurilor de
obârºie) decât traiectoria Lunii.�
VIII. La Înainte-Stãtãtorul celor
Sfinte din aproape întregul Uni-
vers Creºtin, la Conciliul Regal
a fost spus acest lucru de cãtre
energicul Nico1aus Ragvaldus
(pe atunci ca delegat de Wexio-
nensus, trimis la numitul conci-
liu, mai apoi chiar înalt pontifice
de Upsala (v. C. Stephanus) la
care au subscris cu toþii, lucru
cuprins în Actele instrumentate

ale conciliului ºi chiar în istorii.
Acest lucru se gãseºte în discur-
sul prezentat acolo ºi cu anexa
unei contestaþii solemne, publi-
cat atât în latinã, cât ºi în limba
paternã. IX. Este atacatã auten-
ticitatea (autentik) confirmãrii
date legilor lui CHRISTOPHO-
RUS� regele Sueoniei, Daniei ºi
Norvegiei, care se pãstreazã
pânã în zilele noastre în Arhive-
le Regatului (Istoria strãveche
a lui Ablavius, rãmasã în ma-
nuscris confirmã faptul cã legile
Regatului Sueoniei erau comu-
ne cu cele ale Danezilor, întru-
cât sunt iscãlite de regele am-
belor regate. ªi aceste argumen-
te sunt importante, deoarece de
cãtre noi, juriºtii, se înþelege de-
posedare juridicã (evincentia) ºi
care tocmai �într-un atare prilej,
aproape numai printr-un semn
(cred, fãcut cu degetul arãtãtor,
n.t.) ar fi fost suficient sã-l obþii
(cred cã este vorba de recunoaº-
terea / confirmarea autenticitã-
þii legilor în discuþie, n.t.).

§2. Am spus ºi în paragraful
precedent cã aceasta este opi-
nia comunã a scriitorilor: aceas-
ta este forþa adevãrului care
atrage dupã sine acordul una-
nim. ªi cine dintre istorici s-a
îndoit, cu adevãrat, de aceasta?
Dacã, din prea multã preocupa-
re faþã de noutate, negi acest lu-
cru, atunci este nevoie sã negi
totul: dacã vei spune cã aceas-
ta este o minciunã care vine de
la cei vechi, atunci este nevoie
sã spui cã toate sunt minciuni.
Aºadar, ce forþã mai puternicã
decât cea a istoriei, cãreia se
cuvine sã-i dai crezare, decât
mandatele celor vechi transmi-
se nouã prin monumente. ªi de
ce chiar ei despre care este vor-

ba acum, Goþii, Longobarzii ºi
ceilalþi; de aici se mãrturiseºte cã
au plecat în diverse colþuri ale
lumii: în ce anume direcþii ºi în ce
chip; prin propria mãrturisire a
tuturor, în calitate de fiinþe vii,
dotate cu vãz, cu prudenþã, a
celor a cãror memorie încã nu a
dormit, observ cã mi se cuvine
sã arãt în întregime adevãrul ºi
sã dizolv neînþelegerile.

§3. Aºadar, sã începem cu
Jornandes, el însuºi got (adicã
get, n.t.) care ºi-a extras opera
din scrierile anticilor; el relatea-
zã cã Goþii au venit din SCANZIA
(Scandinavia de azi) exact ca un
roi de albine (De Getarum sive
Gothorum origine et rebus
gestis, C. I, II, III, IV, V). Apoi ne
aratã ce vrea sã însemne aceas-
tã SCANZIA ºi naþiunile care o
locuiau; astfel, folosindu-se de
un vocabular bogat, ne aratã
chipul în care Goþii ºi-au pãrãsit
lãcaºurile. Aºa cã el numeºte
Scandia noastrã drept fabricã a
popoarelor, un pântec al naþiu-
nilor. Ceva mai departe apoi ne
aratã rãspândirea Goþilor de rã-
sãrit ºi a celor de apus, deºi la
inflexiunea vocii Geþilor (deci
cântând, pentru cã ei îºi cântau
ºi legile ca pe niºte psalmi, do-
vedind cã limba lor era o limbã
armonioasã ºi melodioasã, ca-
racteristicã doveditã ºi de faptul
cã Ovidiu a putut adapta proso-
dia latinã la limba geticã, vezi
poemul Laudes de caesare,
n.t.) îi numeau pe aceºtia Ostro-
goþi ºi Vizigoþi. Înþelegeþi deci: cu
o altã trupã de goþi au plecat din
Scanzia (sub conducerea rege-
lui Berich (a se citi Herich), amin-
teºte Jornandes; lucruri de care
vorbise mai sus, acum le repetã
pe scurt.

�
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cmyk

Respectând o tradiþie de 6 ani municipalitatea orãºtia-
na a organizat ºi anul acesta manifestarea închinatã strã-
moºilor daci. Deloc convenþionalã ºi gratuit festivistã, cum
se organizeazã astfel de manifestãri pe la noi,zilele dacilor
au avut de toate. Întreceri sportive de fotbal ,cros,carting
,ºi karate, expoziþii muzeistice ºi de carte,depuneri de co-
roane de flori la monumentele regilor Burebista ºi Dece-
bal,ºi în premierã un simpozion ºtiinþific,la care ºi-au adus
aportul istorici ºi arheologi de la Muzeul Civilizaþiei Daci-
ce ºi Romane din Deva.Cercul de istorie al Colegiului Au-
rel Vlaicu ºi-a desemnat prin concurs trei elevi care au
prezentat  în cadrul aceluiaºi simpozion câte un referat
având ca temã istoria ºi civilizaþia dacilor.Lucrãrile pre-
zentate surprinzãtor de elevate pentru un aºa nivel au fost

ZILELE DACILOR LA ORASTIE
jurizate de specialiºti în domeniu ºi premiate de Fundaþia
Dacia Revival coorganizatoare a acestei manifestãri.

 Suflet al acestei acþiuni, primarul Iosif Blaga om îm-
pãtimit al istoriei dacilor ºi a valorificãrii moºtenirii lor-
,considera prezenþa tinerilor la lucrãrile simpozionului ca
un lucru cu  totul remarcabil.�Moºtenirea pe care noi tre-
buie sã o lãsãm tinerilor trebuie sa fie una solidã onestã ºi
strâns legata de valorile înaintaºilor noºtrii daci.Cu sigu-
ranþã cã aceasta sãrbãtoare a dacilor se va perpetua cãpã-
tând în amploare de la un an la altul.Mulþumim fundaþiei
Dacia Revival pentru aportul adus la aceastã manifestare
ºi apreciind în mod deosebit apropierea acesteia faþã de
tineri�a declarat pentru Dacia Magazin primarul Orãºtiei
Iosif Blaga.

Expoziţia” Dacii cei mai viteji dintre traci” deschisă la
muzeul din Orăştie

Start în Cupa dacilor la cros

Omagiu marelui rege Burebista
Simpozionul organizat cu prilejul Zilelor Dacilor a

cuprins lucrări de înaltă ţinută ştiinţifică


