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DE ªASE ANI DACIA REVIVAL
Dr. Napoleon Sãvescu

Astãzi, când ne gãsim în faþa celui de Al VI-lea Congres Internaþional de Dacologie consider cã este corect sã
trecem în revistã realizãrile congreselor precedente, ºi de ce nu, realizãrile Societãþii Reînvierea Daciei - �Dacia
Revival Internaþional Society of New York� care a fost, este ºi va continua sã fie motorul principal al acestor
întâlniri.

Anul  2000
· Organizarea Primului Congres International de Dacologie: Sarmizegetusa  2000, care ºi-a tinut lucrãrile

la Bucureºti, Hotelul �Intercontinental�, 15-16 august,  ºi care a continuat pe 17-18 august cu o cãlãtorie spre
Craiova, Orãºtie, Grãdiºtea de Munte (vizitarea unor monumente dacice) ºi Sinca Veche (un templu precreºtin);

· începerea planurilor construcþiei statuii regelui dac Burebista;
· publicarea cãrþii �Noi nu suntem urmaºii Romei�, Ed.Intact/Bucureºti;
· sponsorizarea lucrãrilor arheologice de la �Scânteia�, judetul Iaºi, conduse de Dr. Magda Mantu;
· sponsorizarea apariþiei carþii �Arheologia scrisului în Dacia� de Alexandru Strachinã, Ed. AXA/Botoºani;
· Melodia �Imnul Dacic� pe versuri de Gelu Dorian, muzicã Ion Ionescu, solist Victor Cocieru împreuna cu

formaþia newyorkezã Amor.

Anul  2001
· Organizarea celui de Al II-lea Congres

Internaþional de Dacologie : Burebista 2001 care ºi-a
tinut lucrãrile in zilele de 15-16 august 2001 la hotelul
Intercontinental� din Bucureºti. Congresul a fost deschis
de dr. Napoleon Savescu, fondatorul ºi Preºedintele
Societãþii Dacia Revival International din New York, care
a fost felicitat de Prea Fericitul Teoctist, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, de poetul Adrian Pãunescu ,
Preºedintele comisiei de culturã ºi culte din Senatul
României ºi de dr. în ºtiinþe economice George C.
Paunescu. În cele trei secþiuni pluridisciplinare s-au
prezentat peste 80 de comunicãri ºi referate. O adevaratã
revelaþie a produs comunicarea  �Codex Rahonczi� a
doamnei V. Enãchiuc;

· În ziua de 17 august 2001 participanþii la Congres
au vizitat sanctuarele de la Grãdiºtea de Munte unde a avut
loc o dezbatere ºtiinþificã a problemelor ocrotirii vestigiilor
dacice, corectitudinii cercetãrii arheologie, necesitãþii
imperioase a cercetãrii pluridisciplinare a istoriei carpato-
dunãrenilor;

· Momentul culminant al Congresului a fost pe 18
august 2001 la Orãºtie, Hunedoara, ºi anume dezvelirea
monumentului marelui rege dac Burebista (? - 44 BC),
de la moartea cãruia s-au implinit 2045 de ani. Este primul
monument ridicat în România acestui rege. Iniþiativa
aparþine dr. Napoleon Sãvescu ºi societãþii Dacia Revival
din New York, în colaborare cu Consiliul Judeþean Hunedoara (dr. Mihai Rudeanu) ºi al  primãriei municipiului
Orãºtie (ing. Iosif Blaga);

· Înfiinþarea la New York a postului de televiziune Dacia TV;
· Sponsorizarea publicãrii lucrãrii în douã volume �Istoria adevãrului istoric� prof. dr. Augustin Deac, Ed.

Tentant/Giurgiu;
· Cumpãrarea cãrþii �Zamolxis Primus Getarum Legislator�, Carolus Lundius,  Upsala , 1687 ( veche de
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peste 314 ani);
· Melodia �Geneza poporului Dac� pe versuri de M. Eminescu, muzica

Ion Ionescu, solistã Cristiana Gezzo împreunã cu formaþia newyorkezã Amor.

Anul  2002
· Organizarea celui de Al III Congres Internaþional de Dacologie : N.

Densuºianu, care a avut loc între 21 ºi 24 iunie la Bucureºti, la hotelul
Intercontinental, ºi la Densuº, judetul Hunedoara, unde societatea Dacia Revival
International din New York, SUA, împreunã cu Consiliul judeþean Hunedoara au
dezvelit primul monument închinat marelui istoric Nicolae Densuºianu (1846-
1911), autorul celebrelor monografii �Revoluþiunea lui Horia� ºi �Dacia
preistoricã�. Congresul a þinut o ºedinþã ºi la cetatea Colþ din judeþul Hunedoara,
cunoscutã în Literatura Universala datoritã lui Jules Verne - �Cetatea din Carpaþi�.
În cele patru secþiuni pluridisciplinare ale Congresului de la Bucureºti s-au prezentat
peste 90 de comunicãri ºi referate;

· Publicare cãrþii �Noi nu suntem urmaºii Romei�, ediþia a II-a, Ed.
Intact/Bucureºti;

· Publicarea în limba româna a lucrarii �Zamolxis- Primul legiuitor al geþilor�, Ed. AXA/Botosani, cât ºi
pe www.dacia.org;

· Sponsorizarea parþialã a lucrãrilor arheologice de la Schela Cladovei, conduse de  Vasile Boroneanþ;
· Sponsorizarea parþialã a construcþiei �Parcului cultural Cucuteni�, Iaºi;
· Premii acordate câºtigatorilor emisiunii radio �Reînvierea Daciei�;
· Publicarea cãrþii �Noi nu suntem urmaºii Romei�, ediþie de popularizare, Ed. AXA/Botosani;
· Melodia �Marº Dacic�, pe versuri de Gelu Dorian, muzica Ion Ionescu, solist Victor Cocieru împreunã cu

formaþia newyorkezã Amor.

 Anul  2003
· Organizarea celui de Al IV-lea Congres Internaþional de Dacologie: Tãrtãria 2003 care a avut loc între

19 ºi 20 iunie, 2003 la Bucureºti, la hotelul Intercontinental;
· Dezvelirea la Tãrtãria, judeþul Alba a Primului Monument din istoria omenirii dedicat apariþiei scrisului

în lume (în urma cu 7.500 de ani);
· Editarea revistei �Dacia Magazin�;
· Sponsorizarea lucrãrii � Nicolae Densuºianu- omul si opera�, Ed. Academiei  de înalte studii militare/

Bucureºti;
· Sponsorizarea traducerii în limba englezã a lucrãrii �Zamolxis - Primul

 legiuitor al geþilor� ºi publicarea ei pe internet- www.dacia.org;
· Sponsorizarea publicãrii cãrþii � Traco-Geto-Dacii, naþiunea matcã din  spaþiul carpato-danubiano-

balcanic�, Ed. Nicolae Bãlcescu/Bucureºti;
· Sponsorizarea emisiunii radio �Reînvierea Daciei�, Radio România;
· Sponsorizarea  parþialã a �Parcului cultural Cucuteni� Iaºi;
· Karamazoo Al 38-le Congres Internaþional de Studii Medievale 6-9 Mai , Western Michigan University,

USA- Deschiderea sectiei de Dacologie: �Religion vs. Science� Dr. N. Savescu;
· Melodia �Imnul tinerilor Daci�, pe versuri de Vasile Bãjenaru, muzica Christi Amarghioalei, solist Christi

Amarghioalei împreunã cu formaþia newyorkezã Amor.

Anul  2004
· Organizarea celui de Al V-lea Congres Internaþional de Dacologie:  Civilizaþia Carpato-Dunareanã-

rãdãcini care a avut loc între 25 ºi 26 iunie, 2004 la Bucureºti, la hotelul Intercontinental;
· Prezentarea pe internet, www.dacia.org , dar ºi la congres, a misterioaselor plãcuþe de plumb ( Placuþele de

aur de la Sinaia- vezi A. Deac comunicare în 2003);
· Cumpãrarea a douã placuþe de plumb, de pe internet (E-bay) gãsite la sudul Dunãrii, pe teritoriul Bulgariei de

azi;
· Editare revistei �Dacia Magazin�;
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· Sponsorizarea emisiunii radio �Reînvierea Daciei�, Radio România;
· Sponsorizarea parþialã a  �Parcului de culturã Cucuteni� Iaºi;
· Karamazoo Al 39-le Congres Internaþional de Studii Medievale 6-9 Mai , Western Michigan University,

USA- Secþia de Dacologie:  �When No One Read, Who Started to Write� Dr. N. Sãvescu, �Traco-Dacian and
Byzantine Roots of the Romanian Spirituality and Literature� Prof. Gerge Alexe, �The Poetry of St. Gregory of
Naziansus� Prof. Theodor Damian;

· Deschiderea la Bucureºti, strada Orzari 15 a sediului oficial al fundaþiei Dacia Revival;
· Melodia �Nu uita ca Tu eºti Dac�, pe versuri de N. Sãvescu, muzica Gheorghe Gheorghiu, solist Victor

Cocieru împreunã cu formaþia newyork-ezã Amor;
· Melodia �Cei ce-au crezut cã pot invinge Dacii�, pe versuri de N. Sãvescu, muzica Christi Amarghioalei,

solist Christi Amarghioalei impreuna cu formaþia newyorkezã Amor.

Anul  2005
· Organizarea celui de Al VI-lea Congres Internaþional de Dacologie-

 Kogaion care va avea loc între 30 iunie ºi 01 iulie 2005 Bucureºti, la hotelul Intercontinental;
· Editare revistei �Dacia Magazin�;
· Sponsorizarea emisiunii radio �Reînvierea Daciei�, Radio România;
· Karamazoo Al 40-le Congres Internaþional de Studii Medievale 6-9 Mai , Western Michigan University,

USA- Sectia de Dacologie: �The Mystery of Sarmisegetusa as Reflected in the Middle Ages� Dr. N. Sãvescu, 
�Traco-Dacian Spirituality and Art in the Middle Ages� Maria Gaf-Deac, �Historical Problems regarding Getica of
Jordanes� Timotei Ursu, �Thraco-Dacian Spirituality and its Contribution to the Christian Foundation of Europe�
George Alexe,  �Archeological aspects of Religious Life in Dacia� Mihai Vinereanu, �Thraco-Dacian fight systems
and the Conception of Medieval European War� Ioan Gaf-Deac, �Thraco-Dacian Civil Architecture and the Medieval
Evolution of Cities in Europe� Sorin Pavãl;

· Apariþia serialului de filme documentare : � Noi, Dacii�: Inceputuri; Potopul; Drumul spre Sarmisegetusa;
Misterele Sarmisegetusei (www.dacia.org);

· Melodia � Voi Daci nu mai tãceþi din gurã�, pe versuri de N. Sãvescu, muzica Igor Miscoi , solist Victor
Cocieru împreunã cu formaþia newyorkezã Amor.

Planuri pentru viitor : Al VI-lea Congres Internaþional de Dacologie: Tomiris 2006. În oraºul Tomis/Constanþa,
cetate ridicatã de regina masa-geþilor Tomiris (dupa cum ne spune istoricul Jordanes) intenþionãm sã îi ridicãm o
statuie adevãratului  lui ctitor. Continuarea serialului de filme documentare �Noi, Dacii� cu secvenþa �Rãzboaie
uitate� (Tomiris-Cirius, Darius-Antirus, Xerxes...).
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PLANUL DACIC CARE NE-A TRAVERSAT ISTORIA

Conf. univ. dr. G.D. Iscru

Motto: �Însetat lupt spre a birui!
Dacia unitã sã trãiascã!�

(Rohonczy Codex, 2002, V. Enãchiuc, p. 267)

O tezã falsã � inclusã, demult ºi interesat, din afarã ºi sprijinitã, la noi, întreþinutã, amplificatã prin �caii troieni�
sau agenþi �motivaþi� în diverse feluri � ne-a aruncat ºtiinþa istoricã într-o �derivã� din care nici azi n-a revenit la
direcþia normalã. Teza a �iradiat� viaþa politicã, politicile educative, în epoca modernã în special prin ºcoalã, Universitãþi
ºi Academii, astfel încât sute de generaþii de elevi ºi studenþi, în ºcoalã ºi la vârsta adultã au ajuns vinovaþi fãrã vinã
într-o problemã esenþialã: recunoaºterea sau nerecunoaºterea originii autentice a propriului popor.

Este vorba de teza falsã a romanizãrii, care a evoluat în douã �variante�, în timp ce tradiþia popularã/memoria
colectivã n-a reþinut nimic din vreo ascendenþã romanã a românilor. Prima �variantã� avea �la bazã� exagerarea
retoricã a lui Eutropius: exterminarea geto-dacilor la ºi dupã 106 ºi colonizarea pãrþii cucerite din Dacia nord-
dunãreanã (cea mai mare parte a ei, precum se ºtie, rãmãsese necuceritã) cu coloniºti aduºi sau veniþi din �toatã
lumea romanã�. Când varianta s-a dovedit a fi puerilã, deci de neacceptat, moderatorii �derivei� au înlocuit-o �din
mers� ºi �pe nesimþite� cu a doua variantã, la fel de puerilã dar cu o dozã de viclenie care a reuºit sã convingã pe
mulþi, mai ales cã nu mai era susþinutã de inamici ai românilor ci de înalte personalitãþi autohtone titrate ºi bine
îndoctrinate în prealabil de cei interesaþi. Este vorba de varianta �romanizãrii� geto-dacilor rãmaºi în provincie
dupã cele douã rãzboaie crâncene (101-102 ºi 105-106 d.Hs.). în acest sens, limita superioarã a absurdului a atins-
o Hadrian Daicoviciu în concluziile lucrãrii sale Dacii din 1965 (Ed. ºtiinþificã, Bucureºti), cu o �logicã� demnã de o
carte a recordurilor intelectuale negative. Astfel, fiul marelui sãu pãrinte Constantin Daicoviciu, ºi el �stâlp� al
�romanizãrii�, scria negru pe alb: �Cât a fost de extinsã ºi profundã aceastã romanizare ... nu se ºtie exact. Este cert
însã cã ea a fost destul de puternicã�, încât �sã se extindã ºi asupra dacilor liberi...� (necuceriþi, n.n.). ªi conchide:
�Aºa dispar dacii din istorie: nu dintr-o datã, nu exterminaþi în rãzboaie sau dezrãdãcinaþi, ci treptat, cedând în faþa
superioritãþii civilizaþiei materiale ºi a culturii latine, adoptând obiceiurile romanilor ºi limba lor�, astfel încât în sec.
VI d.Hs. Iordanes îi �confunda� pe geþi cu goþii ºi în acest spaþiu �se mai pãstra doar amintirea dacilor� (p. 248-
249, s.n.).

Toatã ºtiinþa istoricã universitarã ºi academicã a susþinut ºi
susþine, cu nuanþãri, aceastã a doua variantã. ªi de la acest
înalt nivel ea s-a extins. Consecinþa ? Românii nu-ºi cunosc
strãmoºii autemtici! Este aceasta o culme a ingratitudinii
urmaºilor ? Este!  ªi mai este o nocivitate �colateralã�: dintre
toate imperiile istoriei, a cãror �lege� a fost raptul ºi oprimarea
naþiunilor, Imperiul roman ar fi avut un rol civilizator.  Despre
rolul �civilizator� al acestui imperiu iatã ce spune un autor al
timpului: �Dacã exista undeva vreun golf ascuns sau un pãmânt
necunoscut, unde se gãsea aur (ºi se ºtia cã dacii au aur!
n.n.), se decreta cã acolo e un duºman ºi se pregãtea sãmânþa
unor rãzboaie sângeroase ºi cucerirea de noi comori (avuþii)�
(Petronius, Satiricon, CXIX, 4-7, s.n.).

În cartea Traco-geto-dacii, naþiunea matcã din Spaþiul
carpato-danubiano-balcanic, 2003, am invocat izvoare care
aratã modul în care i-au �primit� geto-dacii pe mercenarii
romani cuceritori ºi cum i-au �considerat� în continuare. Mi
se pare cu totul semnificativ ºi o spunem ºi aici cã poporul
român, urmaº direct al geto-dacilor, ºi-a însemnat pe cer
aceastã �primire� ºi aceastã �consideraþie�. Astfel, în tradiþia
noastrã popularã, pe bolta cereascã sunt nu douã ci 18 care,
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fiecare cu �misiunea� lui, dar primele douã, cele mai cunoscute, sunt: �Carul Mare al lui Traian cu care a dus
învinºii în robie� ºi �Carul Mic al lui Traian cu care a dus bogãþiile din Dacia� (conf. Silvia Pãun, Identitãþi
europene inedite, Italia � România, 1996, p. 181, s.n.).

Iatã de ce, de-a lungul întregii lor istorii, pornind mai ales de la aceastã cruntã experienþã a cuceririi romane, geto-
dacilor ºi urmaºilor lor direcþi, românilor, ca ºi altor popoare în situaþii similare, le-a fost atât de scumpã dorinþa de
INDEPENDENÞÃ ºi de refacre a UNITÃÞII POLITICE (statale), cât mai depline, în VATRA DACIEI.

Iatã de ce, de-a lungul întregii noastre istorii a existat un PLAN AUTOHTON DACIC care ne-a traversat istoria
ºi a rãmas ca un mesaj testamentar pentru viitor. La nivel popular, de-a lungul Arcului Carpatic, a existat între
români, cum a spus-o într-o fericitã ºi adevãratã expresie un mare istoric (David Prodan), o OSMOZã POPULARã
PERMANENTã iar pe drumurile transhumanþei românii au fost peste tot la ei acasã, chiar dacã stãpâniri strãine se
infiltarserã în unele provincii. La nivel politic, cunoaºtem pe primul eliberator al Daciei cucerite de Traian, generalul
Regalian, un strãnepot al lui Decebal. Cunoaºtem, de asemenea, mesajul testamentar al unui Vlad, voevod al românilor
din secolul XI d. Hs.: DACIA UNITÃ Sã TRÃIASCã! (v. Codex Rohonczy � Viorica Enãchiuc, 2002, p. 267). Iar
mai târziu, peste propaganda unor dioctrinari ºi a unor îndoctrinaþi cu amintitul fals istoric au existat ideea ºi efortul
de REFACERE A DACIEI (�Restututio Daciae�). Mihai Viteazul a fost receptat, în epocã, drept un RESTITUTOR
DACIAE. Voievodul þãrii Româneºti, Matei, care �reînnodase� firul de la Basarabii întemeietori de þarã, precum
odinioarã un Neagoe din neamul Craioveºtilor, era numit, în epocã, �VOEVOD AL ACESTOR ÞÃRI DACICE� ºi se
puneau în el speranþe în acest sens. Dupã cum �nebunia� românilor, în prima  jumãtate a secolului al XIX ºi în
revoluþia paºoptistã, era REFACEREA DACIEI, constituirea unui mare regat al Daciei. Mai nou, la ultimul recensãmânt
unii români s-au declarat daci - ºi nu ca o �frondã� ci fiindcã în chip firesc se considerã astfel. Iar refrenul unui
cântec cântat în Basarabia sunã aºa:

�Hai sã-ntintdem hora mare,
Mai aici ºi mai colea,

Mai aproape de hotare,
Sã refacem Dacia�.

SCRISUL SACRU AL COMUNITÃÞILOR NEO-ENEOLITICE

Marco Merlini
Director general al proiectului de cunoºtinþe preistorice (Roma, Italy)

Director al Institutului de Arheomitologie (Sebastopol, USA)

Un scris literat a apãrut in sud estul Europei acum 5.300 de ani î.Ch., cam cu douã mii de ani înaintea oricãrui alt
scris cunoscut. Il numesc �scrisul danubian� deoarece a apãrut iniþial in regiunea balcanicã centralã ºi a avut o
dezvoltare indigenã. S-a rãspândit repede spre valea Dun|rii, sudul Ungariei, Macedonia, Transilvania ºi nordul
Greciei. A înflorit pânã cam la 3.500 î.Ch. când a avut loc o schimbare socialã: dupã unii, a fost o invazie de popoare
noi, în timp ce alþii au ipotezat apariþia unei noi elite (Merlini 2004a).

Scrisul timpuriu european este pierdut ºi ce rãmâne din el este impenetrabil ºi rezistã cu tenacitate la eforturile
oricãruia care încearcã sã-l descifreze. Nu se ºtie nimic despre existenþa unei astfel de limbi de referinþã. In plus, este
prea vechi pentru noi pentru a spera sã gãsim ceva asemãnãtor cu multilingva �piatra Rosetta� care ne-ar permite sã-
l traducem intr-o limbã cunscutã. Deºi acest scris este acum pierdut ºi este puþin probabil cã va fi vreodatã descifrat,
anumiþi cercetãtori folosesc o abordare semioticã, încercând sã dezlege anumite elemente ale codului sãu genetic.
(Haarmann 1995, 1998a, 1998b; Merlini 2002, 2003, 2004a, on line; Winn on line).

Dupã aceºti cercetãtori semiotici, scrisul danubian este un sistem foarte arhaic de scris ºi probabil incapabil sã
codifice o cuvântare extinsã or o narare lungã, deoarece nu existã elementele fonetice ori sunt redate prea limitat în
scris. Acest scris consistã probabil dintr-un amestec de logograme, ideograme, pictograme ºi numai câteva elemente
fonetice marcate ocazional ºi marginal. Conecþia cu sfera conceptionalã este mult mai puternicã decât conecþia cu
sfera foneticã. Alte scrisuri antice de acest gen sunt scrisul elamit, scrisul Indusului, heroglifele discului din Faistos,
scrisul chinezesc pe oasele de oracol ºi glifele olmece.

Una dintre caracteristicele scrisului danubian este folosirea lui în liturgii ºi pentru a exprima credinþe magic-
religioase. Nu a fost folosit pentru tranzacþii comerciale sau pentru a înregistra documente administratve, ci pentru
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a �comunica cu divinitatea�. De fapt, inscripþii au fost gãsite adesea pe obiecte - pe figurine feminine de argilã,
ofrande votive (câteodatã ex-votes), vase de bãut, roþi de fus, sigilii, modele de temple ºi greutãþi de rãzboi de þesut
- conectate cu un context religios. Dacã o parte considerabilã a inscripþiilor erau elemente ale unui sistem religios ºi
mitic, în acelaºi timp, religia era un sistem de simboluri ºi texte prin care fiinþele umane au comunicat cu universul
lor cultural definit, caracterizat de puteri supra-umane cât º de puteri umane. Modele comune de acþune ritualã
simboluri încastrate º texte, au realizat comunicarea extra-umanã º inter-umanã fiind de asemenea o mediere între
nevoile conflictive ale individului pentru proprie expresie º propriu control.

Comunitãþile neo-eneolitice ale bazinului danubian erau doar la începutul dezvoltãrii unui scris a cãrui principalã
caracteristicã era de naturã de cult, de iniþiere, de ritual; de aceea multe înþelesuri erau esoterice ºi erau revelate
numai la ocazii de iniþieri specifice (Lazarovici-Merlini 2004). Acest lucru nu ne uºureazã încercãrile de-al descifra
deoarece avem de-a face cu texte care provoacã ceea ce nu este exprimabil, care nu numai dezvãluie dar în acelaºi
timp ascund ºi distrag ºi care în final indicã ceva care de fapt înseamnã altceva.

Nu din accident erau câteodatã textele plasate pe partea nevizibilã a vasului de ritual.
Semnele de magie-religie erau vizibile numai când vasul este miºcat, depozitat sau transportat, dar nu când era

folosit. In timpul ritualelor, semnele erau îndreptate spre pãmânt, probabil pentru a da ºi a lua puteri dela pãmânt. Era
oare ne-vizibilitatea nu numai un înþeles simbolic suplimentar dar de asemenea ºi o parte integralã a mesajului
simbolic ºi o condiþie necesarã pentru a pune simbolurile ºi inscripþiile în miºcare?

Aveau artifactele înscrise o funcþie specificã în celebrarea ritualelor de înmormântare? ªi am gãsit o cerere
formalã, ritualizatã la o crizã de sãnãtate sau viaþã?

Ce mesaje erau exprimate de inscripþiile scrisului danubian? Religia neo-eneoliticã a sud-vestului Europei era
asociatã cu divinitãþi feminine ºi cu cãsãtoria sacrã (ieros gamos). Am descoperit texte care comunicau informaþii ca
numele divinitãþii sau epitetele ei? ªi formulele liturgice, forme de prezicere, binecuvântari sau invocaþii?

Au fost descoperite artifacte religioase care, purtând atât simboluri cât si semnele unui scris liniar, pot acum sã
ne nareze mituri foarte vechi?
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Artifacte inscrise erau folosite de puternici profesionali consacraþi în timpul ceremoniilor magice ºi religioase sau
de asemenea de cãtre oameni simpli în ritualuri domestice. Cum putem distinge între inscripþiile produse pe obiecte
de cult folosite în ceremonii domestice ºi altele care aveau nevoie de mari �cunoºtinþe�? Deºi oraºele, regii ºi statul
nu au apãrut încã, era scrisul sacru folosit de elita preoþilor deasemenea pentru a ghida ºi controla sensul oamenilor
de aparþinere la comunitãþi, unde încã exista un puternic spirit de egalitate?

Autorul va prezenta puncte noi de vedere asupra unor obiecte cultice ale civilizaþiei danubiene recent descoperite.

KOGAIONUL LA GETO-DACI ªI ROLUL KOGAIONURILOR
ÎN REALIZAREA HÃRÞILOR TERESTRE PENTRU EUROPA

ªI ASIA ÎN SECOLELE VII Î.E.N – II E.N.

Prof. Viorica Enãchiuc

Pornind de la consemnarea importanþei Kogaionului la geto-daci de cãtre scriitorii antici (Herodot ºi Strabon)
ºi trecerea în revistã a diferitelor ipoteze emise pânã în prezent, autoarea formuleazã concluzii în legãturã cu probele
oferite pentru localizarea Kogaionului ºi a peºterii în care s-ar fi putut retrage Zamolxis.

În continuare lucrarea prezintã peºterile din România care de-a lungul timpurlor, aveau rolul de adãposturi,
de centre religioase sau astrologice; puncteazã Kogaionurile din Asia ºi Europa, înregistrate de hãrþile terestre în
secolele VII î.e.n. � II e.n. care aveau importanþã religioasã, strategicã ºi economicã dar mai ales puneau în evidenþã
relaþiile între popoare, în diferite anotimpuri ale anului;

Pentru demonstrarea punctului nostru de vedere prezentãm calendarele lunar ºi solar asociate cu harta
terestrã de pe cupa de aramã descoperitã la Teheran (datatã în sec VII î.e.n) ºi hãrþile terestre consemnate pe piatra
de la Corbi (sec. IV � III î.e.n), document geto-dacic descoperit pe teritoriul României.

Cunoºtinþele geto-dacice, astrale ºi cartografice, au condus în timp la construirea de astrolaburi (ale cãror
imagini sunt înregistrate de textele ºi în miniaturile Codexului Rohonczi, în secolele XI � XII e.n) de cãtre Blaki
(români).

ΤΑΛΙΠΙΚΟ  ΣΑΡΜΙΤΑΛΙΠΙΚΟ  ΣΑΡΜΙΤΑΛΙΠΙΚΟ  ΣΑΡΜΙΤΑΛΙΠΙΚΟ  ΣΑΡΜΙΤΑΛΙΠΙΚΟ  ΣΑΡΜΙXΕΤΕΤΕΤΕΤΕΤVΖΟΖΟΖΟΖΟΖΟ
Dipl. Ing. Branislav Stefanoski � Al Dabija,

Tetovo, Macedonia

Pinaca registratâ tu cartea al D-nul. Dan Romalo sum nm.94
S-lu ghiuvusim “TALIPICLU SARMIGHETUZ” (Njica nclinare di Sarmighetuza).

Tu scriarea va-s mi duc pi printsiplu prota s-lu scriu textul cu ghrame orghinale, deapoa transcriptsia tu ghrame
latine, depoa scriatâ cu ghrame latine ashi cum lipseashte ta sa-s ghiuvuseascâ shi tu sone iaste scriat textul tradus
pi armân makedoneashte cu analizâ al cafiun scriat zbor.

textul orghinal:

∆Α^ΙΒΑΛΟ  ΟΝ  ΣΟΤΥ^ΕΟ  ∆V  ΜΑΕΡΟ  ΒΙΡΟ
∆Α^ΥΟ  ΑΙΡΟΖΑΝΤΟ  ΠΟΕ  ΝΟΒΑΛΙΕΟΖΕ  ΒΕ −
ΛΑΤΟΡΕΥV  ∆Α^ΙΕΟΚVΕ  ΚΟΡΟΛΕΟΣΑΜ −
ΙΤΟ  Ε  ΑΖΟΛVΕ  ∆ΕΟ  ΖΑΒΕΛΟ  ΠV∆Ο  ΟΝ
XΕΝΤ  ΒΕΙΡΟ  ∆V  ΕΛΟ  ΣΑΡXΕ^ΕΙΟ − Χ
∆ΙΕXΙΟ  ΒΙΕΣΙ  ΝΟΑΡ  Ε  ΖΑΝ∆Ο
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ΠΑΝΤΕΛΟ  ΡVΜVΝΟΣΟ  ΛVΕ

transcriptsia tu ortografia latinâ:

DACIBALO  ON  SOTICEO  DU  MAERO  BIRO
DACIO  AIROSANTO  POE  NOBALIEOSE  BE –
LATOREIU  DACIOCUE  COROLEOSAM –
ITO  E  AZOLUE  DEO  ZABELO  PUDO  ON
GENT  BEIRO  DU  ELO  SARGECEIO – H
DIEGIO  BIESI  NOAR  E  SANDO
PANTELO  RUMUNOSO  LUE

giuvusirea a textului:

Dacibalo on soticeo du maero biro
dacio erosanto, poe nobaleose be-
latoriu daceocue Corolosam-
ito e Asolue deo zabelo pudo on
gent biro du elo sargecio – H
degio. Besi, Noar e Sando.
Pantelo Rumunoso lue

textul pi limbâ armân makedoneascâ:

Detsibal tu sutsatâ di marea celnichime
dacicâ heroeascâ, deapoa, nobiljli polimosh
a Dakilor, Corolosamito
shi Asolue dionescul pefectu comandusitor a polimlui tu
celnichimea a farâljei di alavdats Sarmighetuzenj – Hielarh (gheneral)
ducâtor (duca). Beslji, Noar shi Sando.
Nai marle comandantu Român atsel

Explicatsie ti cafi un zbor ahoria:

ΤΑΛΙΠΙΚΟ ΣΑΡΜΙXΕΤVΖΟ − Σ − Μ _ = Talipico Sarmigetuzo – S – M-.
Zborlu “talipico” iaste componat di zboarâle “talim + pico”, (talim + pic) di tu limba daco-rumuneascâ shi sântu cu
simasie di “nclinare + njicâ”.
Tu vicljime, a shi an capital candu putearea tu un stat u are “vâsiljelu”, tute adunar di simasie cari s-fâc

pi câftarea a “vâsiljelui” sântu reghistrate câ adunâr di “nclinare”, “nclinare” câtrâ vâsiljelu.
Cum aista adunare s-are faptâ Sarmighetuzâ, atsea idyia u poartâ numâ di “Njicâ nclinare di Sarmiseghetuzâ”.
Izolatile ghrame: -S – M-, pot s-ansemneadzâ: Sarmighetuzeanj  Mati (Vruts).
Complet scriata ΤΑΛΙΠΙΚΟ ΣΑΡΜΙXΕΤVΖΟ − Σ − Μ _  poate s-u identificâm ca: “Njicâ nclinare di
Sarmiseghetuzâ, anamisâ di Vrutslji Sarmighetuzeanj”.

∆Α^ΙΒΑΛΟ = Dacibalo (numa a vâsiljelui Detsibal).
ΟΝ = ân, tu (aproapea tute botsur “â” shi “u” cari azâ li ufilisescu tu zboarâle Armân Makedonjlji shi

Rumunjlji, tu veaclja limbâ a Sarmato-ghetslor (Daco-ghetslor), s-grea  ca boatse “o”).
ΣΟΤΥ^ΕΟ = soticeo (yine di zborlu “sots, sutsatâ”).
∆V = du (adecvatâ iaste pi “di”).
ΜΑΕΡΟ = maero (marle).
ΒΙΡΟ = biro (“primariu” = “sutata a primarlor”; tu d.r. actualâ lu avem zborlu “birâu ” = “primar an hoarâ”).
∆Α^ΥΟ = dacio (a Daceanjlor).
ΑΙΡΟΖΑΝΤΟ = erosanto (yine di zborlu “ero, heroiu”).
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ΠΟΕ  = poe (“apoi, deapoa”; pi d.r. “apoi, dupâ aceea, pe urmâ”.
ΝΟΒΑΛΙΕΟΖΕ = nobaleose (“nobiljli”; tu d.r.”nobili ”).
ΒΕΛΑΤΟΡΕΥV  = belatoriu (“polimosh”; tu d.r. li avem zboarâle: “belici/st,-stâ; belicos; beligeran/t,-tâ.”).
∆Α^ΙΕΟΚVΕ  = daceocue (daceascâ)
ΚΟΡΟΛΕΟΣΑΜ ΙΤΟ = Corolosamito (numâ al un di comandantsâlj a ostea a Dakilor cari ma deapoa u

organiza apararea a câsâbâlui Sarmighetuza. Aista numa u astiljem shi pi P.nm.98.).
Ε = e (ligân cari azâ s-ufiliseashte tu limba italieanâ. Tu a.m. shi d.r. azâ atsea iaste ligânlu “shi, sh.).
ΑΖΟΛVΕ  = Asolue (Numa a actuallu “degio” a puterlor a Dakilor).
∆ΕΟ = deo (“dionescu”; Pi d.r. iaste adecvatâ pi “divin”).
ΖΑΒΕΛΟ = zabelo (Zborlu “zabelo” direct u are simasia di “comandantu a polimlui” shi iaste zbor andumusit di

d.r. zboare “zabet + beligerant”. Aljuntrea zborlu “zabelo” poate s-hibâ achicâsit sh-ca numâ a “diolu a polimlui”
Zabelo. Di analiza a tutilor scriate pinache vinj pân di constatatsie câ tu veaclja relighie a Dakilor nu egzista dio cu
ahtare numâ.?

ΠV∆Ο = pudo (adecvatâ iaste pi d.r. “pudic,-â; pudoare” cu simasie: “perfectu, modestu”).
ΟΝ = ân, tu (aproapea tute botsur “â” shi “u” cari azâ li ufilisescu tu zboarâle Armân Makedonjlji shi

Rumunjlji, tu veaclja limbâ a Sarmato-ghetslor (Daco-ghetslor), s-grea  ca boatse “o”).
XΕΝΤ  = gent (“farâ”; d.r. “gen, gintâ”).
ΒΕΙΡΟ = biro (“celnichimea, primarimea”; tu d.r. actualâ lu avem zborlu “birâu ” = “primar an hoarâ”, “biro”

= “primarlji”).
∆V = du  (adecvatâ iaste pi “di”).
ΕΛΟ = elo (adecvatâ pi d.r. “elogia” = lavdâ, alavdâ; “elogiere/e” = lavdare, alavdare.).
ΣΑΡXΕ^ΕΙΟ = Sargecio ( Sarmighetuzenj).

− Χ = – Hielarh (gheneral, veclju terminu tu greaca veaclje shi a.m. Comandantu pi 1000 di osteanj).
∆ΙΕXΙΟ = degio ( ducâ, ducâtor. Tu d.r. “conducâtor. Singurlu zbor “diegio” = “die + gio” iaste adaptatsie di “die

+ ghid” di tu d.r.). ∆ΙΕ + XΙΟ (die + gio), yu “die” iaste ligat di identitatea a “Diolu”, “dio, die, diyo,….” (Zeulu), a
“gio” dupu fonetic? a limbiljei ghetic?, a shi ca rezultatu di adaptarea fonetic? tu nao componatlu terminu “degio”,
prezent? transformat? form? di zborlu elementar “ghi/d. (-zi)” care az? lu astiljem tu limba daco-rumun?, a iaste cu
simasie ti “duc?, duc?tor”. Avem mash transformare a boatsea “ghi” tu boatsea “gi”; “deghio” iaste fonetic adaptat
tu “degio”.

ΒΙΕΣΙ  = Besi (razi Besi; d.r. “preotsi Besi”)
ΝΟΑΡ = Noar (numa al un di razlji Besi).
Ε =  e (ligân cari azâ s-ufiliseashte tu limba italieanâ. Tu a.m. shi d.r. azâ atsea iaste “shi, sh.).
ΖΑΝ∆Ο = Sando (numâ al alantui razu Besu).
ΠΑΝΤΕΛΟ = pantelo (nai marle comandantu; pi d.r. “comandant suprem”).
ΡVΜVΝΟΣΟ = Rumunoso (Român).
ΛVΕ = lue (“al lui, atsel”; d.r. “acel”.).
ΣΑΛXΕΡΟ = salgero (“ostean”; d.r. “soldat”).
ΡΟΤΟΠΑΝΟ = rotopano (“falanghile tute”; aistu zbor tu d.r. iaste: “roto + pano”, yu “roto” = “roatâ” (falangâ,

ceatâ), a “pano” = “panta” (tutâ) iaste veclju, zbor arhaic, cari s-ufiliseashte tu tute limbe balcaniche; tu greacâ u are
forma “pantelis” = “ntreg, didip”; zborlu “rotopano” pi alte pozitsie “pinache”, lu astiljem scriat shi ca: “rotopeno”.
Aista zburashte ti nu-aveare standarde cum tu scriarea ashi sh-tu terminologhia a zboarâlor).

ΦVΣΚΟ = Fusco (numa a marlei ghenerallu a Românjlor).
ΜΑΤΟ = mato (“mato” = “vrut”; shcurtatâ formâ di zborlu italic “amato”, yu prota boatse “a” s-anglitâ.).

 d = deghio (cându pi vârnâ pinacâ iaste scriat izolatlu semnu ortografic, scriat tu ortografie stilizatâ d, idyul
anseamnâ “degio” = “ducâ, ducâtor”, d.r. “conducâtor”. Tu situatsia concretâ stilizata ghram d iaste scriatâ sum
“degiolu”- “chialea di lup”, a shi anamisâ di numa al Detsibal cari tu chirolu actual irra “degiolu” a Dakilor.).

∆Α^ Ι ΒΑΛΟ = Dacibalo (Detsibal).
Ε = elo (adecvatâ pi d.r. “elogia” = lavdâ, alavdâ; “elogiere/e” = lavdare, alavdare.).
Ε = elo (adecvatâ pi d.r. “elogia” = lavdâ, alavdâ; “elogiere/e” = lavdare, alavdare.).
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Β = belatoriu (polimoslji; tu d.r. li avem zboarâle: “belici/st,-stâ; belicos; beligeran/t,-tâ”).
∆ = daceocue (dakeshti)
∆∆∆∆∆ = Dacibalo (semnul iaste scriat isâ sum scamnul yu shade Detsibal).

ΚΟΤΟΠΟΛΟ  ΒΟΙ^ΕΡΟ = Cotopolo Bicero (“cotopolo” = “maghu”; tu d.r. corespondeashte cu: “cotorantsâ”,
a Bicero iaste numa alui; de facto tu atsel chiro la Skiti Gheti shi Sarmati nu avea “razz”= “preotsi”, ma cum scrie shi
Herodot, avea “maghur”).

Κ. ΒΑΙΟΝΣΟΕΝΟ  ΕΡΙXΕ Ρ ΙΟ = Cotopolo Bonseno Erigero (numa a maghlui)
 − + −
XΕ ΝVΚΛΟ = Genuclo (atsia s-minduiashte pi tsitatea shi marle tsentru relighioz a Ghetslor tu cari s-afla “marea

bisica al Zamolxis”, a cari s-afla di nândreapta parte pi mollu di Istros , Genucla. Macâ ghine u mutrim compozitsia
a pinachiljei shi yu iaste scriatâ numa Genucla, atumtse putem s-constâtâm câ Cotopolo Bicero shi Cotopolo Bonseno
Erigero sântu vinits di Genucla, spetsial tsi shi doilji sântu “maghyi” (cotopoli) shi sigurâ câ yin di tsentru relighioz,
nicâ camâ tsi tu numa al Cotopolo Bonseno Erigero, s-contsâne shi parânuma Erigero care putem s-u ligâm di
parânuma al marlei hielarhu Dapigea Erigero di chirolu al marle Borebista cari putearea u avea tu tsetatea Genucla.

Ε−Μ∆_ = elo – M.D.
Ε−ΚΙΡΙ  = elo – Kiri.

CONCLUZIE:

Cum poate ta sâ-s veadâ di analiza a zboarâlor, aproape tute zboare arâzga alor  aza u au tu limba daco-
rumuneascâ.

Diafuraia iaste mash tu stillu di exponare, adicâ, tu scriarea a vecljul textu autorlu mutrea limba s-u scoalâ pi tsiva
ma analtu nivel di cât tsi irra limba care tu ufilisirea di cafi dzua u avea laolu. Intentsia irra ta sâ-s yinâ pi nivel di unâ
limbâ sumtâ (sacra) care tu partea di gramatica va-s poatâ ta sâ-s poartâ cu latina shi greca. Fact iaste câ tu intentsia
ta sâ-s yinâ pân di unâ limbâ “sacrâ” sântu fapte multe alatusur. Alatuslji s-ved di factul câ nu mash zboarâle ma shi
numile individuale nu totânâ sântu scriate unâturlie. Atsea zburashte ti nu-aveare un sânâtos tsentru ti educatsie.
Educatsia, adicâ, shtirea ti scriare irra mash tu mâna di unâ njicâ grupâ di oaminj.

URME DE LIMBA AROMÂNÃ ÎN TOPONIMIA ALBANIEI

dr. Albert RISKA
Universitatea �A. Xhuvani� Elbasan, Albania

 
În cadrul relaþiilor lingvistice între limba aromânã ºi cea albanezã putem sublinia cu mare interes schimburile

lexicale mai ales când e vorba despre elementele pe care limba albanezã le-a preluat din limba aromânã. Prezenþa
elementelor limbii aromâne în cea albanezã a fost de mult observatã. În acest material observarea se va limita într-un
sector a lexicului, cel al toponimiei. Observaþiile care se vor discuta derivã din investigaþie asupra a douã grupãri de
toponime.

1. Toponime care sunt recunoscute în mod oficial în Albania ºi noi le judecãm ca fiind de originc aromânã, de
exemplu: Valamara, Rrogozhink, Karbunark, Stjark, Vinokash, Llkngk, Karpen, Zgjank; ºi mai departe Armen,
Rkmknj, Gkrmenj, Ermenj etc.

2. Toponime care nu se recunosc în mod oficial, dar care se aseamãnã cu limba aromânã în original, sau în
variante diferite de varianta oficialã, ca de exemplu: Neocas (Elbasan), Villardc (Berat), Treg (Kklcyrk), Stcvineri
(Shknepremte), Bciasc (Vjosk), Dzcnc (Xark), Ccrciau (Korgk), Avllona (Vlork), Fercc (Fier) etc.

Apartenenþa aromânã a toponimelor a fost investigatã în general în originea lor dar în vreun caz aparte a fost
investigatã ºi  in modul de dezvoltare fonetic. Transformãrile la care au fost supuse aceste cuvinte folosite ca
toponime ne ajutc sã gãsim în acelaºi timp ºi  timpul naºterii acestora.

   De exemplu, Valamara care e situatã  în  regiunea Gramsh situatã aproape de o altã importantã locuire pentru
aromâni  cum este Grabova.

Valamara în aromânã e compusã  din douã pãrþi: Vala care în aromânã înseamnã  un loc în care curge apã  ºi
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unde se spalã rufele, ºi  în  aceaºi  timp vale care probabil vine din latinul valis (vale) ºi mara care în aromânã
corespunde cu cuvântul albanez i madh care  în acest caz este la  feminin. Ambele pãrþi  care compun acest cuvânt
nu lasã nici un dubiu a supra originii aromâne a acestui toponim.

Judecând din caracterul fonetic putem spune cã toponimul Stjark (sat aproape de Delvink care aparþine judeþului
Sarandk) este de origine aromânã. Acest cuvânt reprezintã o transformare din cuvântul latin stela cu rotacismul
carasteristic al limbii aromâne  l > r  ºi  diftongarea  e > ea (tela > tearc).

Iarãºi  un alt exemplu poate fi Karbunark care include un grup de sate aproape de Lushnja. Unul dintre aceste
sate se numeºte Stan-Karbunark sau Karbunark-Stan ºi este locuit în  totalitate de aromâni care aparþin unui grup
numit �aromâni ai locului� (mushateni). Elementul stan ai toponimului te face sã gândeºti aupra naºterei acestui loc
probabil dintr-un stan. Dintre satele locuite de aromâni este normal sã gãseºti cuvântul stan ca microtoponim:
exemplu Stanul lui Migo, Stanul lui Bobo, aproape de Kosova din judeþul Elbasan.

Celãlalt element Karbunark se poate traduce în albanezã qymyrtore (kãrbunãrie).
Aproape de satul Karbunarc, deasupre unui deal, se aflã satul Zgjank, denumirea cãruia poate proveni din cuvântul

aromân dzianc (deal).
Un alt  cuvânt care poate proveni din aromânã este toponimul Llkngk/Llungk. Llknga este locuitã de aºa  numiþii

�aromâni ai locului�. Forma fonetica Llkngk aparþine  �dialectului� sãtenilor ºi adevereºte cã regiunea aparþine grupului
numit in Albania �aromâni ai locului� sau  grupului vlahilor din Grabova. Llkngk este varianta dialecticalã a adjectivului
lung la feminin care in �dialectul  aromânilor din munte� este llung din care derivã cea de a doua variantã a toponimului
(Llungk) care este din punct de vedere fonetic cea mai apropriatã variantã cu originea cuvnntului (comparã: româneºte
= lung, italianã = lungo, din latinã = longus).

Ca fiind de provenienþã aromânã se poate spune ºi  despre toponimul Karpen, un sat aproape de Kavaja. În
aromânã karpen se numeºte planta cãrp. Lingvistul albanez Gabej a susþinut cã cuvântul karpen este format in
albanezã  din cuvnntul karp (stâncã) considerãm cã cuvântul carpen în aromânã reprezintã o nouã fazã dezvoltatã a
cuvântului canabis, dar este foarte important sã subliniem cã aceastã  transformare a cuvnntului nu  s-a  întâmplat
în conformitate cu regulile fonetice ale dezvoltãri cuvintelor în aceastã limbã.

Un alt caz interesant este toponimul Kklcyrk, aflat în sudul Albaniei. În limba albanezã toponimul este explicat din
limba greacã bizantinã klisura, cea ce înseamnã îngustare, închidere, ºi probabil a fost denumit aºa deoarece a fost
ca un punct de separare între provincii. Aromâni foloseau denumirea de Treg/c. Probabil aceasta denumire în aromânã
a fost folositã din importanþa pe care avea locul respectiv ca o trecere din sud-est în sud-vest Albaniei, ºi probabil se
leagã lingvistic cu verbul (n)trec (a trece).

Se observã cã unele din toponimele pe care le-am pomenit se reprezintã într-o formã care probeazã originea lor
veche. Ca de exemplu, în denumirea Stearc se probeazã transformãrile e>ea ºi l>r, ºi la denumirea Dzcnc avem b>c,
care se probeazc ºi în daco-românã, cea ce reprezintã transformãrile al limbii române comune. Toponimul Karpen
trebuie sã fie foarte vechi ºi ca apelativ în limba aromânã este o preluare veche din limba albanezã. Despre exemplele
Niocas ºi Villardc existã ºi fapte istorice.

PLATON DESPRE MEDICINA ZALMOXIANÃ
Acad. Alexandru Surdu

Contestarea de cãtre anumiþi istorici actuali a valorii mãrturisirilor antice, în special greceºti, despre traco-geto-
daci, indiferent de motivele acestora, ne obligã la studii comparative, pe de o parte, ºi, pe de alta, la verificarea
(confirmarea sau infirmarea mãrturiilor) pânã în zilele noastre. Descrierea, de exemplu, a traco-geto-dacilor ca fiind
blonzi ºi cu pielea albã este veridicã, fiindcã toate populaþiile nordariene au avut ºi mai au aceastã înfãþiºare pânã în
zilele noastre. Acelaºi lucru este valabil despre îmbrãcãmintea lor, despre armele, stindardele ºi unetele lor. De ce sã
fie atunci false mãrturiile antice despre faptele, obiceiurile ºi cultura acestora?

De ce sã mintã un filosof de talia lui Platon, care iubea adevãrul, la fel ca binele ºi frumosul, atribuindu-le
medicilor zalmoxieni niºte practici pe care aceºtia nu le-ar fi avut? Ce ar fi zis cititorii dialogului �Charmides�, medici
sau nu, dacã l-ar fi prins cu minciuna? Este greu de imaginat o asemenea situaþie, mai ales cã practicile medicale
zalmoxiene au corespondenþe ºi la alte populaþii ariene, la germani ºi la celþi, dar nu la greci.

Este vorba despre cel puþin trei practici medicale, pe care le putem numi, în termeni moderni, de tip homeopatic,
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psihoterapeutic ºi sugestohipnotic. Sunt practici obiºnuite pentru ritualurile de iniþiere ºi de trecere de la adolescenþã
la junie care s-au practicat la arienii nordici ºi, la noi, se practicã pânã în zilele noastre, cele mai cunoscute fiind
descântecele, atât de obiºnuite la români, despre care vorbeºte Platon. Faptul cã ele sunt atât de vechi nu denotã
altceva decât continuitatea locuirii acestor teritorii de atunci ºi pânã astãzi de cãtre o populaþie sedentarã despre care
nici nu se ºtie sã fi venit din altã parte, cu alte obiceiuri ºi alte tradiþii, cum au fãcut-o alþii.

POPOARE DE ORIGINE GETO-DACÃ  ÎN CATALONIA ANTICÃ

Prof. drd. Cãtãlina Lupu,
Seprotec, Barcelona

În broºura sa �Originea românilor � rãspunsuri, adaosuri, sugestii, lãmuriri�, apãrutã în anul 1942, Dr. Nicolae
Lupu reitereazã idei ºi concluzii precum cele ale lui Nicolae Densuºianu, cuprinse în lucrarea �Dacia preistoricã�. În
încheierea studiului sãu Dr. Lupu aminteºte despre conferinþa d-lui Gamilschek, în care acesta afirma cã în Spania
romanizarea s-a fãcut cu mai mare repeziciune în Catalonia ºi se întreba dacã nu cumva acest fapt s-a datorat
fermentului protoroman existent în aceastã zonã (Vezi cazul Daciei sau al Galliei). Este vorba de stratul traco-illyric
sau geto-dac, descendenþi ai priscilor latini, pelasgii, prezent pe teritoriul Spaniei din timpuri pre-romane.

Pentru a aduce argumente în favoarea
acestei ipoteze vom studia în lucrarea
noastrã cazul celor douã Iberii amintite de
autorii antici, Iberia Orientalã (sau Iberia
Ponticã) ºi cea Occidentalã  (Iberia
Hispanicã) ºi a triburilor de origine geto-dacã
rãspândite pe întreg teritoriul Spaniei,
acordând o atenþie deosebitã celor din
Catalonia ºi anume: ilergeþii, indigeþii,
ilerkavonii, misgeþii.

În adevãr, în lumea veche au existat douã
teritorii ce purtau numele de Iberia. Cele mai
complete date în legãturã cu acest fapt le
avem de la Strabon. El ne spune cã, probabil,
iberii de la Pontul Euxin ºi cei occidentali
erau �omonimi�, datoritã existenþei minelor
de aur în ambele teritorii. Autorul ne mai
informeazã ca iberii orientali locuiau lângã
albani, majoritatea locuiau în munþi, erau
rãzboinici ca ºi sciþii ºi sarmaþii care le erau

vecini ºi cu care se înrudeau prin rasã. Societatea lor era împãrþitã în caste.
     Profesorul spaniol Adolfo J. Domínguez Monedero, de la Universitatea Autonomã din Madrid, susþine cã

migraþia s-a fãcut din rãsãrit spre apus ºi nu invers, ºi recurge la mitul lui Hercule ºi cea de-a unsprezecea �muncã�
a sa, pentru a afla cu exactitate poziþia geograficã a Iberiei Pontice. Dupã toate cercetãrile românului N. Densuºianu
aceste evenimente s-au petrecut pe teritoriul þãrii noastre, dovedite prin mãrturii geografice, arheologice, sau literare
(literatura popularã).

     În ceea ce priveºte triburile menþionate anterior, atenþia ne-a fost atrasã atât de etimologia acestora, cât ºi de
numele geografice ale unor oraºe (Decium, Deciana, etc), munþi, râuri sau nume de persoane (Davus, Dacs, Daga,
Dachulina,etc). Alt element semnificativ este simbolul acestor triburi, care apare ºi pe monedele bãtute în aceste
locuri sau pe porticurile ºi chiar în prefixul unor denumiri de localitãþi. Este vorba despre figura lupului.

     �Confuzia� voitã ºi asimilarea geþilor de cãtre goþi, relaþia între cele douã Iberii din antichitate, omonimele
geografice, relicvele de ceramicã sau numismaticã, elementele de culturã ºi limbã prezente pe teritoriul spaniol
vãdesc ºi întãresc ideea migraþiei popoarelor de pe teritoriul vechii Dacii în acest colþ al lumii ºi prezenþa lor aici
înaintea cuceririi romane. Toate aceste argumente le vom dezvolta în lucrarea �Popoare de origine geto-dacã în
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Catalonia anticã�. Acest studiu nu se doreºte a fi unul exhaustiv, cu atât mai mult cu cât înaintea noastrã au fãcut
cercetãri aprofundate personalitãþi ca N. Densuºianu sau Al. Busuioceanu, români care au cercetat ºi au scos la
ivealã urmele strãmoºeºti prezente în colþuri îndepãrtate ale lumii ºi ale cãror opere ne-au fost cãlãuze ºi în modesta
noastrã prezentare. Pe lângã cãrturarii mai sus menþionaþi, ne-am slujit ºi de scrierile unor autori antici precum:
Herodot, Strabon, Pomponius Mela, Avieno, Iordanes, Isidor de Sevilla, etc.

REGÃSIREA UNOR INFLUENÞE DIN CONCEPÞIA DACICÃ
DE LUPTÃ ÎN SISTEMELE MODERNE DE RÃZBOI

Prof. Univ.Dr. Ioan Gâf-Deac,
Universitatea Spiru Haret Bucureºti

Poporul dacic din marea familie traco-dacicã nu a pãrãsit nicicând infrastructura naturalã, istoricã, de-a dreptul
miraculoasã pe care s-a nãscut.

De aceea �conversaþia colectivã în autonomie� s-a dovedit a fi motorul transformãrilor.
Conversaþia a fost adesea similarã cu definiþia conflictului, mai puþin endogen cât reactiv faþã de ameninþãrile

exogene.
Comparaþia între fenomenele socio-economice ºi politice traco-dacice cu ale romanilor sau grecilor înfãþiºeazã

doar vitezele diferite cu care au avut loc transformãrile în arealele respective, conþinutul ºi sensul spre modernitate
nefiind cu nimic mai prejos de la o entitate la alta.

Conceptualizarea sensului sau reconceptualizarea þin de resursele constitutive interioare ale colectivitãþii traco-
dacice prin acceptarea conflictelor ca mijloace de modelare.

Conflictele în societatea traco-dacicã sunt expresie a dinamismului în toate planurile convieþuirii.
La traco-daci, stãrile din interiorul sistemului au generat preponderent senzaþii conflictuale iar cele din exterior

poziþii conflictuale.
Unitatea teritorialã ºi colectiv � umanã a societãþii traco-dacice, respectiv faptul cã în istorie nu se înregistreazã

rãzboaie civile pentru divizarea regiunilor, (nu s-au produs scindãri de amploare istoricã sau confruntãri etnice)
denotã o anume omogenitate a societãþii.

În contemporaneitate, vecinãtatea ºi proximitatea determinã cauzalitãþi obiective pentru stãri conflictuale ce pot
fi stinse prin câºtig, respectiv adjudecarea satisfacerii interesului.

ªi astãzi �dispersia geograficã� este esenþialã, însã ea tinde sã se diminueze, întrucât distanþele nu mai sunt
restrictive. Dovada acestei tendinþe este cã, de exemplu, SUA poate acþiona flexibil, eficient ºi rapid în orice parte a
lumii pentru contracararea deteriorãrii libertãþii ºi vieþii sociale.

Sistemele de luptã traco-dacice, de naturã defensivã, respectiv de respingere a ameninþãrilor mizeazã pe implicare
directã în stãrile conflictuale.

Traco-dacii nu au angajat pe nimeni, niciodatã pentru a-i apãra. Ei s-au implicat direct în rãzboaiele de apãrare.
În Europa Medievalã ºi în cea contemporanã gradul de implicare din rândul popoarelor în stãrile conflictuale a

fost diferit. Astãzi din partea marilor puteri cel mai frecvent mod de implicare este cel indirect.
Dimensiunile calitative ºi cantitative ale stãrilor conflictuale nu sunt proporþionale. Pe plan internaþional se

instaleazã tot mai mult rafinamentul conflictual, adicã, dimensiunea calitativã cu consecinþele sale maxime câºtigãrii
de teren.

În sistemele de luptã traco-dacice ºi în concepþia de rãzboi este identificatã conflictualitatea productivã spre
deosebire de conflictualitatea neproductivã izvorâtã  din caracterizarea de colectivitãþi �rãzboinice� a altor popoare
atacatoare.

Conceptualizarea sau reconceptualizarea sensului evoluþiei societãþii traco-dacice þin de resursele constitutive
interioare ale colectivitãþii, prin acceptarea conflictelor ca mijloace de modelare.

Desfãºurarea conflictelor în care au fost angajate sistemele de luptã traco-dacice aratã cã acestea s-au produs pe
urmãtoarele aliniamente strategice conceptuale:

- confruntãrile au fost �pentru apãrare�;
- incursiunile (atacurile) traco-dacice în exteriorul teritoriilor proprii au fost �reglementative�, de normare a

climatului de apãrare (prevenþie ºi revendicãri justificate);
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- iarna a fost anotimpul preponderent preferat al confruntãrilor, taberele aflate în conflict mizând pe rezistenþa
minimã posibilã a fiecãruia în faþa condiþiilor grele, suplimentare de luptã;

- regimul lui Decebal (87-106) întocmeºte cel mai vast program civil ºi militar  de apãrare. Dualismul �civil-
militar� este expresia incipientã a strategiilor multivalente contemporane în domeniu.

Gânduri despre KOGAIONON, muntele sacru al geto-dacilor
Nicolae Þicleanu ºi Elena Þicleanu

Înconjurat din toate pãrþile de versanþi abrupþi asemeni zidurilor unei gigantice cetãþi, Ceahlãul, format din mai multe
trepte întocmai unui imens zigurat, este dominat de un platou larg, terminat în extremitatea sa nordicã printr-un vârf
piramidal, Toaca, strãjuit spre nord-est de Panaghia, adevãratã axis mundi îndreptatã spre tãriile cerului. Prin aceastã
morfologie unicã în Carpaþi, dar ºi prin contrastul cu înãlþimile munþilor din jur, Ceahlãul ridicându-se la peste 500 �1000
m deasupra lor, a atras atenþia oamenilor din cele mai vechi timpuri. În jurul sãu au fost gãsite numeroase urme de locuiri,
cele mai vechi depãºind  24.000 de ani. Mai mult, chiar sus pe platoul muntelui, la înãlþimi de 1400 � 1800 m,  au fost
descoperite aºezãrile unor vânãtori de acum 12.000 �10.000 de ani, de la sfârºitul ultimei glaciaþiunii.

Masivitatea, morfologia particularã, izolarea ºi contrastul de altitudine combinate cu anumite caracteristici optice ale
atmosferei de la latitudinea sa,  fac posibilã  observarea muntelui de la mari ºi foarte mari distanþe (peste 300 Km),
constituind astfel un reper pe cerul de vest al Moldovei.

Toate caracteristicile enumerate, multe cu aspect de unicat, deosebesc Ceahlãul de alþi munþi ºi îi conferã caracterul
unei autentice hierofanii, caracter accentuat prin formarea  la rãsãritul
soarelui, în prima parte a lunii august, a  fenomenelor optice
singulare Calea Cerului ºi Umbra Piramidã. Atunci, sus pe platou ºi
la Toaca se desfãºoarã Sãrbãtoarea Muntelui, care, prin sincretism,
este o îmbinare fericitã a rãmãºiþelor unui cult uranian (solar) cu
sãrbãtoarea creºtinã a Schimbãrii la Faþã, ceea ce îi dã un plus de
strãlucire ºi sacralitate.

Frumuseþea muntelui ºi atmosfera de profundã sacralitate ce-l
înconjoarã a atras o pleiadã de scriitori, poeþi ºi oameni de ºtiinþã,
începând cu eruditul domnitor al Moldovei, Dimitrie Cantemir, care
scria: �Cel mai înalt dintre munþi este Ceahlãul, care, dacã ar fi
intrat în basmele celor vechi, ar fi fost tot atât de vestit ca Olimpul,
Pindul sau Peliasul�.  Un alt mare admirator al Ceahlãului, eruditul
preot ºi arheolog C-tin Mãtasã afirma: �Atâta farmec ºi mãreþie îþi
împãrtãºeºte acest munte încât aº putea spune cã cine nu l-a urcat într-o zi seninã de varã, nu ºtie ce înþeles are cuvântul
sublim�. Cuvinte inspirate despre Ceahlãu au mai scris ºi Emil Gârleanu, Alexandru Vlahuþã, Vasile Alexandri, Alecu Russo,
Gh. Panu, George Coºbuc, Gala Galaction, Mihail Sadoveanu, Calistrat Hogaº, Geo Bogza  ºi încã mulþi alþii.

În acest context nu este de mirare cã pe crestele Ceahlãului sunt plasate întâmplãri de legendã ºi cã mulþi cercetãtori,
printre care ºi autorii prezentei lucrãri, vãd în acesta, locul unde, dupã cum scria Strabon, sãlãºluia marele preot al dacilor
împreunã cu ucenicii sãi, mult cãutatul KOGAIONON.

Deºi faimosul ºi sacrul munte al dacilor este plasat de diferiþi autori în multe locuri ale spaþiului carpatic, cum ar fi:
Grãdiºtea Muncelului, Ceahlãul, Retezatul, Bucegii, Vârful lui Pãtru, Gugu, Muntele Gãina ºi încã altele, autorii aduc
numeroase argumente în sprijinul localizãrii acestuia în Ceahlãu, vechiul Pion al Moldovei. Dintre argumente menþionãm:
morfologia particularã a muntelui, in special aspectul piramidal al Vârfului Toaca, cu ciudate similitudini în faimoasele
piramide egiptene; contrastul surprinzãtor între altitudinea muntelui ºi culmile  înconjurãtoare, fapt ce-l face sã fie un mãreþ
reper, vizibil de la mari depãrtãri; prezenþa toponimelor de origine dacicã (bâtcã, lespezi, stãnile etc.) alãturi de toponime
alcãtuite pe baza numelui unui presupus pustnic Ghedeon (Bâtca Ghedeonului, Pârâul Ghedeonului etc.) considerate a fi
disimulãri creºtine ale vechiului nume Kogaionon în scopul transmiterii peste veacuri a sacralitãþii ancestrale. De asemenea,
sunt expuse o serie de consideraþii privind denumirea anticã a râului Siret (= Hierassos), acesta fiind de altfel singurul râu
din Europa considerat sfânt în antichitate.

Într-un context mai larg, în lucrare sunt prezentate diverse aspecte privind sacralitatea munþilor în antichitate, Kogaiononul
fiind unul dintre aceºtia ºi se emit ipoteze asupra simbolurilor sacre ºi  pe baza lor a relaþiilor dintre diferite popoare antice:
pelasgi, traci, daco-geþi, etrusci, greci, romani, celþi, sciþi, hicsoºi ºi alþii.
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MOTIVUL MORÞII – PUNTE DE LEGÃTURÃ
ÎNTRE EROUL ZALMOXIAN ªI MEªTERUL MANOLE

Pr. Prof. Al. Stãncilescu - Bârda

Lucrarea noastrã îºi propune sã puncteze câteva trãsãturi comune dacului zalmoxian, ciobanului mioritic ºi
meºterului de pe Argeº, cu privire la realitatea, sensul ontologic ºi valoric al morþii umane în context cosmologic.

Desfãºurându-ºi viaþa într-un mediu geografic comun, fãrã a exagera rolul acestuia, având înrudiri spirituale ºi
naturale evidente, cei trei eroi reflectã o unitate plenarã de gândire ºi simþire, imposibilã în cazul unei nestatornicii,
unei necontinuitãþi istorico-sociale ºi genetice prin veacuri.

Omul rupe, în sens prometeic, legãturile mitologice care-i condiþionau existenþa, îngrãdindu-i libertatea de voinþã
ºi acþiune. Pentru prima datã dacul zalmoxian, Omul, reprezintã ceva în universul cosmic, pentru prima datã,
aproape la nivel de egalitate, omul colaboreazã cu divinitatea. Moartea devine o metamorfozã în planul ontologic ºi
existenþial al entitãþii umane. Fiinþa umanã nu poate fi nimicitã, în viziunea dacului ea deþine acel fascinant non posse
mori, moartea însãºi devine sensul vieþii, Marea Trcere, Marele Drum. Nu este o dispariþie, o trecere din fiinþã în
nefiinþã, ci o transformare ontologicã a fiinþei umane, însãºi nefiinþa fiind o nouã realitate în planul existenþial. Dacul
nu se îngrozeºte de moarte, dar nici nu o cautã ca pe un refugiu, acest fenomen firesc ºi inevitabil cãpãtând valoare
în momentul în care s-a ajuns la el ca jertfã închinatã unui ideal superior, ca sacrificiu suprem pus în slujba societãþii.
Cel care se învrednicea sã primeascã sãrutarea morþii devenea mesagerul acelor sute de mii de anonimi, aristocraþi,
oameni liberi ºi sclavi, uniþi pentru moment în frãþietatea ºi egalitatea clipei supreme. Dacã în viziunea dacilor
mesagerul trece în planul transcedental, în concepþia ciobanului mioritic ºi a Meºterului Manole acesta se împãmânteºte,
rãmâne nu numai ca un simbol ci ºi ca o realitate în mijlocul naturii din care s-a desprins de moment pentru a se
reîntoarce, reînsufleþind-o. Putem sã afirmãm cã aceasta este o evoluþie în planul valoric al problematicii existenþiale.
Dacul colaboreazã cu divinitatea, pãstorul ºi Manole cu cosmosul. În cazul cel dintâi divinitatea existã, este puternicã,
nu atotºtiutoare, lipsitã de ubicuitate, nu condiþioneazã libertatea ºi conºtiinþa oamenilor, dar poate sã intervinã atunci
când i se cere sprijinul de cãtre adepþii sãi. Pãstorul mioritic e singur, el însuºi zeificat de naturã la ceasul suprem al
jertfei sale, în cazul morþii sale, al trecerii sale într-un nou plan al exustenþei, elemntele naturii i se vor supune, îl vor
sluji ca ºi cum el însuºi ar fi creatorul ºi guvernatorul lor, ca ºi cum ar avea drepturi legitime asupra cosmosului
întreg. În viziunea pãstorului, universul întreg devine, în momentul morþii, antropocentric, jertfitul devenind prinþul
ºi demiurgul întregului univers. Manole-Creatorul, jertfitorul ºi jertfitul propriei iubiri, pãstreazã încã în concepþia sa
reminiscenþa ideii de divinitate. I se roagã acesteia, îi este ascultatã ruga, dar nu evitatã jertfa, cum de altfel nici nu
ceruse. Sacrificiul pe care-l face nu este de a trimite mesageri, ci de a-þi însufleþi propria creaþie, el însuºi formând
trup ºi suflet cu propria sa soþie. Înaintea momentului jertfei, natura este amorfã, neascultãtoare; dupã producerea
sacrificiului, are loc o rãscumpãrare ontologicã a unor drepturi fireºti ale omului asupra naturii. Am putea afirma cã
�Mioriþa� este posterioarã �Meºterului Manole�, dacã þinem seama de evoluþia concepþiei mitologice a eroilor.

Atitudinea demnã, optimistã ºi realistã în acelaºi timp, a strãmoºilor noºtri în faþa morþii este comunã celor trei
stadii de dezvoltare a spiritului în relaþie cu divinitatea ºi natura. Pretutindeni se surprinde o irezistibilã sete de viaþã,
de nemurire, de descãtuºare. Cei trei eroi, momente de referinþã în istoria gândirii strãmoþilor noþtri, se dãruiesc ei
înºiºi morþii, ca formã de existenþã specific înþeleasã, pentru a reda viaþã ºi statornicie cetãþii sau propriei lor opere,
atunci când acestea sunt ameninþate cu nimicirea. Se surprinde un spirit de dãruire plenarã, un eros dus pânã la jertfa
supremã pentru slujirea valorilor permanente, pentru trãinicia creaþiei ºi a vieþii poporului din care face parte. Acest
eros de tip altruist, având la bazã un fundament ideologic ºi afectiv, care transformã pe individ drept mesager în
transcendenþã al comunitãþii, respectiv societãþii sale, a dat statornicie ºi existenþã ºi în spaþiul carpato-danubian
poporului nostru de-a lungul veacurilor.

Acelaºi spirit de jertfire pentru semen, aceeaºi dragoste de viaþã, aceeaºi conexiune dusã pânã la integrarea
absolutã, între individ ºi societate, aceeºi dragoste faþã de pãmântul pe care-ºi desfãºoarã existenþa ºi faþã de propriile
cuceriri ºi realizãri, constituie permanenþe definitorii ale spiritualitãþii poporului nostru din cele mai vechi tipuri pânã
astãzi.
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MIGRAÞIA SPRE EST A POPULATIEI DE GENEZÃ DACICÃ
Prof. W. Flaviu Riþiu

Pãrãsind spaþiul Carpato-Danubian din necesitatea de a descoperi þinuturi eventual mai favorabile traiului, dublate
de spiritul de aventurã ºi sete de cunoaºtere, populaþia pelasgã s-a rãspândit. Au întâmpinat rezistenþe sau prieteni, au
descoperit diferenþe ºi asemãnãri, au cãlãtorit plãtind câteodatã scump, cu viaþa în faþa naturii vitrege sau altor
populaþii care nu renunþau uºor la þinuturile lor. Mãrturie este oraºul Harapa care acum 4.000 de ani este cucerit de
carpato-danubieni în urma unor lupte grele. Despre el vorbeºte Sir Alexander Cunningham în 1873, ºi arheologii care
cercetând un cimitir descoperã rãmãºitele de provenienþã caucazianã. (Ancient Misteries � de Rupert Furneaux
p.93). Altã mãrturie sunt literaturile Vedice, Ariene, care vorbesc despre invadatorii carpato-dunãreni, care luau cu
asalt Hari-Yupuya, ºi care nu are alt corespondent decât Harappa. Este acceptat cã dacã cetãþile dispar, cultura ºi
obiceiurile se transmit din generaþie în generaþie ºi rãmân mãrturie mai puternic ca stânca.

Întreaga literaturã Vedicã se bazeazã pe 4 texte: Rig-Veda, Yajur-Veda, ºi Sama-Veda. De asemenea, alte 2 poeme,
care izbesc prin conþinutul lor cu Iliada ºi Odissea, cu singura �deosebire� cã acestea din urmã au apãrut cu mii de
ani mai târziu. Întâmplarea face cã suntem mai familiari cu Iliada ºi Odissea.

 În literatura Veda, Tamas este al patrulea Manu. Literatura Veda conþine concepþiile religioase ale primilor arieni
legate de originea primarã a lumii, a timpului, a structurii personalitãþii umane. Conþine cea mai veche poveste din
lume despre Potop, înaintea celor asemãnãtoare redate de sumerieni, mesopotamieni ºi creºtini.

Cultura Vedicã are un zeu al focului Agni foarte asemãnãtoare cu numele localitãþii Agnita.
Vedicii aveau Moksha, o divinitate care exprima Unitatea ºi Infinitul. Asemãnãtor avem la 22 Km de comuna

Budila, Moaksa.
Muntele Harman înconjoarã vârful Baratau. Bhara-ta este eroul carpato-danubian care cucereºte o mare parte din

India ºi care este amintit în Maha-Bharata.
Localitatea Sandra din Banat îºi transmite numele peste veacuri în zeitatea lunara Chandra.
Siriu se regãseºte în Shiri (zeiþa belºugului), Pãpuºa în Papushan ºi Negoiul în Negae, iar OM rãmâne neschimbat

ºi specific populaþiei carpato-danubiene transmis cu acelaºi cuvânt neschimbat: �OM�.
Alte dovezi ale migraþiei spre est ºi a influentei sunt cuvinte de origine dacã, care ºi-au pierdut sensul de-a lungul

veacurilor în þinuturile carpartine. Aceste nume migreazã spre est ºi se regãsesc în �Legile lui Manu� din �Tratatele
Ordinii Universale�. De ex. numele �Tamas� a unui sat din Ardeal era considerat de origine germanã, maghiarã, dar
numai local nu.

Carpato-danubienii-aryenii dupã cucerirea Indiei, au împãrþit-o în 4 clase sociale, 3 pentru ei ºi ultima pentru
populaþia cuceritã:

RAMANII (brahmanii de mai târziu) specialiºti în rituale, preoþi ºi poeþi.
KASHA-TRYAS (apãrãtorii casei) luptãtori, ºefi de trib.
VAI-SHY-AS
SHUDRA � clasa populaþiei cucerite, ne-ariene, localii.
Dupã cucerirea Indiei, carpato-danubienii nu uita ºi peregrineazã la locurile unde zeii lor vedici locuiau, în DACIA

sau Dakcha.

DESPRE CREDINÞELE RELIGIOASE ÎN SPAÞIUL CARPATIC
Virgil Vasilescu

Omul, între vieþuitoarele Pãmântului, s-a dovedit a fi deosebit prin câteva aspecte bio-psihice fundamentale. Între
acestea s-a gãsit ºi sentimentul de fricã, de nesiguranþã, de protecþie, stare generatã de impulsuri venite din mediul
exterior, deosebite fiind impulsurile cromatice din gama de roºu (v. ocru-roºu, grota Boroºteni, anii 50 mii).

A FOST O CREDINÞÃ UNICÃ, UNIVERSALÃ. S-a creat o entitate abstractã, Atotputernicã, Cerul ocrotitor ºi
acestei forþe i s-a cerut sprijin ºi protecþie prin mijloace precum: rugã ºi mulþumiri, cinstire prin ofrande, dialog prin
adoraþii, scenarii specifice º.a. Toatã lumea Pãmântului, în toate timpurile vechi a avut unul ºi acelaºi Dumnezeu
concretizat în chipul Soarelui (v. ideogramele solare).

RELIGIA CARPATICILOR ÎN EPOCA DE PIATRÃ. Dupã multe izvoare arheologice, omul paleoliticului final
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era religios. Avea un ungher în locuinþa lui rupestrã unde pãstra materiale necesare practicilor cultice (ocru-roºu,
morminte sun bãtãtura locuinþei, ideograme în dialog cu Cerul, º.a.) În neolitic, practicile cultice, tradiþionale de data
aceasta, au fost preluate, pe plan superior, ridicând colþul sacru, rupestru, în construcþii pe sol, în platforme pe
înãlþimi, cât mai aproape de Cer, înºirând megaliþi sub formã de sanctuar (v. Hãrãboru, Lespezi, º.a.) În asemenea
lãcaºe de cult a slujit Marea Preoteasã, femeia aleasã dintre celelalte toate care era rãspunzãtoare de tot ceea ce se
petrecea în familie (v. Marea Preoteasã de la Porþile de Fier, Tãuþ, Lãpuº, Ghigoeºti, Cucuteni, Glodeni, pe Prut,
�Nestreanca�, º.a.) Aspectul cultic generalizat a fost de atunci marcat numai cu ajutorul RITUALULUI creat anume
pentru rugã ºi mulþumiri. Din finalul epocii de piatrã trebuie sã se fi închegat NEDEILE SOLARE pe platformele
alpine ale Carpaþilor. Atunci au rãsãrit Munþii Sfinþi pe Retezat, Bucegi, Ceahlãu, Apuseni.

IN EPOCA BRONZULUI, tradiþia culticã în Carpaþi s-a ridicat în apogeul Cultului Solar. Sentimentul religios
generalizat a format o doctrinã intangibilã, iar mijloacele de exprimare în practici rituale ºi-au extins gama bunurilor
specifice. S-au îmbogãþit registrele cromatografice ale veºmintelor purtãtoare de ideograme, s-a mãrit numãrul
gãtelilor ºi podoabelor cu piese de metal, s-a îmbogãþit ritualul, s-au accentuat normele cultice în litera doctrinei etc.
Dialogul cu Puterea Cereascã a fost însoþit de ofrande pe suportul conceptului tridimensional: APA, FOCUL,
PÃMÂNTUL (v. Tipologia ofrandelor). Sute de vetre carpatice din epoca bronzului au pãstrat documente referitoare
la viaþa spiritualã de sorginte solarã. Dupã erufiþi, ZALMOXIS a fost rege carpatic în perioada finalã a bronzului
târziu, iar dupa alþii ar fi domnit în anii 1.500  î.e.n. Atunci, obligaþiile Marii Preotese s-au difuzat în atribuþii casnice,
bãrbatul devenind conducãtor de ritual ºi apãrãtor al obºtei sale.

EPOCA FIERULUI, perioada marilor transformãri cultice. DACIA � marea forþã economicã ºi militarã era condusã
de cãtre Marele Preot ºi Rege, dupã toate canoanele cultice moºtenite. În aceste vremuri s-a consolidat reforma
eºalonului superior al Marelui Preot, Burebista luând sub sceptrul sãu puterea culticã, religioasã, a teritoriilor demult
organizate pe structura vechilor civilizaþii carpatice. ªi dupã centralizarea statului dac, ritualurile cultice au continuat
cu aceeaºi intensitate, pe toatã paleta celor trei axe fundamentale: naºterea, afirmarea de sine ºi axul thanatic. Pe
lângã acestea, adunãrile cultice de mare amploare, împlinite la sorocul echinocþiului ºi solstiþiului pe mai multe
platforme de rugã au imprimat perenitate veºnicã în practicile rituale carpatice.

În viaþa religioasã a carpaticilor s-a înregistrat un salt uriaº prin trecerea la noua ºi dreapta credinþã, zidire a
unicului Atotputernic, stãpân din veci, în veci.

CONCLUZIE:
1. De când ne ºtim, am avut o singurã credinþã religioasã, un singur Dumnezeu.
2. Sentimentele cultice au impulsionat procesul evoluþiei noastre prin îmbogãþirea permanentã a împlinirilor

tradiþionale
3. Neamul sedentar carpatic ºi-a format în timp un trunchi al religiei sale pe acelaºi palier cu celelalte religii

universale. Argumentãm cu multimilenarul colþ sacru al locuinþei, cu biserica dreptei credinþe, cu nedeile solare îm
ecou contemporan, cu veºmintele încãrcate cu ideograme cultice, cu rugã ºi mulþumiri în ritual, cu lege veche în
lege nouã.

IDIAÞIA SACRÃ A SIMBOLULUI LA DACI

Tamara Macovei
Cercetãtor ºt. Academiei de ªtiinþe a  Republicii Moldova, Institutul de Arheologie ºi Etnografie, Chiºinãu

Pânã astãzi Vatra Cucutenianã a rãmas parte componentã a epicentrului  Carpatic cu toate valorile care ºi le-a
creat în perioada exploziei  cultice de început. Zona dintre Prut ºi Nistru ca extremã Esticã ºi-a tezaurizat aceleaºi
valori cucuteniene specifice trunchului genetic autohton, deoarece graiul, factura psihicã, limitele teritoriale, convingerile
religioase cele de început, toate acestea au închegat sfinþenia frumosului în tiparele arhaice moºtenite.

Vatra culturii Cucuteni ºi-a pãstrat pânã astãzi toate semnele sacre, riturile celor trei axe, elementul doctrinal ale
cultului solar. Cât priveºte simbolica sacrã ca mod de exprimare , în arealul culturii  Cucuteni se foloseau toate
semnele primare generalizate prin practicile mileniilor anterioare. Încãrcãtura plinã de semnificaþii a fiecãrui semn a
fãcut posibilã repetarea perpetuã a imaginilor, cãci nu semnul în sine prezenta importanþã, ci convingerile spirituale
care erau reprezentate prin simbol. Poate de atâta sã explicã faptul, cã dupã multe milenii, semnele primare devenind
simboluri sau practicat, ºi se mai practicã ºi azi, pe vetrele din Transilvania sud � esticã, Moldova, cât ºi în Basarabia
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ºi în Transnistria de azi. Zestrea spiritualã atribuitã fiecãrui simbol a ridicat aceste semne la rang de unicat în lume iar
strãlucirea sacrã le-a dat rezistenþã în timp. Credinþele primare, acestea au fost temelia semnelor reprezentative,
atribuindu-le valenþe spirituale alese.

Ceramica ºi veºmintele au ocupat locul primar ca purtãtori de mesaje. Croiul veºmintelor  ºi modelarea ceramicii,
incizarea ºi excizarea, imprimarea ºi încrustarea, pictatul vaselor ºi împodobirea cu semne primare, ridicate la rang
de simbol,  a stocat  cele mai multe valori spirituale privind sacralizarea lor.

Datoritã cutumelor rigide ale cultului solar ºi normelor derivate din acestea, simbolurile sacre au dãinuit vreme de
multe milenii în conºtiinþa ºi practica populaþiei Carpatice.

�Simbolurile care au evoluat idei, noþiuni ºi sentimente culte, cele care au mijlocit adorarea misticã prin stimularea
ritualurilor religiilor precreºtine au fost numite simboluri sacre�. Spre deosebire de alte semne folosite precum cele
ale scrisului ºi vorbirii, cele orientative în spaþiu ºi cele distinctive etc. Simbolurile sacre au constituit un tezaur cu
aura misticã, perpetuã, activã, precum rugãciunea, ofranda, cântecul ºi descântecul, fãcutul ºi desfãcutul, dansul ºi
strigãturile etc. Toate practicile cu substrat cultic arhaic au fost urzite pe structura ritualurilor, au fost pãstrate în
tipare ce nu au permis alternative. Astfel simbolurile de pe cãmaºele, iele, fotele, catrinþele, pestelca, ºorþu, bondiþele,
burnuzul, zãbonul, scurta, tulpanul, barizul, basmaua, testemelul, marama, cârpa, ºtergarul de cap, brâiele, cingãtoarele,
papucii, cizmele, (atât pentru femei cât ºi pentru bãrbaþi), peptaru, cioarecii, nãdragii, iþarii, bernevicii, sumanul, cojocul,
burca, chimirile la bãrbaþi constituie o particularitate esenþialã a spaþiului Carpatic o notã distinctivã al marelui arial
terestru.

�În vestimentaþia tradiþionalã croiul carpatic nu s-a confundat ºi nu suporta modificãri. Nota de eleganþã era ºi a
rãmas asiguratã de linia imaginii globale prin croi ºi îmbinare. În spaþiul Carpatic s-a format un croi cu totul aparte,
pentru cã în aceastã zonã s-au creat primele veºminte fãrã influenþe asiatice. În ultimele secole ale erei vechi,  romanii
râdeau ºi arãtau cu degetul spre cei care purtau iþari ºi cioarici iar cãrturarii vremurilor de atunci erau surprinºi de
bogãþia cromaticii vestimentare a celor de la nordul enigmatic al Istrului. Femeile daco � geþilor mãcinau grâul cu râºniþa
de mânã, duceau singure greul gospodãrii, iar în zilele de sãrbãtoare purtau douã tunici una lungã pânã la cãlcâie, ºi
peste aceasta, o alta lungã pânã la genunchi, prinsã la piept cu o agrafã. Pe cap purta o �legãturã slobodã�, spre
deosebire de soþiile cãpiteniilor, care nu-ºi acopereau coafura... în locul lânei, se frângea darurile zeiþei Ceres, (scrie
Herodot, IV,74) ºi se purta apã grea în creºtetul capului. Aºa purtau vase ºi în mileniile V � IV î.d.Cr. la Vãdastra în
Oltenia, ºi la Brânzeni,  în þinutul dintre Prut ºi Nistru. Iar cãlãtorii strãini susþineau, cã în aceste þinuturi, locuitorii �se
tatuau ºi se îmbrãcau în veºminte colorate�. Izul de sãrbãtoare era susþinut de policromia hainelor; deci nemijlocit, si de
simboluri ºi compoziþii mult verificate în timp. Basoreliefurile Arcului triumfal de la Adamclisi, inaugurat la data de 1
august 109, ºi ale Columnei lui Traian, lucrare terminatã în anul 113, aduc dovada unor elemente de costum de care s-
a fãcut uz ºi înainte de anul zero. Pentru noi a rãmas dovadã cã în mileniul al V � lea î.d.Cr. era un semn de ajustare a
veºmintelor. Statuetele de pe întregul nostru spaþiu prin grafica lor aratã cã se folosea un anumit tipar, un mod de a croi
veºminte cu scopul de a scoate în evidenþã nota de eleganþã, bunul gust.  Croiul cioaricilor al hainelor groase de
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sãrbãtoare, ale cãciulii, ale pieptarului etc. nu s-au confruntat cu cele ale altor neamuri. Aceste elemente strict particulare
s-au adãugat la elementul de bazã global tradiþional care ne-a asigurat specificul definitoriu� .

Simbolurile arhaice au rãmas aºa cum au fost create în vremea când prin simbol se dialoga în limitele impuse de
cultele secrete. Atât de puternic a fost impactul între simbol ºi spirit, încât patrimoniul creat în mileniile marilor alcãtuiri
neolitice au rãmas intact dãinuind in continuare.

Þinând cont de informaþiile documentare existente, putem spune cã în secolele de dupã anul zero, fondul valorilor
spirituale autohtone tradiþionale nu s-a diminuat. El a fost tezaurizat în mediu în care a fiinþat multe milenii, iar transformãrile
doctrine i-au dat strãluciri estetice în locul conþinutului primar.

Ornament desfãºurat de pe un vas de ceramicã din cultura Cucuteni-Tripoli, localitatea Brînzeni, Edineþ. Din
sãpãturile lui

V.I. Marchevici 1970-1974. Fondurie Muzelui de Arheologie ºi Etnografie al Academiei de ªtiinþe a
Republicii Moldova

TAINELE TÃBLIÞELOR DE LA SINAIA
Adrian Bucurescu

 
 Cele peste 100 de tãbliþe de plumb, ce provin de la Sinaia, sunt cu siguranþã geto-dacice întrucât cuprind:
-         un alfabet identic cu cel vechi romanesc, zis �chirilic�;
-         nume de zei, regi, cetãþi, ape etc., ce fac parte din istoria cunoscutã a Daciei;
-         imagini cu personaje îmbrãcate exact ca Dacii de pe Columna lui Traian, de pe monumentul de la Adamclisi ºi

de pe alte monumente cunoscute ca aparþinând culturii ºi civilizaþiei geto-dacice.
Un alt argument în favoarea atribuirii acestor tãbliþe Dacilor este limba în care sunt scrise, asemãnãtoare cu limba

românã ºi cu cea albanezã, ultima fiind socotitã de specialiºti ca singura  limba tracã  vorbitã în prezent.
Deºi s-a spus cã ar fi false, nu existã nici o dovadã în acest sens. În schimb, argumente în favoarea autenticitãþii

lor sunt foarte multe. Printre acestea se numãrã: relatarea unor fapte, a unor regi ºi altor personaje necunoscute pânã
acum nici din izvoarele antice, nici din alte inscripþii; informaþii foarte bogate despre religia zalmoxianã, cunoscutã
pânã acum doar dupã o scurtã relatare a lui Herodot, repetatã dupã aceea, cu doar câteva mici modificãri, de toþi
ceilalþi autori greci ºi romani; savanþii suspectaþi cã le-ar fi falsificat, Haºdeu ºi Densuºianu, nu menþioneazã aceste
tãbliþe niciodatã, fiind greu de crezut cã le-ar fi �falsificat� fãrã sã le exploateze în favoarea ideilor lor.

Inscripþiile, în marea lor majoritate, sunt uºor de citit, graþie acurateþei literelor, iar limba în care sunt scrise
prezintã o foarte mare asemãnare cu latina ºi cu româna, fapt ce a dus ºi la o oarecare uºurinþã în traducerea lor. Din
inscripþii din afara Sinaiei aflãm cã Geto-Dacii numeau aceastã limbã ORO MANISA ori DRAGO MANISA, ambele
sintagme  însemnând �Limba Curatã; Grai Divin�, de unde româna are neologismele roman ºi romanþã precum ºi
arhaismul dragoman, care înseamnã �traducãtor�.

Gramatica acestei limbi prezintã multe neregularitãþi, ceea ce caracterizeazã limbile foarte vechi ºi conservatoare.
Ca un argument de moºtenire directã din Oro Manisa, limba româna are ºi ea o gramaticã foarte neregulatã. Vocabularul
ºi gramatica textelor de la Sinaia aratã o profundã înrudire cu limbile zise �indo-europene� sau �indo-germanice�, în
realitate atlantice.

Textele sugereazã cã Oro Manisa era graiul vorbit de Zeii
Geþi la sfârºitul veacului al VIII-lea î.e.n. Aceastã sugestie, precum
ºi neregularitãþile gramaticale duc la concluzia cã aceastã limbã
extrem de conservatoare este mult mai veche decât sanscrita ºi
alte limbi europene, ceea ce o plaseazã pe primul loc ca importanþã
pentru studierea acestei familii lingvistice.

Din douã texte de la Sinaia se înþelege cã strãmoºii noºtri cei
mai vechi au fost Atlanþii, model de înþelepciune ºi virtute, ale
cãror precepte le-au studiat Zalmoxis ºi Buerebuistas.

Dupã Atlanþi, Dacia a fost ºi centrul Imperiului Cerbilor,
cunoscut sub numele de Troia, cu capitala pe þãrmul vestic al
Marii Negre. �Cerbii�, cãrora istoricii le spun  Ionieni ºi Dorieni,
i-au zdrobit pe Aheii iredentiºti, dar, mai târziu, Grecii au nãscocit



22

DACIAmagazin nr. 22 mai-iunie 2005

�Iliada� ºi �Odiseea�, atribuite lui Homer, ca sã spele cumva ruºinea înfrângerii lor de cãtre Troieni. La Cerbi ºi
Cãprioare se referã ºi câteva oraþii de nuntã, în versuri, consemnate în tãbliþele de la Sinaia, cu un conþinut perfect
asemãnãtor cu cel al oraþiilor de nunta româneºti, ceea ce demonstreazã încã o datã ca mitofolclorul românesc este
moºtenit de la Geto-Daci.

Cele mai multe inscripþii de la Sinaia se referã la Gemenii Divini, nãscuþi în þinutul Napailor, la Nord de râul sacru
al Geþilor, Naparis �Cerescul�. Mama lor se numea Maria, cu atributele Leto, Oltea, Ledo, toate numele însemnând
�Cea Mãreaþã; Magnifica�.

Din aceleaºi inscripþii se înþelege cã Apollon-Zalmoxis a fost sãgetat de Scytii care stãpâneau atunci Þara Geþilor
ºi cã zeul ucis a înviat sau cã a fost înviat de sora Lui. Regele Scytilor este numit în câteva inscripþii Pythagoras,
ceea ce explicã oarecum legenda lansatã de Herodot, cum cã Zalmoxis ar fi fost sclavul acestuia. O altã inscripþie
spune cã, mai târziu, Zeii S-au înãlþat la ceruri.

Cele mai multe texte de la Sinaia sunt scrise în versuri, cu o mãiestrie deosebitã. Cel mai impresionant astfel de
text, pe care l-am numit �Fiii Mariei�, este o adevãratã capodoperã poeticã. Pe lângã ritm, mãsurã, rime ºi asonanþe,
poemul se remarcã ºi prin  aliteraþii, specifice descântecelor româneºti.

Ca întindere, urmãtoarele texte acoperã viaþa lui Buerebistas, numit în inscripþiile de la Sinaia Boerovisto sau
Boeroviseto, cel mai important împãrat geto-dac, poreclit ºi Visica (Pisica). Aflãm cã pãrinþii lui se numeau Remio ºi
Coeza, soþia se numea Genucla, cu care a avut ºase copii.

Despre acest mare rege se spune cã a avut o mare iluminare misticã ºi cã a vorbit cu zeii. Cea mai surprinzãtoare
informaþie, relatatã în câteva inscripþii, este aceea cã marele preot Deceneu l-a trãdat. Din pricina intrigilor lui
Deceneu, fiul cel mic al lui Boerovisto ºi al Genuclei, Dapyx, s-a sinucis. Tot marele preot l-a dat pe Boerovisto pe
mâna Romanilor, care l-au asasinat pe marele rege.

Inscripþiile de la Sinaia afirmã cã Sarmizegetusa a fost ctitoria lui Boerovisto. Aceleaºi inscripþii confirmã cã, în
urma morþii lui Boerovisto, Imperiul Getic a fost împãrþit între cei cinci feciori ai sãi rãmaºi în viaþã.

Urmeazã câteva texte referitoare la regele Cotiso, ale cãrui fapte relatate de tãbliþele de la Sinaia sugereazã  cã a
fost unul dintre cei mai mari eroi ai Daciei, ceea ce reieºea ºi din informaþiile rãmase de la autorii antici strãini.

Un mare numãr  de inscripþii se referã la domnia lui Decebal, numit autocrator, adicã împãrat. Se confirmã unele
fapte relatate de istoricii antici, de exemplu cã romanii le-au plãtit tribut Dacilor, ºi se aduc informaþii inedite despre
familia lui Decebal.

Astfel, aflãm cã Diegio ºi Vezino erau copiii regelui, ºi cã pe sora acestuia o chema Geopyr, �Giuvaier�; sora lui Decebal
lupta în fruntea femeilor dace, alãturi de bãrbaþi, împotriva romanilor lui Traian.

Încã o informaþie foarte importantã: Decebal a fost împresurat ºi s-a sinucis în Valea Jiului.
În textele de la Sinaia apare ºi cel mai important conducãtor dac de dupã Decebal, necunoscut de istoria noastrã

oficialã, dar sugerat de celebrul poem germanic medieval �Cântecul Nibelungilor� sub numele de Ramunc ºi Sigeher, ca
duce al Valahilor. Acesta este eliberatorul Daciei, cel ce a iniþiat întoarcerea la vechile tradiþii ale þãrii  precum ºi culegerea de
legende divine ºi mirene, fixate în tãbliþele de la Sinaia. Variante pentru numele sãu sunt: Romanh, Romansie, Lomanh ºi,
una foarte importantã, SO LOMONIUS �Cel LUMINOS�.

Acest atribut este chiar dezlegarea enigmei textelor de la Sinaia, ce pot fi atribuite  cu certitudine Solomonarilor, care,
în mitofolclorul românesc fac parte dintr-un misterios ºi mistic ordin, cu sediul în cetatea Babariului, care se aflã în Munþii
Galareu sau Garaleu. Este limpede cã numele românesc de Solomonari vine de la împãratul dac So Lomonius, care nu are
nici o legãturã cu regele biblic Solomon. În Þara Moþilor, Solomonarilor li se spune Zgriminteºi.

Strania cetate a Babariului poate fi lesne pusã în legãturã cu la fel de straniile stânci din Munþii Bucegi, numite Babele,
mai ales cã este atestatã ºi o cetate tracicã numitã Babule. Dacã, într-adevãr, cetatea  miticã a Babariului era în Munþii
Bucegi, atunci nu mai e de mirare cã tãbliþele dacice de plumb provin de la Sinaia, oraº aflat la poalele acestor munþi. Nu
numai atât: tot acolo se afla ºi KOG-A-ION, �Capul lui Ion; Capul Magnificului�, cunoscut sub numele de Sfinxul Românesc.

 Aºadar, tãbliþele de la Sinaia par a fi fost fãurite de Solomonari, ucenici ai împãratului dac So Lomonius. În mitofolclorul
nostru, Solomonarii învaþã dupã o Carte de Magie, ale cãrei  pagini ar fi putut fi chiar tãbliþele de plumb. Ei trec ºi niºte
probe fizice extrem de dure, iar  dintre ei se aleg numai zece.

Conducãtorul Solomonarilor se numeºte Omul Alb sau Uniila. Ei au puteri miraculoase, îndeosebi  în chemarea sau
alungarea ploilor cu grindinã, slujiþi de  balauri.

Din cercetãri rezultã cã Romanh sau So Lomonius este acelaºi cu Zenovius din celebra inscripþie de pe relicvariul de la
Biertan, EGO ZENOVIUS VOTUM POSUI, care poate fi tradusã astfel: Eu Dunãrea pe duºmani i-am trecut. Pentru
Zenovius cf. DANUBIUS, numele Dunãrii Superioare; pentru VOTUM �duºmani� cf. a vãtãma; patimã; pentru POSUI �a
trece� cf. a pãsui; pas; a pãºi.

Tãbliþele de la Sinaia sunt de o importanþã covârºitoare pentru istoria ºi cultura noastrã, fiind prima oarã când aflãm
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ce spun Dacii despre ei înºiºi ºi despre duºmanii lor cei mai crunþi, Romanii. Importanþa lor constã nu numai în informaþiile
istorice deosebit de valoroase ci ºi în frumuseþea artisticã, de multe ori la treapta de capodopere, literare ºi plastice. De
fapt, tãbliþele de la Sinaia alcãtuiesc epopeea poporului daco-roman, Mioriþa fiind doar un rezumat al acesteia.

UN OBICEI FUNERAR STRÃVECHI
ÎN NECROPOLELE DACICE DE EPOCÃ ROMANÃ

asist. univ. Sonoc Alexandru
Universitatea �Lucian Blaga�, Sibiu, România,

În necropolele daco-romane din Dacia, de la Soporu de Câmpie (jud. Cluj), Obreja (jud. Alba) ºi Locuºteni (jud.
Dolj), iar în Moesia Inferior în cea de la Enisala (jud. Tulcea) este atestat un obicei funerar mai puþin rãspândit în
aceastã perioadã: acela de a înhuma copiii sub jumãtãþi de vase. În aceeaºi perioadã, acest obicei a mai fost atestat
izolat în Moesia Inferior ºi la populaþia autohtonã moesicã, la Bisterna (Bulgaria). O variantã a acestui tip de
morminte îl constituie înhumãrile în vase, întâlnite, izolat, în Antichitatea târzie, în mediul daco-roman, la Vrãniuþ
(jud. Caraº-Severin), în cazul unui mormânt de copil din sec. III-IV e.n., cât ºi în necropola Sântana de Mureº-
Cerneahov de la Târgºor (jud. Prahova). Pe þãrmurile de nord ºi de vest ale Pontului Euxin înhumãrile în vase sau
sub cioburi sunt caracteristice însã unui mediu colonial deosebit de conservator, deoarece în Grecia înmormântãrile
în vase ºi sub cioburi de vase sunt cunoscute în civilizaþiile minoicã, micenianã ºi greacã arhaicã, iar în þinuturile
pontice pânã în epoca elenisticã ºi apoi chiar ºi dupã cucerirea romanã, pânã în sec. IV-V e.n., ca la Callatis. În
Imperiul roman, înhumãri în vase sau sub cioburi de vase mai sunt cunoscute ºi în Africa de Nord (la Sfax) ºi pe
þãrmul illyr al Adriaticii (la Narona ºi Kapljuc), se pare tot în Antichitatea târzie, fãrã a fi clar dacã ele ar putea fi
legate de vechile tradiþii funerare autohtone sau de cele ale coloniºtilor greci. În schimb, înhumãrile de copii sub
cioburi de vase din Gallia, de la Averdon (sfârºitul sec. III), par a aparþine, de fapt, roxolanilor din stepele pontice,
colonizaþi aici forþat.

Pe teritoriul României, cele mai vechi morminte de inhumaþie în vase se cunosc însã în cultura Otomani din
epoca bronzului mijlociu, dar, deocamdatã, dintre acestea este publicat doar cel de la Pir (jud. Satu Mare), iar cele
mai vechi înhumãri sub cioburi de vase de pe teritoriul României dateazã din neoliticul timpuriu, din cultura Starèevo-
Criº, dar ele sunt întâlnite ºi mai târziu, în grupul Suplacu de Barcãu din neoliticul dezvoltat.

În Orient, cele mai vechi morminte de inhumaþie în vase sau sub fragmente de vase se cunosc în mileniile V-IV
î.e.n., în Egipt ºi în Nubia, în culturile badarianã ºi amratianã, dar ele se rãspândesc ºi în Fenicia (la Byblos) ºi
Palaestina (în peºterile de la Kudeirah), iar în mileniul III în Anatolia (la Karataº-Semayük ºi la Kara Hüyük). În
bazinul oriental al Mãrii Mediterane ele devin mai frecvente însã abia în epoca bronzului. La Ugarit (Ras-Shamra)
ele se dateazã abia în Bronzul mijlociu 1 ºi 2 (cca. 1900-1600 î.e.n.), pe când în Palaestina se întâlnesc ºi în Fierul
I, în sec. XI-X î.e.n., deci aproximativ pânã în vremea primilor regi evrei. Faptul cã astfel de morminte, cu
scheletele adesea chircite, într-o poziþie asemãnãtoare celei a fãtului, au fost semnalate la unele civilizaþii precolumbiene
(unde se practica o altã variantã, anume înhumarea în coºuri) ºi la diferite populaþii din Africa Neagrã, iar în Asia
de Sud-Est în tot mileniul I e.n., fiind eradicat în Indonezia abia de rãspândirea religiei islamice (sec. XVIII e.n.),
oferã cheia înþelegerii sensului lor chiar de la comunitãþile la care acest obicei este atestat: recipientul simbolizeazã
uterul (în latinã, uter înseamnã ºi �burduf�), deci înhumarea defunctului exprimã credinþa în viitoarea sa renaºtere.
Aceastã concluzie este susþinutã ºi de identitatea dintre semnul pentru cuvintele �urnã� ºi �leagãn� în scrierea
hieroglificã a dinastiilor egiptene mai recente ºi de faptul cã, în epoca romanã, marea majoritate a celor înhumaþi în
vase sau sub cioburi sunt copii. Înhumarea defunctului sub cioburi exprimã, de altfel, o concepþie religioasã în
esenþa ei, foarte asemãnãtoare cu cea deja amintitã: ea ar sublinia faptul cã omul, la fel ca ºi vasele ceramice, nu
este veºnic ºi se întoarce ºi el în lutul din care provine ºi din care, eventual, ar putea reveni în Lumea Aceasta, ca
om sau ca vas, deci cã, aºa cum se spune, devine �oale ºi ulcele�. Înhumarea excepþionalã în amforã a unui adult
încãtuºat, probabil un executat, la Kapljuc (Croaþia), exprimã, de asemenea, o credinþã legatã de renaºtere:
înmormântat astfel, defunctul, care, datoritã fãrãdelegilor sale, a pãrãsit mai devreme decât trebuia Lumea Aceasta,
va renaºte ºi el, spre a-ºi împlini rostul în lume, la fel ca ºi copii, care nici ei nu au reuºit acest lucru. Aºa cum
sugereazã înmormântarea unui câine sub cioburi de vas la Udeni (jud. Teleorman), în mediul Chilia-Militari, unele
comunitãþi de daci liberi credeau, probabil, cã, din perspectiva teribilului ºi implacabilului ciclu al veºnicei reîntoarceri,
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în aceastã privinþã nu existã vreo deosebire între oameni, fie ei buni sau rãi ºi animale. În schimb, un alt tip de
înmormântãri, cele în sarcofage în formã de butoi, cunoscute doar în sudul Portugaliei romane, reprezintã însã o
influenþã nord-africanã, dar legatã de identificarea simbolicã a transformãrilor prin care trece defunctul cu acelea
prin care trece mustul.

Ideea cã vasul este echivalentul simbolic al uterului se întâlneºte, dar într-o formã mai puþin limpede ºi mult mai
rar, în cazul unor morminte de incineraþie, precum în Gallia, în regiunea treverã, la Hermeskeil (la mijlocul ºi sfârºitul
sec. II), unde urnele au fost depuse în alte vase. Semnificaþia realã a acestui obicei devine evidentã însã doar prin
comparaþia cu unele descoperiri, tot din necropole de incineraþie, din mediul celto-illyr de epocã romanã, mai precis
din teritoriul locuit de latobici, în Slovenia de azi ºi din necropola coloniºtilor norico-pannonici de la Caºolþ (jud.
Sibiu), unde în interiorul vasului central depus ca ofrandã în mormântul de incineraþie a fost descoperit, adesea, un
alt vas de ofrandã, tradiþie atestatã însã ºi în sec. IV, în cultura Sântana de Mureº-Cerneahov. În mediul tracic
preroman, prin analogie cu cei doi idoli puºi unul în altul de la Or�ova, de la sfârºitul epocii bronzului ºi cele 3 vase
(din aur, ceramicã ºi bronz), puse tot unul în altul, gãsite în apropiere de Sofia ºi datate la începutul epocii fierului,
vasele depuse unele în altele, descoperite în morminte, pot fi puse în legãturã cu credinþa în Marea Zeiþã ºi partenerul
ei, care îi este soþ ºi fiu. O semnificaþie asemãnãtoare, legatã de veºnica reînnoire a vieþii, o au, în tradiþia popularã
ruseascã, aºa cum o indicã însãºi numele lor, binecunoscutele pãpuºi matrjo�ka.

Nãdãjduim cã am reuºit, astfel, sã subliniem necesitatea aprofundãrii studiului rãspândirii ºi încadrãrii cronologice
ºi culturale a diferitelor variante de morminte în vase sau sub cioburi de vase, care, pânã acum, au reþinut doar într-
o mãsurã insuficientã atenþia cercetãtorilor.

ASPECTE ALE SPIRITUALITÃÞII DACILOR
Alexandru Georgescu

În dezvoltarea complexã a spiritualitãþii româneºti un rol determinant l-a avut spiritualitatea geto-dacilor prin
fondul de viaþã strãvechi, prin multitudinea de mituri ºi credinþe despre viaþã ºi nu în ultimul rând prin �nemurirea
dacicã� ce a constituit o caracteristicã de primã importanþã a strãmoºilor noºtri, cea care i-a individualizat în antichitate
ca fiind poporul care ºtia sã-ºi acorde îndumnezeirea.

Informaþii despre daci sunt oferite de gânditorii ºi istoricii de seamã ai antichitãþii începând cu �pãrintele istoriei�
� Herodot (care evidenþiazã înalta conduitã moralã a dacilor ºi pregãtirea militarã spunând cã sunt �cei mai viteji ºi
mai drepþi dintre traci�) ºi continuând cu o serie de autori precum Hellanicos, Platon, Aristotel, Strabon, Porphrius
ºi alþii care au îmbogãþit cunoºtinþele referitoare la spiritualitatea strãmoºilor noºtri.

Cele mai importante aspecte ale spiritualitãþii dacilor sunt cele ce fac referire la încercãrile strãmoºilor noºtri de
a lãmuri problemele fundamentale ale existenþei în strânsã legãturã cu viaþa sufleteascã ºi cu rosturile vieþii în genere.

La daci se remarcã în mod deosebit necesitatea înþelegerii relaþiei dintre lumea de aici ºi ceea ce este dincolo, acea
dorinþã de a explica raportul dintre relativ ºi absolut.

La geto-daci ideea nemuririi sufletului capãtã un sens aparte ºi totodatã denotã un punct de plecare în gândirea
filosoficã.

Dacii nu au cãutat niciodatã nemurirea într-o iluzorie doctrinã despre aceasta ori în spaþiul pur al ideilor, ci în
ordinea unei realitãþi umane, fizice unde încercau sã intervinã prin mijloacele pe care le aveau la îndemânã.

Din afirmaþiile lui Platon reiese cã ele erau mijloace naturale, în afara oricãror încercãri ezoterice, oculte, învãluite
în mister. Acordând o semnificaþie deosebitã sufletului, geto-dacii considerau cã la fel ca ºi trupul acesta poate fi
vindecat, cã poate dobândi o nemurire a sa proprie.

Corpul ºi sufletul în concepþia dacilor nu apar ca douã entitãþi separate, disociate în manifestarea lor. Ideea
�nemuririi dacice� este purtãtoarea unui sens pozitiv ºi anume eternitatea fiinþei ºi a faptei omeneºti într-un plan al
continuitãþii. Ideea �nemuririi sufletului� a jucat un rol foarte important în viaþa spiritualã a strãmoºilor noºtri fiind
una din învãþãturile lui Zamolxis despre om ºi despre destinul sãu.

Aceastã idee fundamentalã a spiritualitãþii dacilor a consolidat cultul omului ºi totodatã puterea sa de afirmare
despre o normã a vieþii acesteia de care dacii nu au fost niciodatã strãini fiind convinºi cã faptele bune rãmân
nepieritoare pentru toþi ceilalþi.

N. Iorga afirmã cã ambasadorul dacilor trimis la  Zamolxis constituia �o pregãtire pentru martiriul creºtin�.
Trebuie amintit Clement Alexandrinul care comparã jertfa dacilor cu jertfa creºtinilor în Hristos. Aceastã evoluþie nu
este de mirare cãci Sf. Grigore de Nazianz dupã ce a fãcut apel la Apollon, Hermes de a sprijini biruinþa lui Hristos îl
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înfãþiºeazã pe Zamolxis ca îndumnezeind pe tot (omul) în mijlocul geþilor prin sãgeþile  trimise de mulþimea ce îi
expediazã mesagerii. Este foarte clar cã marele teolog capadocian atribuie lui Zamolxis puterea îndumnezeirii lui
Hristos. Nemurirea dacilor reprezenta încrederea fãrã limite în viaþã ºi rezistenþa împotriva morþii. Nemurirea este o
încercare ºi un �simptom� iar implantarea ei în suflet creeazã sentimentul istoriei.

Ca rãdãcinã a conºtiinþei istorice se evidenþiazã trei dimensiuni ale nemuririi prin raportare la scara universalã: 1)
eternitate cronologicã, cea care împinge mereu raþiunea ºi voinþa, 2) unitatea spiritualã ºi ordonatoare a vieþii, creaþie
a unei osmoze desãvârºite a unui  popor ajuns la un asemenea grad de bravurã încât era apreciat chiar de greci prin
pãrintele istoriei, 3) continuitatea pe aceeaºi regiune de pãmânt prin înlãnþuirea aceleiaºi vieþi.

Credinþa în nemurirea sufletului care nu este întâlnitã în comuna primitivã conduce la un cult al morþilor adicã al
pomenirii sau al anamneziei acestora, acest cult fiind specific popoarelor cu o istorie veche.

Acest cult ºi credinþã în nemurire leagã generaþiile trecute de generaþiile viitoare; aceastã legãturã a generaþiilor
prin credinþa nealteratã în trecerea sufletului într-o altã etapã a existenþei a contribuit în mod incontestabil la trecerea
de la spiritualitatea geto-dacilor la cea a urmaºilor care au fost ºi sunt românii.

Într-un proces profund, îndelungat, �nemurirea dacicã� devine nemurirea creºtinã, aceastã transformare a avut
loc în perioada formãrii poporului român ºi în perioada creºtinãrii sale. Între religia zamolxianã ºi creºtinism existã o
sumã de trãsãturi de apropiere ºi complementaritate.

În mod indiscutabil, nemurirea geticã apare transferatã în spiritualitatea româneascã ºi anume în credinþe, datini,
aspiraþii, creaþii ºi prin multe alte dovezi care atestã faptul cã sãmânþa creºtinã a fost aruncatã pe un pãmânt bun ºi
roditor pregãtit de Zamolxis.

Zamolxieni ori creºtini, românii de astãzi au avut cultul jertfei pentru dobândirea duratei vieþii bucuria ºi privilegiul
de a trãi în luminã, în dreptate ºi libertate, cele ce sunt atributele supreme ale unei înalte spiritualitãþi dintr-o credinþã
de neclintit în Dumnezeul Atotputernic.

SPECIILE ARBORICOLE SIMBOLIZATE
PE COLUMNÃ ªI TRASEELE TRUPELOR ROMANE

ÎN CELE DOUÃ CAMPANII DACICE
Gligor Haºa

Traseele parcurse de trupele romane în primul, dar, mai cu seamã, în al doilea rãzboi dacic (105-106) au stârnit
multe dispute în care s-au angajat �cu ultime argumente� istoricii trãitori în cultul arheologiei, ajungându-se uneori la
afirmaþii aberante cum ar fi trecerea unor corpuri de oaste, în frunte cu guvernatorul Moesiei Inferioare, prin Pasul
Oituz ºi pe la Bran. Logica bunului simþ te obligã sã accepþi cã ºi oºtile din acest spaþiu aparþinãtor Imperiului au
parcurs drumuri amenajate la sud de Dunãre pânã la Drobeta, unde, la prima campanie exista un pod de vase, iar la

a doua, Podul lui Apolodor. Dacã am admite aceastã curiozitate, nu
strategicã, ci turisticã, ne-ar contrazice hotãrât cei 224 de arbori simbolizaþi
pe Columnã, aparþinând celor 37 de specii, dintre care doar 9 de rãºinoase
ºi 20 de foioase, realitate pe care o putem atesta ºi astãzi pe traseele
îndeobºte admise de cãtre istoricii probi pentru drumuri lesnicios de
parcurs, mai ales în campania din 105-106, care, cu o excepþie sunt
aceleaºi, dar de acum amenajate ºi întãrite cu castre. Admiþând ipoteza lui
Grigore Florescu, la care aderã ºi Hadrian Daicoviciu, conform cãreia
Manius Liberius Maximus, guvernatorul Moesiei Inferioare, pãtrunde în
Transilvania prin pasul Bran (101) ºi apoi prin pasul  Oituz (105) devine
de mirare numãrul restrâns al coniferelor reprezentate, ºtiut fiind cã pasurile
respective sunt (ºi erau) acoperite de mari pãduri de rãºinoase. Dupã ce
noi am strãbãtut cu maºina ºi cu pasul toate traseele la care se referã
istoricii, suntem convinºi cã cele 9 tipuri de specii de rãºinoase nu au
putut fi cunoscute decât de cavaleria lui Lusius Quietus, care pãtrunde pe
Valea Oltului, ajunge în Transilvania prin pasul Turnu Roºu (în nici un caz
prin pasul Vâlcan, greu accesibil ºi astãzi) þine drumul de plai Rãºinari,
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Cindrel, Vârful lui Pãtru, unde amenajeazã durabil primul castru, iar de aici, din castru, iar de aici, din castru în
castru: Comãrbicel, Jigoru, Jigorel, Dealul Negru, pânã împresoarã Sarmizegetusa dinspre est ºi nord. Se pare cã
acest iscusit ºi temerar general dã lovitura de graþie ocupând cetatea Feþele Albe, de pe Muncelul Godeanului, de
unde Decebal conducea ostilitãþile ºi de unde va porni ultimul sãu drum, cãtre Mureº, Apuseni ºi Dacii Nordici,
urmãrit de Tiberius Claudius Maximus.

Cercetãtori avizaþi au ajuns la concluzia cã tipurile de specii reprezentate de sculptori la Roma, dupã desenele
anexe la Comentariile lui Traian, în mintea cãruia încolþise, probabil, ideea Columnei încã din timpul primului rãzboi,
deºi contaminate de �niºa dendrologicã-ecologicã� a executanþilor, care nu vor fi fost în Dacia, cu excepþia unor
meºteri, au un mare grad de autenticitate. Pãdurea dacicã reflectatã pe columnã urcã de la Dunãre, în principal prin
Banat, cãtre Transilvania, speciile reprezentate, în raport cu frecvenþa, fiind sorbul, neamul stejarilor (stejar, gorun,
ceran), urmat de 9 rãºinoase (vãzute de o parte ºi de alta a pasurilor de la Tapae ºi de la Fãget-Dobra). Pe unul din
aceste trasee a înaintat, cu prudenþã, Traian cu o numeroasã cancelarie de geniºti ºi scribi. De aici peisajul aparþine
arþarului, fagului, pãrului ºi mãrului sãlbatic, arinului etc.

Astfel judecând lucrurile, Columna ne apare din perspectiva pãdurii dacice ca un papirus desfãºurat pe verticalã,
într-o spiralã de 125 de scene, pe o lungime de 200 de m, anexã la �comentariile� lui Traian, fãcute dupã modelul
comentariilor lui Cezar. Dacã ni s-ar fi pãstrat, ar fi fost reprezentarea fidelã, prin arbori stilizaþi, a celor douã
companii. Ba, mai mult, ne-ar fi convins cã acest monument unic al lumii antice este o lucrare oficialã, care limiteazã
imaginaþia artistului ºi are, totuºi, o mare valoare artisticã.

Savanþii, preocupaþi de subiect, au împãrþit spirala Columnei în 154 de secvenþe: 78 aparþinãtoare primului rãzboi
dacic (1-78); 76, celui de al doilea rãzboi dacic (79-155), din care zece privesc spaþiul parcurs din Italia pânã la
Dunãre. Ca frecvenþã, dupã figurile umane (2500), apar pe frizã arborii (224), cu o dublã menire: pe de o parte
cifreazã informaþii silvice privitoare la teritoriul parcurs ºi formele de relief, pe de altã parte marcheazã (izoleazã)
scenele dupã sistemul-bandã al desenelor animate. Pe lângã faptul cã reducerea la scarã este riguroasã în raport cu
realitatea de pe teren, reprezentarea lor se subordoneazã unor caracteristici biometrice menite sã comunice informaþii
traductibile în cuvinte. Astfel, la o cercetare riguroasã, având la îndemânã metopele spiralei ºi atlasul arboricol,
ajungem la concluzia cã la vremea celor douã campanii pãdurea dacicã era formatã din arborete naturale greu de
strãbãtut, cã ele erau plurietajate pânã la etajul superior alcãtuit din arbori seculari; cã peisajul ºi dupã confruntãrile cu
Domiþian, era sãlbatic ºi inospitalier. Pãdurea de pe Columnã este, cã place ori nu place ideea istoricilor-arheologi,
una mediteraniano-carpaticã prin climã, zona Banatului deluros ºi a Þãrii Haþegului fiind influenþatã pânã astãzi de o
climã mai dulce, favorizatã de culoarul Cernei. De aceea în ordinea reprezentãrilor arboricole predominã scoruºul
sau sorbul din pãdurile ºi livezile de astãzi ale Banatului. Mulþimea apelor curgãtoare ºi a celor bãltite de pe traseele
trupelor romane explicã ºi reprezentarea mai frecventã a arinului (confundat de unii cercetãtori ai subiectului cu
arþarul), a plopului de apã ºi a salciei. Sub un arin îºi ia viaþa Decebal lângã o apã mare dincolo de care îl aºteaptã
luntriile (apã care nu poate fi alta decât Mureºul); la Ranistorum (Orãºtia de astãzi, cu dealul �La Gorgane�) îi este
dus capul ºi mâna dreaptã, întrucât regruparea trupelor nu se putea face departe de teatrul confruntãrilor ultime, fapt
adeverit ºi de reprezentãrile arboricole de aici, existente pânã astãzi: stejarul, arþarul, ulmul ºi frasinul.

Relieful sugerat prin frecvenþa speciilor arboricole este unul domol, de dealuri ºi pasuri, cu excepþia scenelor care
ilustreazã simbolizat traseul montan, de culme, al cavaleriei lui Lusius Quietus, aºa cum reiese din singurul fragment
din Comentarii, pãstrat la gramaticul Priscianus: Drobeta � Berzobis (azi Bârzava), Aizis-Arcidava (azi Vãrãdia �
Centum Putri (Surduc) � Aizis (Fârliug) � Tibiscum (Jupa) � Tapae. Noi credem cã de la Jupa armata condusã de
Traian s-a împãrþit în douã coloane: una urmeazã valea Bistrei direct cãtre Pãrþile de Fier ale Transilvaniei ºi Þara
Haþegului; a doua îºi croieºte drum lesnicios spre stânga, strãbate culoarul Fãget-Dobra ºi, pe Valea Mureºului,
importantã arterã de circulaþie din strãvechime, ajunge la actuala Orãºtie (Ranistorum?), iar de aici, pe Apa Grãdiºtei,
la Costeºti ºi Blidaru. Celãlalt corp de oaste, în frunte cu împãratul, dupã bãtãlia sângeroasã de la Tapae, va strãbate
Þara Haþegului dinspre sud-est spre nord-est, iar de la Aque (Cãlanul de astãzi) urcã pe Valea Luncanilor, cucereºte
Piatra Roºie, strãbate dens populatul Platou al Luncanilor, care strãjuieºte dinspre sud Sarmizegetusa, ºi face joncþiunea
cu oºtile ce vin dinspre Mureº, concomitent cu împresurarea executatã dinspre nord-est de cãtre cavaleria venitã
peste plai, campând la Vârful lui Pãtru, Comãrnicel, Jigoru. De reþinut cã fãrã excepþie locurile unde se dau bãtãlii
pentru cucerirea unor cetãþi ºi puncte întãrite sunt marcate cu metropole Columnei cu specii de foioase, acestea
întãrind ideea potrivit cãreia traseele celor douã invazii au fost aceleaºi sau relativ apropiate. Cetãþi, cetãþui, puncte
întãrite de pe alte trasee pe care ni le propun istorici puteau fi distruse ºi arse dupã cãderea Sarmizegetusei ºi moartea
lui Decebal: Tiliºca, Cãpâlna, Bãniþa, Buridava, Angustiae, Craiva etc.

Cunoscut fiind faptul cã suprafaþa împãduritã a spaþiului carpato-danubiano-pontic reprezenta peste 75% din
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cmyk color
teritoriul care face subiectul ºi obiectul confruntãrilor din cele douã rãzboaie dacice, este de la sine înþeles cã dupã
ruºinoasele experienþe rãzboinice în Dacia, cunoscute de Fuscus ºi Domiþian, Traian a ales deliberat trasee scurte ºi
accesibile, purtând �rãzboiul mai mult cu cumpãtare decât cu înfocare�. Raportatã la întreaga suprafaþã de rãºinoase
a pãdurii dacice, suprafaþa simbolizatã pe Columnã este mai redusã, întrucât ºi spaþiul montan al pãdurilor de
conifere strãbãtut de trupe a fost doar parte a unui traseu. Proporþia reprezentãrii foioaselor ºi rãºinoaselor ne apare
de o precizie uimitoare ºi argumenteazã autenticitatea ilustraþiilor de pe Columnã. Gradul cel mai înalt de autenticitate
este cel al foioaselor, ceea ce ne îndrituieºte sã credem cã executantul (meºterii) l-a însoþit pe Traian ºi cancelaria
imperialã pe traseul principal, ferit de ambuscade.

Izvoarele literare despre rãzboaiele duse pentru cucerirea Daciei sunt laconice ºi rãzleþe. Arheologia, cu toate
eforturile de pânã acum, se aratã neputincioasã când este vorba despre drumuri, etape, efective, aliaþi, confruntãri
armate sau iniþiative diplomatice. Toate acestea au îndreptat atenþia cercetãtorilor cãtre Columnã, cu �reliefurile-
cuvinte� interpretate uneori greºit, alteori cu preconcepþii. E drept cã unele sunt clar-vorbãreþe, altele stau sub
pecetea tainei ori au fost erodate de timp ºi factorii naturali. Au existat studii pertinente ºi abordãri promiþãtoare care,
din diferite motive, nu au fost duse pânã la capãt. Descifrarea celor 125 de scene de pe spiralã de 200 m presupune
o viaþã de savant închinatã acestui scop ºi recopierea lor cu mijloacele de vârf ale tehnologiei computerelor. În ultimii
ani, mãcinaþi fiind noi de patimi politice ºi rãtãciri, subiectul a ieºit complet din atenþia exegeþilor. Cel mai important
moment (ºi monument) din istoria multimilenarã a poporului român este tratat chiar ºi în manualele ºcolare �printre
altele�. Încercãrile ambiþioase ale istoricului Hadrian Daicoviciu au fost abandonate de o moarte timpurie. În plus, fel
de fel de neaveniþi sau de istorici fãcuþi la grãmadã încearcã sã reitereze luptele lui Haºdeu cu Aronpumnistul. Daci
puri sau romani puri! � pentru orbii cu douã bastoane albe altã cale nu existã. În toate aceste dispute aride (chiar ºi
despre Columnã) se uitã cã mãreþul monument de la Roma aparþine mai mult dacilor decât romanilor: cu aurul dacilor
a fost edificat ºi jertfa lor de sânge o reprezintã. Dincolo de acestea e numai legenda.

Aspecte tehnologice în Dacia preromanã
Autor Dl Gusic Jules Vladimir

Coautori: D-na Gusic Margareta Gusic
Dl Oprea Lucian

Autorii fac în aceastã comunicare o incursiune într-un domeniu în care atât datele arheologice cât ºi unele
documente scrise, dar ºi posibilitãþile oferite de logica deductivã: oferã o altã cale noeticã în sprijinul cãreia se înscrie
ºi mesajul epistemologic al aforismului: �res ipsa loquitur�.

Este o certitudine faptul cã bogatele zãcãminte metalifere dar ºi saline ale Daciei, îndeosebi a componentei sale
ardelene au determinat ºi au stimulat mineritul ºi implicit tehnologiile din acest domeniu, arheologic atestate, dar au
stimulat ºi agresiunea cu scop prãdalnic a împãratului Traian.

Propensiunea ºi iscusinþa dacilor pentru exploatarea ºi bogãþia auri ºi argiroferã îi transformã în victimele
râvnitorilor la bogãþia lor, la aceasta putându-se adãuga ºi uriaºele resurse de sare, sarea fiind o necesitate primordialã
în imperiul Roman, �sal� fiind ºi solda, salariul legionarilor romani.

Distinsul istoric Ion Horaþiu Criºan aratã cã de altfel geto-dacii ºi-au dezvoltat abilitãþile ºi îndeletnicirile dependente
de tehnicã ºi de cunoºtinþele tehnologice, pe practici ancestrale pregeto-dacice în domeniul mineritului ºi prelucrãrii
metalelor, dacii cunoscând tehnica exploatãrii cuprului chiar ºi din combinaþiile acestora cum este malachitul (carbonatul
de cupru hidric) ºi alþi compuºi cuprici, ceea ce era cu atât mai important cu cât resursele de cupru nativ erau în
mare parte epuizate. Sunt cunoscute cuptoarele dacice pentru prelucrarea minereurilor feroase la Sercaia (Braºov),
Doroºeni (Covasna), Pãuleni-Ciuc precum ºi cis carpatic, la Bragadiru, Botoºani, Piatra-Neamþ, Buneºti, Cetãþeni
care au stat ºi la baza unei adevãrate industrii de unelte agricole.

Autorii se referã ºi la tehnica tâmplãriei ºi dulgheriei. Prelucrarea aurului este atestatã ºi de conþinutul
marelui tezaur de la Hinova (Mehedinþi). Din sursa citatã autorii menþioneazã date referitoare la tehnica exploatãrii
minereurilor de sare (exemplul de la valea Florilor-Ploscas, Cluj), în tehnica fabricãrii sticlei, în diferitele categorii de
construcþii civile ºi militare, în tehnica ceramicii, vestimentaþiei, substanþelor colorante.

În concluzie autorii fac consideraþiuni asupra gradului avansat al civilizaþiei � în sensul larg al cuvântului �
încã în perioada preromanã, atestatã de altminteri ºi pe alte planuri decât cel tehnic al societãþii geto-dacice.
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COGAION („CAP-DE-GAIE / GHION“) - SFÂNTUL
MUNTE DIN CARPAÞII MERIDIONALI AI DACIEI

Prof. dr. Ion PACHIA-TATOMIRESCU

Folclorul literar dacoromânesc / valahic, etnologia, mitologia, descoperirile arheologice din întreaga vatrã a Pelaso-
Thraco-Daciei (Dacoromâniei) pun în evidenþã numeroase mituri ale Gaiei / Pajurei-Zeiþã, sau ale Babei-Gaia,
care au strãbãtut mileniile pânã la noi, pornind dintre orizonturile culturale ale anilor 10.000 ºi 8175 î. H., atestate de
picturile rupestre din Peºtera Chindiei (de la Pescari-Orºova).

Reamintim cã Pelasgi (�stãpâni ai locului / pãmântului�) este numele celui mai vechi ºi mai mare popor din
Europa. Centrul lor religios-politic era în sacrul munte cu zece terase, Cogaion-Sarmizegetusa (azi �Muntele /
Muncelul Grãdiºtii�). Destule milenii, dintre orizonturile culturale ale anilor 10.000 ºi 8175 î. H., pânã în orizonturile
cultural-civilizatorii ale anilor 5300 ºi 5200 î. H., Pelasgii au fost politeiºti; Cogaionul avea un panteon politeist, în
�panoul central� de credinþe / idei religioase fiind perechea primordialã, Samasua (Samoº) / Soarele-Moº (Tatãl-
Cer) ºi Dakia / Dochia (�Muma Pãmânt�), alãturi de care se releva perechea sacrã secundã, So-Ares (Soare-Tânãr
/ Rãzboinic, �fiul Cerului�) ºi Utya (Ko-Utya) / Dochiana (�Sora Soarelui�, �Spuma Laptelui�, �Luna�, Cosânzeana).
Între orizonturile culturale ale anilor 5200 ºi 1600 î. H., Pelasgii, îndeosebi cei din bazinul sacrului fluviu, Dunãrea,
au îmbrãþiºat un tip de henoteism, care, din orizontul anului 1600, a permis Reforma Zalmoxianismului, trecerea la
monoteismul Zalmoxiansimului. Prin Zalmoxianism, Pelasgii s-au divizat religios în Dax / Daci (�Pelasgii sfinþi�,
care cred într-un singur Dumnezeu) ºi Thrax / Thraci (Pelasgii închinãtori la zeitãþile din panteonul vechi, politeist,
al Cogaionului, Pelasgii închinãtori la �idoli� / �draci�), dar administrativ-teritorial, purtau numele provinciilor /
�þãrilor de râuri / munþi� de care aparþineau (aºa cum se constatã cã urmaºii lor trãiesc ºi azi în România - Românii-
bãnãþeni, Românii-olteni, Românii-munteni, Românii-dobrogeni, Românii-moldoveni, Românii-bucovineni, Românii-
ardeleni, Românii-maramureºeni, Românii-criºeni, Românii-bârsani, Românii-haþegani, Românii-gugulani - desemnând
�Românii din jurul muntelui Gugu < Cogaion� etc.). Etnonimul Pelasgi a evoluat în Belagi / Blachi, apoi în Vlahi.
Aºadar, Vlahii, adicã Dacoromânii de astãzi, câþi mai vieþuiesc în România, în Republica Moldova, în Ucraina, în
Slovacia, în Ungaria, în Cehia, în Austria, în Slovenia, în Croaþia, în Bosnia-Herþegovina, în Muntenegru, în Serbia,
în Bulgaria, în Turcia, în Grecia, în Albania etc., adicã în vatra statului Daciei (Dacoromâniei), întemeiat de
strãnepotul regelui Decebal, Regalian (258 - 268 / 270), sunt urmaºii celui mai mare popor al Europei, semnalat
de Herodot încã din zorii istoriilor.

CULTUL LUMINII, MATRICEA PRIMORDIALÃ
A FORMÃRII POPORULUI ROMÂN

Dorel Radu

Descoperirea la Bugiuleºti-Oltenia a unui schelet uman cu o vechime de circa douã milioane de ani dovedeºte cã
începând cu acea perioadã în spaþiul carpato-balcano-dunãreano-pontic au existat condiþii de locuire.

Informaþiile despre traiul acelor oameni în acest lung interval de timp sunt puþine ºi provin de la geologii care au
reconstituit cadrul transformãrilor suferite de mediul înconjurãtor în zona geograficã care are în centru România actualã.

Urme ale activitãþii omeneºti apar ºi se înmulþesc mai târziu în peºterile carpatine devenite locuri de refugiere pe timpul
erelor glaciare.

Dupã ultimul dezgheþ încheiat cu 10000 de ani î.Hr. a urmat o climã temperatã care nu a mai suferit modificãri
importante pânã astãzi.

Aceastã stabilitate prelungitã le-a permis oamenilor sã se aºeze pe vãile râurilor ocrotite de pãduri ºi dealuri.
Flora ºi fauna bogatã constituiau principala sursã de hranã care ulterior a fost completatã prin practicarea agriculturii.
Cele mai vechi urme din Europa ale cultivãrii pãmântului se aflã la Porþile de Fier (8 500 � 5 500 î.Hr.) scoase la ivealã

de cãtre prof. univ. dr. Vasile Boroneanþ.
Este de presupus cã primul semãnat a fost precedat de cunoaºterea drumului strãbãtut de soare pe cer de care depindea
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alternanþa anotimpurilor ºi nemijlocit soarta recoltelor.
Descoperirea la Cuina Turcului a unui os de ecvideu cu încrustaþii (circa 9500 ani î.Hr.) susþine ipoteza mai sus

enunþatã.
Liniile ºi figurile geometrice scrijelite nu par a fi un simplu ornament ce aºa cum remarcã dl. Luca Manta ele noteazã

poziþia aºtrilor în momente importante pentru viaþa locuitorilor de pe pãmânt.
Legãtura dintre aceste semne strãvechi (linii, romburi) ºi un cult al luminii este verificatã de rezistenþa lor în timp fiind

regãsite ºi astãzi în arta þãranului român dupã ce au apãrut în toate civilizaþiile neolitice cu vatrã în þara noastrã.
Folosind aceste informaþii se poate afirma cã prima mare cucerire a minþii omeneºti a fost credinþa într-un Dumnezeu

unic de viaþã dãtãtor aflat dincolo de faþa soarelui.
Evlavia care a însoþit dintotdeauna munca þãranilor a fost izvorul primelor manifestãri religioase.
Sursele antice menþioneazã Cogoianul ca munte sfânt al geto-dacilor, loc de practicare al cultului luminii.
Numele sugereazã înaltul, mãrirea, creºterea luminii ºi a sfinþeniei.
Cuvintele româneºti: copil, copac, cocã, copt, cozonac, etc. toate provenind dintr-un substrat arhaic au legãturã cu

procesul de creºtere în volum sau înãlþare pe verticalã.
Cozonacul care cu mii de ani în urmã, copt în cuptoare în formã rotundã reprezentând faþa soarelui iar în cea alungitã

raza soarelui (Ra = Zeul za = strãlucirea) se aflã ºi astãzi pe masa creºtinilor de sfintele sãrbãtori a luminii Dumnezeieºti.
Cogoianul localizat de unii cercetãtori în masivul Bucegi era locul unde se aprindeau focuri pe altare (pitrostrii) pentru

întãrirea luminii în momentul solstiþiului de iarnã.
Este posibil cã asemenea ritualuri aveau loc ºi pe alte vârfuri de munþi spre exemplu Gãina sau Ceahlãu. O legãturã

aparent forþatã poate fi fãcutã cu piramidele egiptene care sunt vârfuri artificiale de munte construite pentru practicarea
cultului luminii reprezentat de zeul Ra.

CONTINUITATE DACO-GETÃ
Ion Ionescu

În anul 1910 s-a descoperit, întâmplãtor, în comuna Ciolãneºtii din Deal, jud. Teleorman, un numãr destul de
mare de oale de pãmânt de facturã geto-dacicã. Prin particularitãþile vaselor, ca tehnicã ºi formã, ele apar ca una
dintre cele mai reprezentative forme de ceramicã din spaþiul carpato-dunãrean, cunoscutã azi sub numele �Ciolãneºti�.

În anii 1964-1965 s-au fãcut sãpãturi arheologice sistematice de cãtre arheologii ieºeni în colaborare cu Muzeul
de Istorie din Alexandria, sub conducerea profesorului universitar din Iaºi M. Petrescu-Dâmboviþa, care au publicat
rezultatele obþinute. Cu acest prilej s-au mai descoperit ºi alte oale de pãmânt lucrate la roatã sau cu mâna ºi �s-a
stabilit în mod sigur cã vasele dacice descoperite în 1910 provin dintr-un puþ votiv, de formã rectangularã ºi cu
ghizduri de lemn�. Prin cercetãrile arheologice întreprinse s-a mai stabilit cã platforma imediat spre nord de puþ a
fost o aºezare dacicã, contemporanã în parte cu puþul respectiv care, prin inventarul sãu cercetat a fost datat cãtre
sfârºitul sec. II î.Hr. ºi, eventual, începutul sec. I  î.Hr.

Importanta descoperire arheologicã ne-a adus la luminã un puþ din epoca geto-dacicã a secolului II-I î.Hr., când
se plaseazã ºi domnia lui Burebista, de formã rectangularã ºi cu ghizduri de lemn, asemenea puþurilor construite din
lemn pânã astãzi pe tot teritoriul României ºi care ne-a pãstrat nenumãrate oale în apa lui, dovadã a caracterului sãu
votiv, adicã închinat morþilor pentru potolirea setei sufletelor lor în nemurire. Pe tot teritoriul României se gãsesc
asemenea puþuri ºi fântâni cu aceeaºi semnificaþie votivã, cum o dovedesc crucile care le strãjuiesc cu pomenirea
morþilor cãrora li s-au dedicat, ca ºi pãstrarea în apele lor a unor oale, ca din epoca geto-dacicã a lui Burebista.

PARTICIPANTELE  LA  NEDEILE  SOARELUI
DIN  MUNÞII  SACRI  ªI  VEªMINTELE  LOR

Prof. Criºan Ioana

Poporul român reprezintã o mare ºi inepuizabilã forþã biologicã ºi lingvisticã. Aidoma stâncilor ºi gorunilor
crescuþi din adâncul solului sãu, el trãieºte aici din cele mai vechi timpuri, pãstrându-ºi neclintitã fiinþa ºi legãturile cu
pãmântul natal. Teritoriul pe care s-a format ºi pe care-l locuieºte neîntrerupt, este plin de mãrturii arheologice,
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istorice, toponimice ºi etnografice, care dovedesc capacitãþi creatoare, specifice, a românilor.
În perioada mileniului al VII-lea  î.Hr., pe structurile populaþiei neolitice s-a conturat ,,Vechea Europã�, iar din

acest complex s-a ridicat propriul nucleu civilizator epicentrul carpatic. Spaþiul acesta s-a extins cuprinzând zona
Carpaþilor dunãreni, de la Nistru pânã în Câmpia Tisei, de la Dunãre pânã la Ceremuº. În aceastã perioadã comunitatea
carpaticã a înregistrat cel mai înalt nivel posibil de dezvoltare a culturii materiale ºi spirituale, din era precreºtinã.
Nota dominantã, a spaþiului carpatic a constituit-o organizarea culticã.

Între anii 7000 ºi 3500 î.Hr. Cultul Soarelui se ridica în apogeu, în aceºti ani s-au pus bazele complexului
vestimentar ºi cromatica sacrã a acestuia. Atunci s-a dat sfinþenie cântecului ritual, dansului ritual ºi tot atunci s-au
nãscut ºi au luat amploare NEDEILE SOARELUI pe platformele alpine ale Carpaþilor.

Cultul Soarelui a fost întãrit prin cinstirea zeilor interpuºi între om ºi cosmos. Herodot, probabil datoritã impresiilor
lãsate la altare, pe platourile înalte ale munþilor, a gãsit nota comunã a datinilor ºi ceremoniilor închinate tracului
Dionisos. Astfel în Carpaþi, dupã ruga în tainã Dionisos era sãrbãtorit pe platouri, în munþi, noaptea, la lumina
fãcliilor, în zgomotul tobelor ºi al cazanelor din bronz lovite, în cântece de fluiere, strigãte de dansatori, þipete de
femei despletite purtând în mâni pumnale ºi ºerpi, în euforia ,,sacrã�, în dansuri circulare devorând animale destinate
jertfelor. Aceste dansuri cultice conduse de preotese au luat ulterior chipul modern al nedeilor. Nedeile pãstreazã
pânã în zilele noastre euforia dansurilor, belºugul ofrandelor, cromatica veºmintelor de sãrbãtoare ºi de rugãciune.

N. Densuºianu în Dacia preistoricã aratã cã ,,altarele destinate divinitãþilor se aflã pe aceleaºi înãlþimi, ce le erau
consacrate.�

D.Drãghicescu sesiza corect cã, ceea ce este temelia creºtinismului la noi este ritualul.                                    Munþii
au avut în viaþa Dacilor un rol considerabil. Florus preciza cã ,,dacii trãiau nedezlipiþi de munþi�. Mama lui Galeriu
,,era o preoteasã a zeilor de munte, care aducea sacrificii aproape în fiecare zi, ºi-i primea pe slujitorii sãi la mese ºi
ospeþe�. La Germisara, nu departe de vechea Sarmizegetusa, un nume Bassus închinã urmãtoarea dedicaþie: ,,Þie,
reginã a apelor, nimfã, Bassus, ale cãrui rugi tu le-ai împlinit bucuros, Þi-a dedicat dintr-o stanã de marmurã altarul
acesta, lângã germisara ta, de pe întãritele culmi�.

Ritualurile dacice legate de munþi au lãsat urme semnificative în obiceiurile româneºti. Cu adevãrat, localnicii daci îºi
venerau zeii pe munte, iar capitala lor religioasã Sarmizegetusa, era situatã în inima munþilor, precum ºi aºezãrile
cãlugãrilor daci erau construite pe culmile înalte.

Urcuºurile la munte ale românilor repetã pelerinajele dacilor la locurile sfinte. Singura sãrbãtoare mai importantã a
românilor care se mai þine pe munte este NEDEIA. Cã obiceiul nedeilor este de origine traco-dacicã ºi nu de altã naturã,
slavã sau romanã, o confirmã un fragment din Eschil: ,,Orfeu... îl iubeºte pe Helios, cel mai mare dintre zei, numit acum
Apollo. Când se trezeºte, merge dimineaþa în vârful muntelui PAGAION, pentru a fi primul care-l vede pe Helios�.

Scenariul celei mai importante nedei din România este urmãtorul: seara se urcã la lumina fãcliilor pânã sub vârf,
acolo se aprind focurile, iar înaintea ivirii zorilor se urcã ultimul povârniº, pentru a fi contemplat rãsãritul Soarelui. Dupã
aceea are loc petrecerea, jocul, cântecul ºi târgul. Acest scenariu este extras din relatãrile despre nedeile de pe Muntele
Gãina, dar el corespunde ºi nedeilor de la Cãineasa din Bihor sau cele din Moldova. La noi în Ardeal, pe Mureº, în zona
Reghinului nedeile s-au transformat în târguri, care se þin cu regularitate în fiecare an. Astfel sunt: târgul ,,Cireºelor� din
comuna Brâncoveneºti, târgul ,,Narciselor� din comuna Gurghiu, târgul din ,,Podãºel� din comuna Vãtava satul Dumbrava
ºi târgul de Rusale din comuna Deda. Pentru aceste târguri se pregãtesc haine noi, se îmbracã cele mai frumoase
costume populare, este o întrecere, care sã aibã cel mai frumos costum popular. Aici se întâlnesc cu rudele, cu prietenii
din satele vecine, cu care petrec ºi danseazã împreunã, pânã seara.

În secolele din urmã, cântecele ºi dansurile nedeilor solare arhaice s-au clãdit pe structura fizicã ºi psihicã a femeilor,
a fecioarelor alese spiritual de Marea Preoteasã, care au asigurat un echilibru al stãrilor emoþionale în vederea conservãrii
vieþii. Veºmintele pe care le purtau femeile au fost mereu înnoite ca rãspuns al comenzilor sociale.

În conºtiinþa omului primitiv din anii 7000-3000 î.Hr., au existat peste zece zeitãþi. Una dintre acestea era zeiþa anilor
5200 î.Hr. ,,Dãruitoarea vieþii� din spaþiul Porþile-de-Fier, care a cuprins cele trei aspecte, naºterea, viaþa ºi moartea, ce
erau exprimate în incizii ºi cromatic. Zeiþa a fost ºi protectoarea þesutului ºi torsului. În templu se þesea dupã anumite
canoane o pânzã sacrã, iar din aceastã pânzã s-au creat veºminte necesare femeilor care conduceau ceremonialul
specific credinþelor societãþii matriliniare. Veºmintele purtate de participantele la ceremonial erau purtãtoare de mesaje
prin semnele lor, cãci nu semnul în sine prezenta importanþã, ci convingerile spirituale care erau reprezentate prin el.

În acest uriaº spaþiu al Cultului solar, femeile purtau veºminte încãrcate cu simboluri coloristice, ale semnelor
primare, ocru-roºu, alb-crem ºi negru-brun, cunoscute încã din mil. al X-lea  î.Hr.

Ritualuri de mare amploare s-au generalizat în Nedeile Soarelui, pe platformele alpine ale Carpaþilor, pe munþii înalþi,
de pe Muntele Sfânt KOGAION.
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Aceste ritualuri la altarele Soarelui erau conduse de Marile Preotese care purtau mascã ritualã, (de obicei în chip de
pasãre acvaticã, sau bufniþã).

Veºmintele ºi-au pãstrat vitalitatea prin folosirea ritualurilor proprii, prin respectarea tabu a repertoriului simbolistic
sacru. Veºmintele pentru sãrbãtori aveau încãrcãturã sacrã, deosebindu-se de cele purtate zilnic.

Întreaga suprafaþã a þãrii noastre este cuprinsã în cele ºapte areale, care sunt cunoscute cu urmãtoarele denumiri :
Cucuteni, Gumelniþa, Hamangia, Vãdastra, Porþile-de-Fier, Petreºti ºi Tisa, din care se vor prezenta piese de artã
popularã autentice, alãturi imaginea veche din zona respectivã. Vor fi ºapte imagini din vechime, alãturi de piese reprezentând
arta popularã specificã arealului respectiv. Pentru a reda cât mai fidel toate zonele þãrii, s-au folosit 14 imagini, câte douã
din fiecare areal. Imaginile din aceastã lucrare în majoritatea lor sunt piese de inventar ale diferitelor muzee din þarã.

MUNTELE CÃLIMAN UN ALT PRETENDENT LA TITLUL
DE KOGAION (MUNTELE SFÂNT AL GETO-DACILOR )

 Marin Mihail Giurescu

Aºa cum dr. Napoleon Savescu, în serialul
NOI NU SUNTEM URMAªII ROMEI,  publicat
în revista DACIA magazin nr. 18  din decembrie
2004, pagina 3, îºi aminteºte cum s-au petrcut
lucrurile cu descoperirea tãbliþelor de la Tãrtãria,
tot aºa ºi eu mi-am amintit de împrejurãrile în care
am reuºit sã cunosc Muntele Cãliman pe care îl
consider îndreptãþit de a concura la titlul de
KOGAION, muntele sfânt al geto-dacilor,
menþionat de Strabon în Geografica VII, 3,5.

În primãvara anului 1958, impreunã cu colegul
de catedrã Traian Naum � geomorfolog ºi cu
geologul Emil Butnariu care lucra in zonã ºi aflase
de la localnici cã în Masivul Cãliman, ce strãjuieºte
Depresiunea Dornelor în partea de sud, existau
trei peºteri, numai de ei ºtiute, care nu erau cunoscute de specialiºti ºi prezentau un interes deosebit, deoarece în þara
noastrã pânã la acea datã nu se cunoºteau peºteri în munþi vulcanici, am început mãsurãtorile în peºteri pentru
întocmirea planurilor topografice ºi cercetãrile de teren necesare întocmirii unui studiu complex de geologie, geografie
ºi geomorfologie asupra Masivului Cãliman. Aºa am ajuns sã cunosc acest munte ºi oamenii din �Þara Dornelor� cu
preocupãrile, datinile ºi obiceiurile lor.

Rezultatul cercetãrilor întreprinse de: M Giurescu, Tr. Naum si E. Butnariu, în decurs de patru ani, s-a concretizat
în lucrarea  VULCANOKARSTUL DIN MASIVUL CÃLIMANULUI (CARPAÞII ORIENTALI) , despre care am
prezentat o comunicare în Sesiunea ªtiinþifica a Universitãþii din Bucureºti, din 7-12 aprilie 1962 ºi a fost publicatã în
ANALELE UNIVERSITÃÞII BUCUREªTI - Seria ªtiinþele Naturii - Geologie-Geografie-32-anul XI -1962, pag.
143- 179 (36 pagini text, 4 secþiuni verticale (profile geomorfologice) longitudinale ºi transversale prin masiv, 6
secþiuni verticale (profile geologice), o schiþã geologicã, planurile topografice ale celor trei peºteri dublate de hãrþi
geomorfologice cu numeroase secþiuni verticale (profile) prin cele trei grote ºi numeroase fotografii de la suprafaþa
masivului ºi din interiorul peºterilor).

Menþionez cã termenul de vulcanokarst a fost propus ºi folosit pentru prima datã de noi atunci, pentru a desemna
formele dezvoltate pe formaþiuni vulcanice asemãnãtoare cu formele dezvoltate pe formaþiunile calcaroase , care au
fost denumite carstice.

Lucrarea s-a bucurat de un real interes ºi a primit premiul Ministerului Învãþãmîntului pe anul 1962.
Escavãrile pentru extragerea sulfului din zãcãmântul care s-a descoperit în Masivul Cãliman au dus la distrugerea

parþialã sau totalã a peºterilor din interiorul masivului ºi a unor forme de la suprafaþã din partea de nord a masivului,
aºa cã acestea vor mai putea fi vãzute de cei interesaþi doar în reprezentãrile din lucrarea noastrã.

Incitat de comunicarea soþilor Þicleanu CALEA CERULUI DIN KOGAIONON pe care au susþinut-o la al III-lea
CONGRES INTERNAÞIONAL DE DACOLOGIE din anul 2002, care au extins arealul munþilor presupuºi a fi
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muntele sfânt al geto-dacilor, în Carpaþii Orientali la Muntele Ceahlãu ºi de articolul profesoarei Maria Ciornei UNDE
ESTE KOGAIONUL?, publicat în Dacia Magazin nr.16 din octombrie 2004, pag.11-15, care, trecând în revistã
localizãrile de pânã acum, a încercat sã ne demonstreze cã Muntele Godeanu este muntele sfânt al geto-dacilor, mi-
am dat seama cã ºi Muntele Cãliman întruneºte elementele pentru a concura la titlul de KOGAION, aºa cã redau pe
scurt câteva din acestea cu speranþa cã nu vor diminua interesul pentru comunicare:

· nume predestinat în acest sens;
· munte ºi râu cu aceeaºi denumire;
· existenþa celor trei peºteri;
· elemente de ordin geomorphologic cu semnificaþii simbolice (Sfinxul din Cãliman asemãnãtãr cu cel din

Bucegi ºi Apostolii � 12 stânci cu siluete de om);
· sãrbãtoare precreºtinã a muntelui, ca ºi la Muntele Ceahlãu;
· conºtiinþa originii autohtone ca ºi la oamenii de pe valea Bistra Mãrului ºi altele care vor fi dezvoltate,

analizate ºi argumentate în comunicarea  de la AL VI-LEA CONGRES INTERNAÞIONAL DE DACOLOGIE,
dedicat muntelui sfânt al geto-dacilor, menþionat de Strabon.

Depresiunea Dornelor situatã la poalele Muntelui Cãliman, cãreia i se spunea �Þara Dornelor� ºi cãreia îi aparþine
Muntele Cãliman, este o vatrã  de veche locuire autohtonã, în care ocupaþiile principale, creºterea vitelor, pãstoritul,
dãinuiesc poate din vremurile carpilor, ramura esticã a geto-dacilor, stãpânii de atunci ai munþilor ce le poartã azi
numele. ªi aici în aceastã  �þarã�  adãpostitã de munþi s-au putut conserva ºi au putut sã dãinuiascã atât graiul cât ºi
portul împreunã cu sãrbãtorile precreºtine, cu datinile ºi obiceiurile strãmoºeºti ca ºi în Þara Oaºului, Maramureºului,
Lãpuºului, Amlaºului, Fãgãraºului, Bârsei, Haþegului, Moþilor º.a., din aceastã Þarã mai mare care în trecut a fost
cunoscutã sub numele de DACIA. ªi toþi Munþii Carpaþi, care i-au adãpostit pe geto-daci putem sã-i numim
BINECUVÂNTAÞI sau SFINÞI fiindcã datoritã lor au putut sã dãinuiascã prin veacuri ºi unul dintre aceºti munþi
este ºi Muntele Cãliman.

Aceastã dãinuire netulburatã pânã în anul 1775, când Imperiul habsburgic a anexat partea de nord a Moldovei, pe
care au numit-o Bucovina, s-a datorat ºi faptului cã migratorii din Asia cu excepþia tãtarilor, ori n-au cunoscut calea
nordicã de traversare a Carpaþilor Orientali, Pojorâta-Iacobeni-Vatra Dornei-Tihuþa, pe care s-a aflat ºi Depresiunea
Dornelor, ori au ocolit-o preferând-o pe cea de la nord-vestul Carpaþilor ( Vereczke sau Poarta Rusiei).

Nici maghiarii sau secuii n-au reuºit sã pãtrundã în Þara Dornelor, ei ajungând doar pânã la poalele sudice ale
Masivului Cãliman, pe care ei îl numeau  �Kelemen�, venind pe Valea Mureºului pânã la Topliþa, care pe hãrþile lor
figureazã cu denumirea de �Olah Toplicza� adicã Topliþa Valahã, stabilindu-se în depresiunile mai mici din Munþii
Giurgeului: Bilbor (Belbor) ºi Borsec (Gyergyo Borszek), adicã Borsecul Giurgeului.

DE LA ZALMOXIANISM LA ISIHASMUL ORTODOX

ZOIA ELENA DEJU  - ZENOVIE CÂRLUGEA

1.0. Isihasmul (de la gr. hesychia � stare de liniºte interioara ºi concentrare de sine) s-a impus, încã din primele
secole ale erei creºtine, ca o practicã esenþialmente meditativ-contemplativa (�a liniºtirii� sufleteºti), axatã pe
�rugãciunea lui Iisus� (oratio mentis).

Întâlnit, mai întâi, în tradiþia paleo-creºtinã (sec. III-IV) ºi cultivat apoi ca virtute a purificãrii, iluminãrii harice ºi
desãvârºirii de cãtre marii pãrinþi în secolele VI-X, isihasmul �se organizeazã ca o miºcare de renaºtere spiritualã
(�) în secolul al XIV-lea, pe Sfântul Munte Athos�, ca un �curent� de experienþã misticã, - �singura ºcoalã creºtinã
de meditaþie�. Azi, isihasmul este un curent de meditaþie transconfesional, de largã deschidere filosoficã.

1.1. Pornind de la aceste considerente ºi aspecte particulare privind isihasmul în genere ºi, în special, isihasmul
în cadrul spiritualitãþii noastre ortodoxe, vom observa cã, dincolo de atestarea unui primar paleo-creºtinism isihast
nord-dunãrean, putem vorbi, în relaþie cu vechea spiritualitate geto-dacã, de �un isihasm înainte de isihasm, la
noi�:

�Adicã o tradiþie misticã, de predanie iniþiaticã ºi cu procedee precise de contemplaþie, datând din epoca dacilor.
Venim dintr-o civilizaþie iniþiaticã avansatã care, mai târziu, s-a contopit cu civilizaþia informaþionalã a românilor.�

Existã, desigur, ºi cercetãtorii au demonstrat acest fapt, o legãturã de esenþã între zalmoxianismul filosofico-
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religios de facturã transcendentã ºi creºtinismul filocalic (fie el ºi în ipostaza de �creºtinism cosmic� ºi popular,
perceput astfel de poporaþiile carpato-danubiene, în maniera folclorului religios). Cãci ce altceva poate întruchipa
�Pleroma� zalmoxianã decât �Împãrãþia Luminii� din eclezia creºtinã � observaþie fãcutã încã de filosoful Celsius�

Aºadar, �de la credinþa dacicã în nemurire la credinþa creºtinã în nemurire, evoluþia a fost fireascã�, afirmã,
recent, ºi cercetãtorul Mihail Diaconescu în Istoria literaturii dacoromâne, deoarece cultul lui Zalmoxis - observã
Mircea Eliade -  �se preta, mai mult decât oricare alte divinitãþi pãgâne, la o creºtinare aproape totalã�.

1.2. Ideea de ascetism isihast, practicat de atâþia mistici ai ortodoxiei nord-dunãrene prin retragerea lor, în post ºi
rugãciune, în peºteri ºi locuinþe sãpate în stâncã, nu vine atât de la nevoitorii asceþi paleocreºtini din pãrþile Egiptului,
Sinaiului sau Asiei Mici, cât de la o tradiþie pre-creºtinã mai veche, aceea a retragerii în spaþii rupestre a marilor preoþi
geto-daci (spaþii ale locuirii încã din protoistorie), între care atestarea unui Zalmoxis este mai mult decât convingãtoare
(andreonul din Kogaionon).

1.3. O legãturã, desigur, de mai profunda similitudine, poate fi stabilitã între incantaþiile zalmoxiene (asemãnãtoare
unor �colinde precreºtine�, multe din �epodele zalmoxiene� având un rol terapeutic) ºi acest soi de terapie isihastã,
care, prin concentrarea monologicã �lucrãtoare�, prin rostirea �stihului isihast� (oratio mentis), urmãreºte
�despãtimirea� (eliberarea de sub tirania instinctelor, plãcerilor ºi comportamentului nevrotic).

Se confirmã încã o datã ideea exprimatã de Platon în Charmides, privitoare la practica medicilor zalmoxieni
(descântece însoþite de �farmacoane�: plante ºi bãuturi), care, ca ºi terapia isihastã, pentru a vindeca anumite pãrþi
ale corpului, aveau în vedere, cu precãdere, spiritul, sufletul, restabilirea stãrii de bine sufletesc.

�Incantaþiile zalmoxiene� amintesc de �stihul isihast� din oratio mentis, cu rol de suprimare a dizarmoniilor
sufletului, a conflictelor omului cu sine, cu semenii ºi cu sacrul (chestiune ºi de demonologie). Cãci, potrivit aceleiaºi
concepþii filocalice, �starea de bine mintal grãbeºte refacerea fizicã� (fiind fundamentalã între cele �7 reguli filocalice
pentru restabilirea sãnãtãþii�), boala putând fi, deopotrivã, nu atât o pedeapsã pentru pãcate sau o catastrofã, ca
urmare a încãlcãrii Legii revelate, cât ºi un prilej de introspecþie, de liniºte, de schimbare, ba chiar o �încercare�, �un
prag iniþiatic�, o depãºire a Rãului ipostaziat (diavolul nefiind decât o personificare a Rãului).

1.4. Un alt argument al �istoricitãþii� isihasmului la români îl constituie alimentaþia de un anumit tip ºi rigorile
calendarului îndãtinat. Secretele iniþiatice ale alimentaþiei vegetariene ale marilor preoþi daci, favorizând starea de
contemplaþie ºi intrarea în rezonanþã cu energiile necreate, amintesc, deopotrivã, de alimentaþia isihastã, de �lecþia
trapezei� athonite sau, în general, de configurarea calendarului ortodox.

Sã observãm cã, propovãduind învãþãtura sa unui popor carnasier ºi rãzboinic, marele preot ºi teosof Zamolxe,
dar ºi Decheneii ce i-au urmat pânã dincoace de începutul erei creºtine, reuºiserã, de fapt, sã aºeze viaþa geto-dacilor
pe un temei al stãpânirii de sine ºi dreptei mãsuri, zalmoxianismul fiind, în esenþa sa, ºi contemporan cu spiritul
Vechiului Testament (în care Solomon, Isaia ºi Ilie ar fi marii contemplativi precursori isihasmului iudeo-creºtin), o
formã de �ortodoxie� precreºtinã.

De aici ideea cã zalmoxianismul de transcendenþã, �pleroma� zalmoxianã s-a topit, încetul cu încetul, în lumina
din luminã a ecleziei creºtine, neînregistrându-se, ca în alte teritorii ale romanitãþii orientale, atâtea ºi atâtea cazuri
martirice.

BOTANICA ªI FITOIATRIA, O COMPONENTÃ
IMPORTANTÃ A CIVILIZAÞIEI DACICE

Autori: SALMAN SHAWKI, GUSIC VLADIMIR, SCARLAT MIHAI
ALIN, VALENTIN MÂNDRUÞIU,

DUMITRU CURELEA, IONESCU DRAGOª-LIVIU

Plantele, îndeosebi cele cu importanþã medicinalã (fitoiatricã), au constituit desigur una dintre cele mai strãvechi
preocupãri ºi obiecte de activitate ale omenirii, atât în ipostaza lor de sursã alimentarã pentru oameni ºi de hranã
pentru animalele aflate în îngrijirea lor, cât ºi ca sursa unor remedii cu rol esenþial în istoria medicinii, dar ºi ca
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cmyk

resursã de materiale de construcþie de produse textile, de carburanþi, de esteticã vegetalã. Toate aceste ipostaze le
regãsim în civilizaþia dacicã ºi în toatã istoria, dar ºi în preistoria Daciei. Autorii acestei comunicãri insistã în
favoarea faptului cã, dintre cuvintele recunoscute ca având origine dacicã, un mare numãr aparþine unor specii de
plante (25: Tomaschek, 27: Decev, precum ºi marele iatroistoric clujan: Prof. Dr. Valeriu Bologa � care chiar se
întreba într-o interesantã lucrare, în care propunea cititorilor sã reflecteze asupra problemei, dacã: �sinonimele
dacice ale plantelor, descrise de Dioscorides pot servi la reconstruirea limbii dacice? (1930)� (cf. I. H. Criºan)),
lucrãri mult mai vechi ca acelea ale lui Dioscorides, istoric ºi medic grec din sec. I dupã Hristos, care, în lucrarea sa
�Materia Medica�, indicã numeroase plante medicinale, având denumiri de origine dacicã; aceeaºi constatare se
poate face citind ºi autorul Pseudo-Apuleius.

Este un fapt cunoscut cã în România cunoaºterea ºi utilizarea plantelor medicinale este atât de strãveche în etno-
iatrie (iatrofolclor), încât este verosimil cã fitoiatria a fost preluatã de la daci de cãtre daco-romani ºi apoi a intrat în
patrimoniul fitoiatric tradiþional din þara noastrã, odatã cu etnogeneza românilor, în continuitate pe plan istoric. Unul
dintre autorii acestei lucrãri a efectuat chiar cercetãri fitomedicale în unele foarte vechi situri ale judeþului Prahova cu
strãvechi tradiþii fitoiatro-folclorice, întrucât autorii comunicãrii considerã cã fitomedicina din þara noastrã, în principiile,
taxonomia, terminologia, precum ºi în praxiologia ei, are unele arii comune cu aria indo-europeanã în marea ei
întindere euro-asiaticã (cf. ºi la I.H.Criºan care citeazã pe autorul german Leo, 1854, care face unele apropieri în
aceastã ordine de idei cu lexicul fitoiatric sanscrit) ºi cu civilizaþia indianã vedicã, îndeosebi din perioada vedanticã,
când au înflorit ºi practicile fitomedicale din cadrul gândirii iatrosofice ayurvedice, în þara cu cele mai numeroase ºi
diversificate specii fitoiatrice ºi resurse de origine iatrobotanicã: India.

Pe aceastã bazã a fost iniþiat de cãtre Centrul Medical Ayurvedic din Bucureºti, �Programul STAR�; unul dintre
obiectivele acestuia este ºi un studiu comparativ România - India consacrat studiului unor specii comune patrimoniilor
fitoiatrice ale Indiei, ale Daciei ºi florei actuale a României.

KOGAION – DE LA GAEA LA ZAMOLXE
Olimpia Prunã

     Întreaga catenã a Carpaþilor a fost un domeniu sacru al marilor divinitãþi pelasge consemneazã pentru
istoria lumii N. Densuºianu în Dacia preistoricã.  La toate popoarele, Pãmântul ºi Cerul au fost cei dintâi zei  cãrora
li s-au dedicat vârfurile cele mai semeþe unde pãmântul este cel mai aproape de cer, unde în jurul altarelor ºi templelor
se desfãºurau misterele, sfaturile obºteºti, târgurile, festivitãþile ºi ceremoniile religioase cele mari. Pe toate spaþiile
geografice unde au vieþuit pelasgii este prezentã din vremuri ciclopice, antehomerice, columna. De la coloana
nelipsitã de pe Muntele sacru pânã la piramidele înãlþate spre vãzduh, din Attica, Arcadia, Olimp, Macedonia,
Micene pânã în Latium, Gizeh, aceasta pãstreazã caracterul religios al citadelelor pelasge unde stâlpul legendar al
cerului are totdeauna alãturi un profil uman cu caracteristici întâlnite cu prioritate în munþii Carpaþi ai Daciei
hiperboreene.

Hesiod aminteºte altarele sfinte ale vechilor timpuri pelasge decorate cu statui, altare, scaune de piatrã, portice,
înconjurate de blocuri enorme de piatrã. Aceste altare situate pe vârful munþilor au fost agora preistoricã primitivã ºi
giganticã din þara cea sfântã a religiunii pelasge  de la Oceanus Potamos la Istru� aprecia N. Densuºianu.

Pãmântul a fost întotdeauna vatra comunã ºi stabilã a universului uman. Acesta este altar ºi tron zeitãþilor începând
cu  GAEA- MAREA PREOTEASÃ, divinitate majorã ce ne-a transmis în calitate de mamã glie � mamã a naturii ºi
a morþii, principiul fecunditãþii vieþii, ciclicitãþii naturii ºi regenerãrii acesteia. Orice templu era de fapt o locuinþã ce
avea în centru vatra unde ardea focul sacru pe care se cocea pâinea obþinutã din sfãrâmarea boabelor, lângã care
oamenii se adãposteau la cãldurã ºi luminã, îºi confecþionau vasele, îmbrãcãmintea, toate cele necesare traiului.
Altarul a fost vatra de sociabilizare umanã ce a impus norme de convieþuire concentrate în religia nãscocitã de
femeile dace � cum susþinea Strabon.  Cercetãtoarea Maria Gimbutas demonstreazã cã femeile au creat o societate
matriarhalã ce a precedat-o pe cea patriarhalã indoeuropeanã specificã epocii bronzului ºi fierului, o societate paºnicã,
creatoare de artã ºi religie, întinsã în tot spaþiul europeano-mediteranean, din Nordul îngheþat ºi pânã-n Africa, de  la
Atlantic în stepele Asiei.

Cultul zeiþei GAEA, deþinãtoarea merelor de aur din Grãdina sacrã, a fost rãspândit de veritabili apostoli feminini
- cibyle, pitonese, preotese, pe meleaguri unde aceasta a devenit RHEA, BENDIS, IANA, LATONA, DAKIA, VESTA,
ISIS, DEMETRA, ROMULA DEA. Între ele s-a evidenþiat cibyla Eritreea. Se spune cã aceasta a fost un adevãrat
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apostol feminin care a plecat în misiunea sa de pe muntele Moma, din Apuseni. Numitã ºi Zaranda, cybila Eritreea a
cultivat cultul Mamei Mari în marile sanctuare pelasge mediteraneene, în munþii Haemus (astãzi Balcani), în Grecia,
Libia, Siria, Palestina, Egipt. Femeia strãinã cu cartea sub mânã a devenit o importantã misionarã în Imperiului
Roman.

De la începuturi ºi pânã în zilele noastre, cãlugãriþele ºi mai ales mamele sfinte ale fiecãrui cãmin au umplut mereu
locul marii zeiþe cu cel al VÃTRANEI, BÃTRÂNEI, BABEI.

În Þara Soarelui � cum  numea D. Bãlaºa  spaþiul carpato-danubiano-pontic, , a Dakiei, a Soriþei, a Vestei, s-
a format ºi a existat cea mai veche societate matriarhalã atestatã documentar, cel mai vechi regat feminin condus de
Marea preoteasã -  reginã, reprezentanta Soarelui pe pãmânt, cea mai veche societate teocraticã, paºnicã ºi creatoare,
cel mai vechi corp de gardã feminin menit a apãra vetrele sacre, unic în istoria omenirii: amazoanele. De asemenea,
aici s-a nãscut scrierea, tãbliþele de la Tãrtãria fiind legate de cultul dezvoltat al divinitãþii feminine , conform
argumentelor savantei Mariei Gimbutas (de altfel grafemele ºi scrierea au existat numai pe teme religioase ºi sunt
vechi de peste  7000 de ani). Cel mai vechi cod de legi � Belaginele �din care s-au inspirat toþi legiuitorii lumii, cât ºi
primele ºcoli de iniþiere în misterele antichitãþii  - corpul vestalelor diferenþiat pe roluri pentru sanctuarele ce împânziserã
lumea pelasgã, aparþin tot acestor locuri ale strãmoºilor noºtri. Aici a fost creat ºi cel mai vechi folclor din lume
atestat documentar pe la anul 1400 î.Hr., folosit pentru medicaþii de cãtre farmacoane.

În concluzie observãm cum Kogaionul era un consiliu al zeiþelor ce slujeau  Marii preotese GAEA, iar discipolele
acesteia i-au rãspândit cultul  în toate colþurile lumii pelasge.

Deºi Kogaionul îºi avea sãlaºul la început în peºterile ºi grotele vârfurilor muntoase, el nu este un munte în sens
geografic, ci în sensul celei mai înalte forme de organizare a ansamblului de practici religioase ale Marii Zeiþe. El este
sfatul zeiþelor slujitoare ale cultului GAEI care a fost preluat de iniþiaþii bãrbaþi, conturat ºi întãrit de filosofia uranianã
zamolxianã. Centrele de cult religios, ca sfat al înþelepþilor, al marilor conducãtori ce dominau poporul într-un sistem
organizatoric unitar, erau dispuse pe toatã aria de cuprindere ºi aveau un rol determinant în cadrul monoteismului
religios dacic. Ele erau coordonate de la centru de Marele preot � cum stã mãrturie ºi Sarmizegetusa.

În fiecare casã Kogaionul a fost pãstrat de femei într-un altar al credinþei orientat mereu spre soare � rãsare.
 Kogaionul a urcat pe munþii cei mari unde oamenii se închinau zeiþelor, unde sacerdoþii îi sfãtuiau pe conducãtorii

poporului în momentele cruciale ale existenþei, unde se afla mai apoi Sfatul înþelepþilor, locul iniþierii în tainele religiei
ºi moralei. El a evoluat de la vatra focului sacru la altarul Marii Zeiþe unde se afla nelipsita coloanã � simbol al
contopirii Cerului cu Pãmântul.

Chiar ºi termenul OM este o creaþie a teocraþiei feminine, un cod pentru Existenþã cât ºi pentru opusul acesteia:
MOartea.

LIMBA DACILOR
Matei Hutopilã Vieriu

Studiem cu mare interes tot ceea ce þine de daci; urmãrim ultimele publicaþii, facem comparaþii, ne formãm
propriile opinii. Avem, datoritã interesului sporit din ultima vreme ºi a accesului mult mai uºor la informaþie, o
imagine de ansamblu în legãturã cu civilizaþia înaintaºilor noºtri. ªi totuºi, în domeniul lingvistic sunt cele mai tulburi
ape. Pãrerile sunt împãrþite iar teoriile numeroase. În instituþiile de învãþãmânt ºi oficial, de cãtre stat, se afirmã cã
limba românã e o limbã romanicã ºi cã poporul român a apãrut în urma amestecãrii coloniºtilor romani cu populaþia
autohtonã. Pentru cei ce nu s-au mulþumit cu teoriile care ne învaþã cã poporul nostru e o corciturã, pentru cei care
au pornit în cãutarea adevãrului, e clar cã lucrurile stau cu totul altfel. Nu suntem un popor latin ºi nici nu vorbeam
o limbã romanicã. Spun la trecut pentru cã limba românã modernã literarã, din cauza sãlbãticiunii cu care au fost
înlocuite cuvintele graiului autohton cu cele din alte limbi, e o amestecãturã artificialã de francezã, italianã, turcã,
maghiarã, mai nou ºi englezã ºi nu numai; un ghiveci latino-fino-ugrico-turano-altaico-germano-slav, în timp ce
sângele nostru e dacic. Oare urmaºilor celui mai numeros ºi fascinant popor antic din Europa le-au mai rãmas doar
câteva cuvinte din limba cu cei mai mulþi vorbitori din pãrþile astea de lume? Dintotdeauna limba scrisã diferã de cea
vorbitã, câteodatã cu mult, limba scrisã fiind o cale de mijloc, care sã fie acceptatã pe plan naþional fãrã a favoriza
doar o regiune, pentru a se evita conflictele între vorbitorii diferitelor dialecte ºi pentru a se ajunge la un consens.
Aºadar, nu spre limba literarã trebuie sã ne îndreptãm atenþia, ci spre dialecte. Fãcând o paralelã, aº putea spune cã
e ca în cazul Bisericii: la marile sãrbãtori creºtine, oamenii încã practicã obiceiuri pãgâne, tocmai pentru cã sãrbãtorilor
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pãgâne li s-au suprapus cele creºtine; Biserica s-a arãtat tolerantã, ºtiind cã în timp vor rãmâne doar unele reminescenþe
pãgâne. De aceea lumea asociazã pe nedrept Floriile cu Intrarea Lui Iisus în Ierusalim, Drãgaica cu Naºterea Sfântului
Ioan Botezãtorul etc.

Dacã ne îndreptãm atenþia spre graiul moldovenesc ºi mai ales spre cel aromân, macedonean, perspectiva e
îmbucurãtoare. Despãrþite de atâþia kilometri, graiul moldovenesc ºi cel aromân pãstreazã o sumedenie de particularitãþi
comune, ce duc la aceastã concluzie: odatã, de dincolo de Nistru ºi pânã în Macedonia, se vorbea aceeaºi limbã; ºi
încã se vorbeºte cu întreruperi cauzate de cotropitorii slavi ºi eleni. Macedonenii n-au fost vreodatã greci, ci o
seminþie dacicã, iar aromânii sunt urmaºii lor, al poporului lui Alexandru Machedon, la fel cum moldovenii se trag din
carpii nesupuºi de romani. Aromânii sunt de mii de ani la sud de Dunãre, în Epir, Thessalia, Macedonia, Illiria; ei n-
au venit de la nord de fluviu, ci trãiesc pe acele meleaguri chiar dinaintea grecilor. Însuºi Strabo a scris despre
macedoneni cã se îmbracã ºi se poartã altfel ºi cã vorbesc o limbã diferitã de greacã. Aromâna a rãmas cu o treaptã
mai apropiatã de limba dacilor din urmã cu douã milenii pentru cã, ruptã de marea masã dacicã de la nord de Dunãre,
n-a fost influenþatã semnificativ de evoluþia ulterioarã a limbii la miazãnoapte de Istru. Înconjuraþi de bulgari, turci,
sârbi ºi greci, aromânii se disting de aceºtia din toate punctele de vedere: tradiþii, limbã, port, sânge. Pe dacii rãmaºi
în sud nu i-a bucurat deloc venirea slavilor, drept urmare cel mai puternic adversar al bulgarilor a fost un macedonean:
Vasile al II-lea supranumit �Bulgaroctonul�(omorâtorul de bulgari), cel care a distrus statul bulgar în 1018. Sângele
apã nu se face, iar dacã la un mileniu ºi jumãtate de la ruperea dacilor de la sud de Dunãre de cei din nord, dupã atâtea
invazii ºi asupriri, la sute de kilometri depãrtare se vorbesc dialecte cu atât de multe puncte comune, atunci
caracteristicile lor trebuie sã fi fost ºi caracteristicile limbii vorbite de daci la începutul primului mileniu al erei
noastre, cãci pânã la venirea slavilor ºi a bulgarilor, într-un timp atât de scurt, nu puteau fi romanizaþi dacii, oricât de
dure ar fi fost mãsurile romanilor. Cheia desluºirii limbii dacilor stã în atenta studiere a celor douã graiuri, moldovenesc
ºi aromân ºi a istoriei carpilor ºi macedonenilor. Iatã o serie de asemãnãri între cele douã dialecte, asemãnãri care le
deosebesc de româna literarã:

- prezenþa consoanei �dz�(dzamâ, dzânâ, dzâuâ);
- prezenþa lui n moale (n�ia, n�iercuri, n�irat, n�ic, n�ilâ);
- în multe situaþii, când în românã este �ã�, în dialectul aromân ºi-n graiul moldovenesc apare �â�(fãrâ, lunâ,

canâ, stânâ, scarâ, vatrâ);
- de asemenea, vocala �e� este înlocuitã cu �i�, mai ales la finele cuvântului(carti, ficior, pi, di);
- �ghi� în loc de �bi�(vraghii, ghini);
- �che�/�chi� acolo unde în românã este �pe�/�pi�(chicior; chieli; chiept; chiari; chiatrâ; chicâ);
- i scurt la finele cuvântului, la singular(chileri, coºãri, cucuºori);
- terminaþia la plural în �þ� ºi nu în �þi�(munþ, cãrþ, hãrþ, pomeþ, hoþ);
- prezenþa lui �giu�/�gio� acolo unde în românã apare �ju�/�jo�(gioc; gios; giur);
- elidarea lui �i� din �shi� în aromânã ºi a lui �â� din �ºâ� în moldavã(º-n�iercuri ºi fac?; º-i-ai dzâs?);
- elidarea lui �â� din �sâ�(va s-dzâcâ; va s-hii; va s-arati);
- absenþa lui �î� atunci când îl precedã în românã pe �n�(nainti; napoi; ngropat).
   Asemãnãrile sunt mai multe, iar cum macedonenii ºi carpii, sunt despãrþiþi de atâþia kilometri ºi alte seminþii

dacice: geþi, burri, moesi, tribali, nu putem spune cã au luat cuvinte unii de la alþii, ci cã le-au moºtenit din limba
dacilor, vorbitã odatã fãrã întrerupere, de la cursul mijlociu al Vistulei pânã la sud de Olimp ºi de dincolo de gura de
vãrsare a Niprului pânã în vestul Pannoniei. Moldovenii se trag din carpii nesupuºi de romani, aºa dar n-au avut cum
sã fie romanizaþi, iar faptul cã graiul moldovenesc se vorbeºte încã de dincolo de Nistru pânã în Carpaþii Orientali ºi
din Carpaþii Pãduroºi pânã în nordul Bãrãganului, moldovenii formând cea mai numeroasã seminþie dacicã modernã
ºi ocupând un teritoriu vast pentru un singur dialect si acesta foarte unitar, care mai si are atâtea în comun cu
aromâna, cred cã demonstreazã cã nu putea fi romanizat un popor atât de numeros, întins pe un teritoriu atât de
mare, cu o asemenea continuitate, în numai 165 de ani, presupusa romanizare fiind dirijatã de pe doar 14% din
teritoriul Daciei. Dacã romanilor le-ar fi fost atât de uºor sã ne schimbe limba, iar dupã unii chiar ºi ADN-ul, cã cicã
ar fi rezultat un popor nou din încruciºarea asta puþin credibilã, atunci de ce nu am devenit mai târziu, pe rând, popor
turano-altaic, slav, fino-ugric sau germanic, dupã cum ne-au fost ocupatorii? Prin urmare, nu am fost latinizaþi ca
grai atunci, ci mult mai târziu, într-o nu foarte mare mãsurã, începând cu secolul XIX, când în limbã au început sã
ne fie introduºi în mod barbar termeni francezi, cuvintele autohtone rãmânând a fi considerate regionalisme sau
arhaisme, iar limba oficialã a noastrã devenind forþat francofonã. Dacii sunt încã aici; ei trãiesc prin sângele nostru.
Noi suntem daci. Limba lor, limba noastrã, se regãseºte încã în graiurile regionale, dar o vom pierde definitiv dacã nu
o repunem în drepturi.
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INTERPRETAREA ESOTERICÃ
A SIMBOLISTICII ZEIÞELOR DE LA ISAIIA, JUD. IAªI

Vicu Merlan

        Intodeauna m-au frãmantat problemele legate de existenþa noastrã ca fiinþe umane, de viaþa de dincolo de
moarte,de �semnele� lãsate ca moºtenire   (devenite enigme în cele mai multe cazuri) ale înaintaºilor .

    Cu mintea noastrã �finitã� este foarte greu sã cuprindem infinitul.
�Zestrea� culturalã lãsatã drept moºtenire de înaintaºi,a fost trunchiatã de
�rugina�timpului ºi ignoranþa oamenilor. Tot ce ni s-a transmis de milenii
este plin de simboluri ºi sacralitate. Purtãm discuþii despre semnificaþia
uluitoare a religiozitãþii triburilor preistorice ºi continuãm sã-i catalogãm
drept �primitivi�. Simbolul ca esenþã a unui obicei sau trãire a fost �întipãrit�
în lut,piatrã sau os pentru a nu se pierde uºor, pentru a nu fi distrus de
vremurile timpurilor viitoare.

    Civilizaþia precucutenianã de la Isaiia, prin ceea ce ne-a lãsat ca
�moºtenire�, se dovedeºte o comunitate cu un profund caracter magico-
religios. Simbolismul esoteric al obiectelor sacre descoperite în acest sit te
invitã la o reflecþie profundã asupra vieþii ºi a sensului ei. Simbolismul
precucutenian de la Isaiia are menirea sã ne aminteascã în permanenþã
despre adevãrurile sacre ale universului înconjurãtor care nici într-un moment
al vieþii noastre nu trebuie ignorate. Conºtientizarea fiecãrui moment, a
fiecãrei trãiri, se înscriu într-un �canon� bine conturat al proiecþiei destinice.
Simbolismul strãvechi ne demonstreazã cã în orice clipã cotidianul se poate
transforma din imanent în transcendent,din profan în sacru. Orice spaþiu
bogat în simboluri sacre este consacrat desãvarºirii spiritului uman, prin
raportarea la simbolistica arhetipalã a macrocosmosului.Intotdeauna, pe Pãmant, omul a fost mãsura tuturor lucrurilor;
valoarea unui moment sau altul depinde de atenþia ºi conºtientizarea acordatã de acesta.

Populaþia Ainu din Japonia este originarã din Carpaþi?

Prof. William Flaviu Riþiu, USA

Multe mãrturii ale trecutului sunt învãluite în mister. Multe metode moderne de testare geneticã a þesuturilor
mumiilor, cercetãri lingvistice, de proporþionalitate a configuraþiei osoase, îºi aduc contribuþia la ridicarea valului ce
acoperã aceste mistere. De ce în mod misterios, fizionomia ºi obiceiurile populaþiei Ainu din îndepãrtata insulã a
Japoniei, sunt atât de asemãnãtoare cu ale strãmoºilor noºtri din Carpaþi?

Acum 10.000 de ani a fost o mare glaciaþiune peste întreaga Europa, cu efecte mai blânde asupra Carpaþilor.
Populaþia de atunci, cu limba �latinã� ºi obiceiurile lor s-a salvat misterios. În jur de 3.000 B.C., o parte migreazã spre
Est, ajungând pânã în teritoriul Japoniei de azi. În jur de 300 A.D. insulele sunt invadate de populaþia mongoloidã de
azi. Prin lupte grele consemnate in istorie, populaþia Ainu este împinsã în insula Hokaido, mai puþin ospitalierã, din
nordul friguros al Japoniei.

Lucrarea se bazeazã pe o colecþie de noi 400 de pagini culese de pe Internet, a unor cercetãtori de renume
mondial, profesori universitari, oameni politici, documente din enciclopedii, metode ºtiinþifice-genetice ca PCR
(Polimeraze Chain Reaction) etc. Numele de Ainu înseamnã �om�. Aceastã populaþie este consideratã de origine
caucazianã, cu trãsãturi de oameni înalþi ºi bãrboºi, asemãnãtoare dacilor.

Ei numãrã astãzi aproximativ 25.000 de suflete. Au reuºit sã-ºi pãstreze obiceiurile, tradiþiile, credinþa, mult
asemãnãtoare populaþiei strãvechi din Carpaþi, precum cultul ursului, credinþa cã râurile sunt sfinte, obiceiurile de
nuntã ºi creºtere a copiilor, etc. În urma înfrângerii suferite la 1799, populaþia Ainu a fost împinsã din teritoriul
Japoniei de azi în nord. Dupã o perioadã de persecuþii, ajungându-se spre exemplu chiar pânã la interdicþia de a
pescui somon, s-a ajuns totuºi ca în zilele de astãzi guvernul Japonez sã ia treptat masuri de prezervare a culturii ºi
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tradiþiilor Ainu. Populaþia are ºi un reprezentant în Dieta Japonezã, asemãnãtoare Congresului American. Deputatul
lor se numeºte Shi-Geru. Numele de Geru s-a pãstrat mii de ani. Rãspândirea lui încã în zilele de azi, nu mai suferã
explicaþii suplimentare. Dânsul luptã pentru drepturile în Dieta Japonezã. Domnul Geru a reuºit prin justiþia Japonezã
salvarea unui râu din þinutul Ainu unde o companie dorea sã facã o fabricã. În tradiþia Ainu, ca ºi în tradiþia Dacilor,
râul este sfânt.

Tatãl sãu, luptãtor înfocat pentru drepturile Ainu, a trebuit sã-ºi dea copilul la o mãtuºã, care l-a înfiat, pentru a-
l scãpa de persecuþiile administraþiei Japoneze ºi a-i asigura copilului învãþãtura ºi viitorul.

Cercetãrile genetice ºi cele bazate pe configuraþia ºi proporþia sistemului osos, atestã originea Ainu a samurailor.
Fiind luptãtori deosebit de îndemânatici ºi viteji, cu un spirit de sacrificiu deosebit, zâmbitori ca ºi dacii în faþa morþii,
au fost preferaþi în cãsãtorii cu membrii familiei împãratului Japoniei.

O NOUÃ LOCALIZARE A KOGAIONULUI ZALMOXIAN

Prof. dr. ZENOVIE CÂRLUGEA

Pe urmele celor afirmat de Strabo în Geografia sa (VII, 3, 5) privind existenþa ºi topografia Muntelui sacru al
geto-dacilor (Kogaion-ul zalmoxian), de-a lungul timpului s-au lansat mai multe ipoteze. Dacã Nicolae Densuºianu,
în «Dacia preistoricã» identifica Kogaionul zalmoxian cu Vârful Omul («Sfinxul Românesc») din masivul Bucegi,
mai târziu, Constantin ºi Hadrian Daicoviciu susþin ipoteza existenþei acestuia pe Dealul Grãdiºtei din Munþii Orãºtiei,
iar Constantin C. Giurãscu ºi Dinu C. Giurãscu localiza supremul sanctuar zalmoxian pe Muntele Gugu din Masivul
Retezat.

Cercetând cu atenþie atât arheologia preistoricã a Olteniei (peºterile cu inscripþii rupestre ºi urme de vieþuire), dar
mai ales topografia istoricã ºi vestigiile geto-dacice din zonã, luând, totodatã, în consideraþie atâtea ºi atâtea referinþe
cultural-istorice exprimate de sute de ani pânã azi, noi propunem o nouã localizare a Kogaionului zalmoxian.

Este vorba de complexul arheologic de la Polovragi, din Cheile Olteþului, unde existã celebra «Peºterã a lui
Zamolxe» (ce rãzbate dincolo de munte, în Ardeal), numitã aºa din vechime ºi consemnatã în literatura de cãlãtorie
a unor scriitori din secolul al XIX-lea, precum Grigore Alexandrescu (1842) ºi Alexandru Vlahuþã (1901). Deasupra
peºterii se gãsesc ruinele vechii cetãþi Arcinna, trecutã pe harta lui Ptolomeu, vestitul geograf al Antichitãþii, legãtura
între peºterã ºi cetate fãcându-se printr-o galerie secretã. Cercetând zona, Nicolae Densuºianu identifica aici câteva
«dolmene» alcãtuind «o întinsã necropolã preistoricã» ºi reconstituia grafic, pornind de la fragmentul existent, în
monumentala sa lucrare, «Obeliscul de la Polovragi» - considerat unul din «monumentele preistorice ale Daciei».
Istoricul fãcea totodatã referiri la locul numit «Oborul Jidovilor» (n.n. : Uriaºilor), comparabil cu «Masa Jidovilor»
din Munþii Sebeºului.

Numele geto-dacic al Polovragiului (Polo � Vraci)
atestã existenþa aici a Marelui Preot, care era, totodatã,
ºi Marele Vraci, localitate pe care cei din vechime o
considerau «capiºtea pãgânilor», adicã reºedinþã a
Marelui Preot, Marelui Înþelept, Marelui Tãmãduitor.

Existã pânã azi, în flora spontanã localã, planta
polovragã (povagrã) întrebuinþatã în popor ca remediu
împotriva bolilor (Ghenadie Enãceanu � «Eraldica
românilor», 1894). Planta respectivã nu numai cã este
legatã de numele reºedinþei Marelui Preot, dar era un fel
de panaceu în sacroterapia/taumaturgia geto-dacã,
Uzitatã de terapeuþii daci, planta era un adjuvant sine qua
non al medicinei sacerdotale, un rol covârºitor avându-l
epodele zalmoxiene ºi, deopotrivã, regimul vegetarian
recomandat de Marele Vraci al Polovragiului.

De la sacroterapia zalmoxianã (atestatã în dialogul
platonician Charmides) la terapeutica isihasmului
ortodox de mai târziu este, de fapt, o continuitate perfectã,
având în vedere cã în apropierea «Peºterii lui Zamolxe»,
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la doar câteva zeci de metri, se aflã vestita ºi semicentenara Mãnãstire Polovragi, cu Bolniþa ei, edificiu construit, la
rândul sãu, pe o veche vatrã geto-dacicã.

Existã, de asemenea, în aceastã zonã, un obicei tradiþional a cãrui origine este însãºi geto-dacã: vestita Nedee de
la Polovragi («din vremea dacilor»), þinutã mai întâi pe Vârful Nedeea, la cca 2111 m, la care participau geto-dacii de
pe ambele versante ale Carpaþilor. Ca multe alte datini ºi credinþe, ºi aceastã Nedee a fost preluatã de creºtinism,
astfel cã la 20 iulie, în fiecare an, se desfãºoarã aici, timp de o sãptãmânã, vestitul Târg de Sfântul Ilie. Este iarãºi
o dovadã concludentã cum o credinþã zalmoxianã s-a topit, de-a lungul a mii de ani, în lumina ºi semnificaþiile
multiple ale ecleziei creºtine (Sfântul Ilie Tesviteanul, cel ce fulgerã ºi tunã împotriva celor neascultãtori, fiind unul
din cei mai râvnitori prooroci ai Vechiului Testament, atestat la 850 î. Hr.).

Ipoteza existenþei Kogaionului (=Munþii Cãpãþânii) în zona Polovragilor poate fi susþinutã, aºadar, de întregul
complex arheologic preistoric ºi geto-dac din zonã : «Peºtera lui Zamolxe» din Cheile Olteþului, dava de pe platoul
stâncos în care s-au descoperit vestigii ºi inscripþii dacice, necropola din apropiere cu «dolmenele» ºi «Obeliscul» de
piatrã ºi «Oborul Jidovilor», sacroterapia zalmoxianã ºi vechiul obicei privind vestita Nedee.

Existenþa în zonã a plantei «polovragã», un panaceu în fitoterapia tradiþionalã, precum ºi legenda ce vine din
negura vremurilor potrivit cãreia aici, în «Peºtera lui Zamolxe» de la Polovragi, a fost «capiºtea pãgânilor», ca ºi
toponimia istoricã a Polovragiului (reºedinþã a Bãtrânului Vraci / Marelui Preot) � toate acestea ne îndreptãþesc a
crede cã Polovragiul cu renumita «Peºterã a lui Zamolxe» nu e o simplã legendã, cãci, dincolo de vãlul care o
ascunde, pulseazã aici o realitate istoricã strãveche, de substrat etnic, ce reverbereazã în semnele nobile ale strãvechimii
noastre zalmoxiene.

MAREA DIASPORÃ A GRAIULUI STRÃBUN

conf. Univ. dr. Ion D. Dunãreanu

Fiecare mare civilizaþie care s-a rostuit în istorie a avut ca dimensiune ºi componenþã definitorie un limbaj
propriu, o modalitate sine-qua-non de comunicare între oameni.

Potrivit unor texte strãvechi, între mulþimea de civilizaþii care s-au perindat de-alungul timpului, unele au dispãrut
ca urmare a unor mari cataclisme sau evenimente de proporþii cosmice, care au provocat distrugerea, în cea mai
mare parte, a infrastructurii, a bazei lor materiale.

Cercetãri recente, desfãºurate independent, par a da seama de faptul cã o marea civilizaþie europeanã, dispãrutã
în urma Potopului ar fi avut drept locaþie arealul din jurul Mãrii-Negre ºi Balcani, areal cuprinzând ºi teritoriul actual
al României.

Din motive lesne de înþeles, nici o cercetare arheologicã nu are vreo ºansã serioasã de a reconstitui imaginea
acestei civilizaþii.

Existã însã abordãri care au posibilitatea de a aduce dovezi cu privire la ceea ce s-a întâmplat cu oamenii acelor
timpuri, fie înainte, fie dupã producerea cataclismului. Am în vedere cele spuse de Biblie, privitoare la avertizarea
celor care meritau sã afle mai dinainte ceea ce urma sã se întâmple spre a se salva, sau unele vestigii care indicã mari
deplasãri de populaþie pe Terra în urma Potopului , pe trasee care ar putea fi reconstituite.

În sprijinul acestei ipoteze vin o sumedenie de dovezi oferite de cercetãrile de antropologie ºi arheologie lingvisticã.
Timp de 15 ani autorul acestei lucrãri a întreprins cercetãri de profunzime, obþinând date de o acurateþe care nu

lasã loc nici unui comentariu pieziº, referitoare la disiparea în spaþiul geografic al vechii Eurasii a unei limbi originare,
comunã tuturor seminþiilor care alcãtuiau strãlucita civilizaþie carpato-danubiano-pontico-balcanicã.

În substanþa ei intimã, aceasta limbã pare a fi pelasgo-traco-getodaca. Fondul principal de cuvinte al acestui grai
originar se aflã disipat în aproape toate limbile ºi dialectele europene, care cuprind atât elemente pre-latine, cât ºi
elemente dacice. Cele mai frapante constatãri privesc limbile scandinave( în special finlandeza ºi suedeza), dar ºi
irlandeza veche, germana, engleza ºi franceza, precum ºi limbi ale populaþiilor din proximitatea vieþii înaintaºilor
noºtri- precum slovaca ºi (mai tarziu) maghiara, respectiv limba romanes.

Nu mai putin frapante sunt congruenþele lexicale dacoromano-chineze, -japoneze, -arabe ºi -urdu, acestea indicând
cu o înaltã probabilitate producerea cândva în trecut a celei mai mari diaspore umane.

Autorul lucrãrii prezintã câteva eºantioane ale acestor congruenþe lingvistice, care vin în sprijinul ipotezei referitoare
la primordialitatea civilizaþiei dacice ºi originea pelasgo-traco-dacã a limbii române .
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RITUALURI DE TÃMÃDUIRE ÎN EVUL MEDIU CARPATIC

Dr. Elena Chiþimia Armenescu
Dr. Costin Laurenþiu Chiþimia

Relaþiile omului primitiv, a omului mitic, a omului tradiþional cu Supremul, sunt menþionate în mituri, legende,
basme ºi intermediate de simboluri ca purtãtoare a informaþiei ancestrale materializatã în reprezentãri de obiecte
asupra cãrora s-a pus amprenta sacrului. Sacrul devine astfel aproape vizibil ºi palpabil.
     Supremul aude, vede, se înduioºeazã ºi-ºi revarsã dragostea protejând fiinþa expusã fãrã apãrare în faþa monºtrilor
vãzuþi: grindina, vânturi dezlãnþuite, uragane,  ºerpi, alte animale sãlbatice, mania ºi rãutatea oamenilor, dar ºi a celor
nevãzuþi pe care îi gãsim în basmele noastre populare: Muma Pãdurii, Ielele, Vântoasele, Zmeii, Nefârtatele (diavolul)
etc.

În locuri considerate de ei sacre, identificate prin ceea ce azi numim clarviziune, erau organizate rânduieli,
ritualice, împlinite cu sfinþenie, pe care le întâlnim ºi azi în vetrele noastre folclorice.

Revenind la ritualul propriu-zis, amintim în primul rând descântecele, care au fãcut obiectul unei alte prezentãri, 
apoi, trecerea copilului bolnav printr-o gurã de lup, schimbarea numelui, desfacerea vrãjilor, a blestemelor, adicã a
unor cuvinte grele purtãtoare de informaþie negativã, rostite cu rãutate, manie ºi urã, care se abat asupra unei
persoane ºi o tulburã, o dezorienteazã, cei apropiaþi nu o mai recunosc, în sensul cã nu mai seamãnã cu cea care a
fost, are comportamentul schimbat, bizar, ia decizii pe care altãdatã le-ar fi respins, etc.

TREI PLANTE MEDICINALE DIN FARMACIA SARMIZEGETUSEI

Prof. dr. Ion PACHIA-TATOMIRESCU

Un rol fundamental în farmacia Cogaionului l-au avut plantele. Prin medicii
militari daci de pe calea spiralã-planetarã întru Samasua / Samoº (�Tatãl-Cer� /
�Soarele-Moº�, �Dumnezeul Cogaionului�, confundat mereu de cãtre istorici
cu �omul lui Dumnezeu pe pãmântul Daciei�, regele-zeu-medic, Salumasua >
Salmoº > �Zalmas� / �Zalmoxis�), dar mai ales prin dacii-medici-militari /
rãzboinici �angajaþi� în puternicele armate antice de pe traseul civilizatoriu-
zalmoxian, renumele unor plante medicinale din Cogaion (Sarmizegetusa) s-a
propagat în mai toate ariile culturale, în primul rând, în Eurasia. În armata
imperial-romanã, imediat dupã cucerirea Daciei lui Decebal, împãratul Traian a
încadrat 50.000 de soldaþi daci; realitatea pare a fi alta, dacã avem în vedere
informaþiile �de la faþa locului�, ale cronicarului medic-militar-zalmoxian, Criton,
Valah / Dacoromân din Macedonia, angajat de împãrat ca �medic personal�,
care  l-a însoþit în campaniile din Dacia Decebalo-Traianã: «Dupã ce (a cucerit
ºi din Dacia Nord-Dunãreanã ºi dupã ce) l-a înfrânt pe regele Decebal, puternicul
Traian a adus Romanilor 5.000.000 livre de aur, o cantitate dublã de argint,
în afarã de cupe ºi lucruri de mare valoare, depãºind orice preþuire, apoi
turme ºi arme, ºi peste 500.000 de bãrbaþi cât se poate de potriviþi pentru
luptã, împreunã cu armele lor�» (Fontes, I, 507). Acesta este un �fragment�

din lucrarea lui Criton, Getica, pãstrat la Ioannes Lydos (490 � 565), în Despre magistraturile Statului Roman (II,
28 � apud Fontes, II, 493), deoarece ºi aceastã lucrare �a fost pierdutã� (�sistematic pierdutã�) de secolele dinspre
noi; alte fragmente transmise din Getica lui Criton grãiesc ºi despre medicina zalmoxienilor: «iar Criton, medicul
împãratului Traian, vorbeºte nu numai de arta vindecãrii la Geto-Daci, ci ºi de o întreagã reþea de �flori ale câmpului
ºi plante ale pãmântului� pe care le foloseau �tãmãduitorii� Marelui Preot Deceneu�» (DDog, 154; v. / cf. AÎl, 33;
VMg, 851 sq.; PCa, 1 sqq.; MIMp, 210 sqq.). Plantele medicinale din Dacia erau cãutate / apreciate în lumea greco-
romanã cu mult înainte de cãderea Sarmizegetusei (iulie-august 106 d. H.), cel puþin din �secolele lui Platon� (al V-
lea ºi al IV-lea î. H.). Aceastã realitate l-a determinat pe medicul militar din armata Imperiului Roman de pe vremea
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împãratului Tiberius Drusus Claudius (41 � 54 d. H.), Pedanios Dioscoride, alcãtuind � în orizontul anului 50 d. H.
� lucrarea-i De materia medica (Despre mijloacele / materia de tãmãduire), �în cinci cãrþi�, sã acorde mare atenþie
ºi unui numãr considerabil de plante medicinale, utilizate de medicii militari daci-zalmoxieni, bineînþeles, înregistrând
ºi numele din limba dacicã al acestor plante, limba dacã din aria Cogaionului / Sarmizegetusei (Carpaþii Meridonali
� România). Plantele medicinale dacice ºi reþetele lor tãmãduitoare erau foarte importante nu numai pentru Dioscoride
ca medic din armata romanic-imperialã, ci ºi pentru ceilalþi medici-militari ce nu proveneau din Dacia; ºi, mai întâi,
erau deosebit de valoroase pentru menþinerea sãnãtãþii armatei, a capacitãþii ei de luptã. Dupã aproape douã mii de ani
de la scrierea lucrãrii lui Pedanios Dioscoride, De materia medica, încurajeazã zâmbetul eforturile unor lingviºti /
istorici (din secolul trecut ºi din cel prezent) aflaþi �în solda recentelor� imperii, îndeosebi ale istoricilor / lingviºtilor
�staliniºti�, care pun la îndoialã valoarea documentarã a acestui �dicþionar de plante medicinale dacice / valahice
(arhaic-dacoromâneºti)� spre a nu se releva ºi astfel adevãrul cã poporul Pelasgo-Thraco-Dacilor / Valahilor
(Dacoromânilor / Românilor), cel cu ºtiinþa de a se face nemuritor � are acumulatã o experienþã socialã / istoricã de
o impresionantã vechime, de peste zece milenii: «�cele mai multe sunt apelative pentru plante medicinale insignifiante,
a cãror determinare botanicã nu este totdeauna sigurã�» (W. Tomaschek, Viena, 1893 � TDaTh, II, 24; cf. RLtr,
44); �savantul vienez� din Imperiul Austro-Ungar considera cã medicul militar imperial-romanic, Dioscoride, autorul
lucrãrii De materia medica, apreciatã nu numai în antichitate, ci «foarte cãutatã în tot evul mediu pânã la începutul
epocii moderne (Fontes, I, 381), se ocupa de �plante medicinale nesemnificative� ca ºi cum sãnãtatea unei armate ar
fi fost fãrã vreo importanþã în vreun imperiu; «din cele 40 de nume dace care apar în listele de sinonime ale lui
Dioscoride, 8 (adicã 20?) sunt latine (�), 5 (12,5?) sunt greceºti (�) ºi 27 (67,5?) sunt daco-thrace (�); listele lui
Pseudo-Apuleius au 32 de apelative dace, din care 9 sunt latine (�), 8 greceºti (�) ºi 15 daco-thrace (�); astfel,
în intervalul de timp dintre alcãtuirea listelor lui Dioscoride ºi ale lui Pseudo-Apuleius, numãrul plantelor daco-thrace
a scãzut de la 27 la 15; în acest fapt pare a se oglindi procesul deznaþionalizãrii Dacilor, respectiv a Thracilor.» (D.
Decev / Detschew, Sofia, 1929; republicat la Viena, în 1957 � DDPfl, 47 sq.; cf. DthS, 566 sqq.; RLtr, 46); I. I.
Russu considerã � în faþa �statisticii lui Decev�, �interesantã ºi instructivã� � cã «indiferent de procentajul numelor
de plante ce pot fi considerate cu siguranþã ca dace (aparþinând limbii traco-dace), sigur este cã ele trebuie sã derive
de la populaþia dacicã din nordul Dunãrii (Dacia provincie romanã între anii 106 ºi 271), din al cãrei lexic cotidian
trebuie sã fi fãcut parte» (RLtr, 46 � �Dacia provincie romanã� = partea Daciei lui Decebal cuceritã de împãratul
Traian); Decev dorea sã credem cã medicul militar Dioscoride (atunci când fãcea precizãrile, în De materia medica,
cã plantele aºa se numesc în limba dacicã, �în limba Dacilor� / �la Daci�, de unde puteau fi procurate �numai sub
numele respectiv�, subliniind în multe cazuri ºi �varietatea�, cã altã raþiune nu aveau menþionãrile numelor respective,
precizãri nuanþate, pânã la relevarea paronimiei / sinonimiei, absolut necesare în aprovizionarea cu plante-
�medicamente� din aria Daciei cogaionice, pentru armata imperial-romanã), nu cunoºtea nici limba-i �maternã�,
elina / greaca-veche, ºi nici pe �cea paternã�, limba latinã (ambele limbi sacre / oficiale în Imperiul Roman), spre a
face deosebirea dintre numele greceºti / latineºti ºi cele dacice.

CETATEA GETICÃ DE LA CÃSCIOARELE, JUD. CÃLÃRAªI

Dr. Done ªerbãnescu

Comuna Cãscioarele este situatã pe terasa înaltã a Dunãrii, la 55 km sud de Bucureºti ºi 16 km de municipiul
Olteniþa. Localitatea este cunoscutã în literatura arheologicã mai ales prin cercetãrile fãcute în tell-ul neolitic de pe
Ostrovel efectuate de regretatul savant Vladimir Dumitrescu ºi colaboratorii sãi.

Cetatea geto-dacicã, care face obiectul comunicãrii noastre, a fost descoperitã în ultimul deceniu al secolului al XX-
lea în punctul numit de localnici �D-aia parte�, care se aflã situat pe malul de est al lacului Cãtãlui, vizavi de comuna
Cãscioarele ºi la 100 m nord-vest de tell-ul de pe Ostrovel.

Cercetãrile din punctul �D-aia parte� au început în anul 1963, prin mici sondaje anuale efectuate de regretatul Barbu
Ionescu. Deoarece cercetãrile efectuate urmãreau în primul rând vestigiile neolitice, fortificaþia din epoca geto-dacicã
nu a fost observatã. Imediat dupã anul 1990 situl arheologic de la �D-aia parte�, ca ºi alte situri arheologice din
apropiere, au fost agresate de localnicii care doreau sã intre în posesia acestor terenuri bune pentru plantarea viþei de vie.
Pentru a salva situl arheologic de la o distrugere iminentã, Muzeul Civilizaþiei Gumelniþa din Olteniþa a început cercetarea
în toamna anului 1991. Pânã în anul 1996 cercetãrile s-au desfãºurat prin campanii anuale, iar dupã o întrerupere, au
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fost reluate în anul 2001 de V. Sârbu ºi P. Damian, iar în anul 2004
de semnatarul acestor rânduri.

În secþiunile trasate în timpul cercetãrilor arheologice, s-a
constatat cã pãtura arheologicã de pe botul de terasã de la �D-aia
parte� are o grosime de peste 4 m. La baza depunerilor arheologice
se aflã un strat de culturã aparþinând civilizaþiei Dudeºti, suprapus
de trei nivele de culturã aparþinând civilizaþiei Boian ºi fazei de tranziþie
de la civilizaþia Boian la Gumelniþa. Stratul de culturã Latène, care
suprapune straturile de culturã amintite mai sus are o grosime
cuprinsã între 0,50 � 1,20 m ºi este format din trei nivele de locuire
din epoca geticã timpurie. În timpul cercetãrilor efectuate pânã acum
au fost cercetate 13 locuinþe de suprafaþã ºi un bordei prevãzut cu
vatrã ºi cuptor. Sistemul de fortificaþii al cetãþii geto-dacice de la
Cãscioarele -�D-aia parte� prin complexitatea ºi ineditul sãu prezintã un interes deosebit. În perioada geticã, în prima
jumãtate a secolului al IV-lea d.Hr., promontoriul pe care se aflã aºezarea a fost separat de restul terasei, în partea de
nord ºi est, printr-un ºanþ în formã de arc. În partea de sud ºi vest, aºezarea este înconjuratã de apele lacului Cãtãlui.
Succesiv, în timp, cetatea avut trei sisteme de fortificaþii. În prima fazã, fortificaþia cetãþii a constat dintr-un ºanþ adânc
de peste 6 m ºi lat de 30 m. Pe marginea ºanþului, în interior ºanþul era dublat de o palisadã de lemn (un zid de lemn ºi
pãmânt), latã de 3,20 m ºi înaltã de circa 6 m.

Deoarece în urma unui atac vrãjmaº palisada a fost incendiatã, ea a fost înlocuitã cu un zid format din paramente din
cãrãmizi uscate la soare cu emplecton din lut bãtut amestecat cu pietre. În faza a treia de existenþã a cetãþii, care se
dateazã la sfârºitul secolului al IV-lea ºi începutul secolului al III-lea, fortificaþia din cãrãmizi uscate la soare a fost
înlocuitã cu un zid de piatrã, lat de 1,20 � 3 m. Zidul avea numai un parament, cel exterior, construit din piatrã sumar
fasonatã de dimensiuni diferite. Al doilea parament, cel dinspre interior, îl constituia taluzul vertical sãpat în panta
promontoriului, iar în unele locuri chiar resturile zidului de cãrãmizi nearse, acolo unde se mai pãstrau. Emplectonul
zidului de piatrã era format din pietre de calcar ºi de râu, de dimensiuni mai mici, legate între ele cu lut bãtut. Piatra de
calcar folositã la fortificaþie, deoarece lipseºte în zonã, a fost adusã de la sud de Dunãre, dovadã cã dinastul get care a
ridicat cetatea de la Cãscioarele îºi întindea autoritatea ºi la sud de Dunãre. Cel puþin 14 aºezãri getice din Lunca Dunãrii
ºi Valea Zboiului gravitau în jurul cetãþii, care avea atribuþii militare, economice ºi administrative.

Cetatea geticã de la Cãscioarele îºi începe existenþa în al doilea sfert al secolului al IV-lea a. Chr. ºi dureazã pânã la
jumãtatea secolului al III-lea d.Hr. În decursul existenþei ei, cetatea a înfruntat atacurile sciþilor conduºi de Ateas, cât ºi
ale armatelor greco-macedonene. Cetatea a jucat un rol important în timpul conflictului cu regele Macedoniei Lisimach,
ale cãrui armate au trecut Dunãrea în mod repetat. Deoarece majoritatea cercetãtorilor sunt de acord cã Þara lui
Dromichete se afla pe cursul inferior al râului Argeº, este foarte verosimil ca mult cãutata cetate Helis sã fi existat chiar
la Cãscioarele. Dacã unora dintre cercetãtori li se pare exageratã aceastã localizare, trebuie totuºi sã admitã cã
cetatea geticã de la Cãscioarele -�D-aia parte� este una din importantele fortificaþii ale geþilor nord - dunãreni.

KOGAION / KOGAIONON-UL RODNEAN (NORDIC)
PELASGICITATEA ªI STRUCTURA MULTIKOGAIONICÃ A
CARPAÞILOR PRIMORDIALI / MUNÞII RODNEI (MR) –
STUDIU DE CAZ  HIDRO-ORO-TOPO-ANTROPONIMIC

Dr. Valer Scridonesi-Cãlin, Universitatea Bucureºti

Memoriei Zalmoxis-ului Întrupat � Nicolae Densuºianu ºi urmaºilor sãi: preot Dumitru Bãlaºa, istoric
Augustin Deac,  arhitectã Silvia Pãun

Prin Carpaþii primordiali înþelegem <Carpaþii Daciei>, inclusiv burebistanii Carpaþi Pãduroºi. Pelasgicitatea
ca atribut al Munþilor RODNEI (MR) ni se impune indirect ºi parþial prin �Dacia Preistoricã� (1913), cum argumenteazã
(1) ? (7). Parþial, deoarece orografia (studiul formelor de relief) ºi oiconimia (studiul numelor ºi locuirii) corelate prin
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cercetarea lingvisticã hidro-oro-topo-antroponimicã îi va dovedi ºi mai pelasgici. Investigând mulþimea {TELCI,
RODNA, NÃSÃUD, paraclãu} din zona MR, prin prisma mitologiei zeilor ante-olimpieni (mitologia pelasgã), MR ne
vor oferi un ºir de surprize hidro-oro-topo-antroponimice, între care prezenþa CUREÞILOR, ceilalþi �maeºtri în
topirea ºi lucrarea metalelor�, lângã exploatãrile miniere antice de la RODNA (active ºi azi), în subzona CURATEL
[culme/munte, vf. (1520m.), ºa ,pârâu] în E/SE-ul MR, TELCHINII aflându-se în partea diametral opusã V/SE
subzona TELCI � TELCIºor. Cum CURETII �erau divinitãþi arhaice, precedând nasterea lui Zeus, fiind nascuti de
GAIA� (Hemberg, 1956, p. 24), îi vom afla ºi în subzona GAJA/GAIA [munte, cãldare, culme, Dosu (1859 m.), ºa,
vf.(1847 m.), pârâu afl. al SOMEª, pârâu afl. al BILA] vecinã cu zona CURATEL. Tot de GAIA, erau nãscuþi ºi
CABIRII (de la tatãl URAN), în acelaºi perimetru, conservându-se elemente ale mitologiei pelasge a CABIRI (CEI
MARI)-lor �grup de patru divinitãþi arhaice, pelasge   [(Ax)IEROS, (Axio)KERSA, (Axio)KERSOS ºi KASMILOS]�
descoperitorii metalelor ºi zeitãþi artizane (turnãtori, topitori, fierari,)� dar ºi personificãri ale forþelor telurice ºi
naturale� (�Grande Encyclopedie�, t. 9, 1899, p. 606) prin subzona COBÃªEL/ CÃBÃªEL (subtituþie A/O ca în
Dacia/Docia) [culme/munte, vf.(1835 m), pârâu, vale, exploatãri miniere de azi], între CÃBÃªEL ºi GAJA, aflându-
se subzona HAROS/HIROS (culme/munte vf. (1654 m.)), relicvându-l pe (Ax) IEROS, dar ºi pe Cavalerul Trac
(HEROS/HIEROS). O subzonã CABA (toponim, hidronim, izvor mineral) existã între localitãþile MAIERU ºi CORMAIA
paleoliticã (aparþinând de SÂNGEORZ/ Sf. GHEORGHE � ocultantul creºtin al lui ZALMOXIS), CABA maiereanã
conservând CAUTES � numele dadoforului din Cultul Soarelui (Mithra), cel ce anunþã rãsãritul Soarelui cu torþa
<flacãra sus>. Porecla CAUTES o poarta neamul ISIP � alta relicvã pelasgã de la AESIP/ AESIPOS � tatãl adoptiv
al Gemenilor Divini/ Zalmolxieni APOL ºi ARTEMIS, Zeiþa având un �descendent� antroponimic local ARTENE, iar
din poziþia CAUTES-ilor, maierenii constatând cel dintâi rãsãritul de soare al zilei. Al doilea ºi al treilea CABIR,
eliminând adresarea (Axio), ne furnizeazã KERSA ºi KERSOS (fem. ºi masc.), ambele dând relicva pelasgã GERSA
(râu, vale, localitãþi), cu KERS � CER - CERUS confirmatã pelasgo-galic prin râul ºi þinutul GERS, existente, ºi azi,
în Franþa. Numele KASMILOS al celui de-al patrulea CABIR îl vom rescrie CAS MILOS, astfel primind înþeles
fundamental, existenþial, într-o zonã în care pãstoritul asigurã existenþa omului, din timpuri imemoriale. �CABIRII
figureazã în religia pelasgã din care a ieºit antropomorfismul homeric, ºi ca genii ale focului terestru. EI comunicau
VINULUI flacãra focului� (ib. �Grande��, p. 606-610 ), prezenþa lor ante-istoricã în MR explicându-se prin
excepþionala mulþime de hidro-oro-toponime cu VIN: Valea VINULUI (sat al c. Rodna, pr. afl. al Izv. Bãilor, pr. afl.
al Cormaiei, pr. afl. al Rebrei � în PARVA vedicã), Lunca VINULUI (vechi nume al Parvei), Vf. /Dl. VINULUI (1028
m) la V de Parva, Dl. VIN (1011 m )  la N de GERSA II, Piciorul VINULUI la S de TELCI, pr. VINIªORUL afl. al
Pârâului Repede (afl. al VIªEU-lui) în BORªA, la SE de ea.

CHALYBII sunt atestaþi în MR, peste tot unde se mai pronunþã, construieºte, ori foloseºte COLIBA.
Alãturând la RODNA (cetate dacicã RUIDAVA, apoi top. RUDANA, RODANA, ROCNA, ROGNA) NÃSÃUD-ul

(vezi pelasgicul african NASAUDUM), rezultã noi confirmãri� metalurgice pentru MR, de astã datã, telchinice, prin
activitatea arheologicã fluviatilã a VÃII CASELOR (capricioasã ca în 1422), care a umplut vatra localitãþii cu zguri
metalice (resturi ale prelucrãrii metalelor), aduse din amonte de la circa 10 km S de TELCI, astfel confirmându-l pe
Densuºianu (ib. XCVI), chiar dacã nimeni  n-a pus, încã, problema cercetãrii provenienþei acestor zguri. Confirmarea
arheologicã a pelasgicitãþii NÃSÃUD-ului, în afara numelui, se dovedeºte arheologic, prin prezenþa în VALEA
CASELOR a unei aºezãri neolitice (inclusiv ceramicã), continuatã în epoca bronzului [unelte, sarcofage de gresie -
la nivel de necropolã (Nãsãud, având etimologie de la funerara nãsãlie)], apoi în epoca fierului, ºi prin descoperirea
de monede de tip tetradrahmã macedoneanã (din sec. lui Alexandru cel Mare � MARE închinãtor la ºi apãrãtor de
CABIRI), respectiv prin dovezi paleolitice, în zona imediat vecinã, la REBriºoara (cu GERSE-le sale ºi cu râul
GERSA) ºi la REBRA (cu REB, din BuREBista, atestat în scris pe ceramicã, în La Tène-ul dacic de BURIDAVA/
Ocniþa � sec. 3 î.Hr.).

KOGAION/ KOGAIONON-ul ºi structura multikogaionicã a Munþilor RODNEI (MR) începe cu ÎNCEPUTUL,
adicã cu Muntele CRUCEA CHEU-lui [din spatele pelasgului Muncel (1625m.) ] � INIMA/ NUCLEUL lingvistic al
acestei structuri/ structurãri, deoarece rãdãcina indo-europeanp (IE, Pokorny, 1959) KEU, de la care derivp KOGAION
(Vinereanu, 2001), semnificp <a se înãlþa/a  se ridica (încovoindu-se/ curbându-se)> , precum o fac cãciula, cãpiþa,
cãpãþ(âna), ciuca, cioaca (Moldoveanului, 2543 m.) etc., toate provenind etimologic din KEU, alte înþelesuri primare
ale acestuia fiind <a (se) încovoia/a fi curbat, ridicãturã, curburã, concavitate, cavitate>.

Sintetizând strabonian  (STRABON, 64/63 i.Hr. � 23/26 d.Hr.) KOGAION/KOGAIONON-ul, ca o structurã
functionalã religios, la daci, prin elementele sacre/sfinte: {munte, râu/pârâu, peºterã/grotã, loc de adunare/ închinare/
celebrare}, se constatã cã încercãrile de localizare a KOGAION/KOGAIONON-ului, de-a lungul vremii, au reuºit o
surprinzãtoare ºi nesperatã, de aceea neremarcatã/neglijatã/ocultatã, rezultantã: <Cultual, Carpaþii Daciei aveau o
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structurare multikogaionicã, cu un KOGAION SUPREM � KOGAIONON-ul [muntele Godeanu (1656 m) cu
promontoriul multiterasat al SARMIZEGETUSEI REGIA ºi cu celelalte artefacte rãspândite în <<podiºul dacic>> al
masivului SUREAN], care, sacerdotal, þinea sub ascultare religioasã mulþimea de KOGAION/ KOGAIOANE, rãspândite
pe întreaga arie carpaticã (a foarte numeroaselor neamuri de pelasgo-daco-geþi)>, model ce s-a propagat ºi în
creºtinism.

SIMBOLURI MEGALITICE: KOGAION, DOCHIA  ªI  MERU

Camelia TRIPON

În decursul timpului, odatã cu evoluþia ºtiinþelor, cercetarea trecutului a început sã se facã prin studii interdisciplinare
ºi transdisciplinare. Astfel, dupã ce în 1759 J. D. Michaelis a definit limba ca o arhivã, iar William Jones în 1786
afirma afinitãþile lingvistice dintre sanscritã, greacã ºi latinã, europenii vor dezvolta ideea de paleontologie lingvisticã.
Nicolae Densuºianu în Dacia Preistoricã îmbinã datele istorice cu tradiþia ºi înþelesurile profunde a unor nume,
toponime ºi hidronime - ca pãrþi ale unui întreg care formeazã istoria noastrã ºi a planetei Pãmânt.

Rudolf Steiner a afirmat cã �Civilizaþia Megaliticã ºi Cultul Druizilor au pornit de la Marea Neagrã.� Descoperirile
arheologice confirmã existenþa unor simboluri megalitice cercetate în anii 60� de Daniel Ruzo în România, dar ºi în
alte zone ale Europei sau ale Americii de Sud. Tradiþia ºi limba ne pot ajuta la înþelegerea acestor monumente
megalitice (uneori doar pietre) ºi în acelaºi timp la �delimitarea� în timp ºi spaþiu a oamenilor care au fost purtãtorii
acestei civilizaþii. Între Baba Dochia (cuvintele bau-bau care sunt folosite pentru a-i speria pe cei mici) ºi civilizaþia
predinasticã egipteanã existã o legãturã profundã ºi mult mai veche decât ne închipuim. Tot aºa se poate vorbi despre
Kogaion ºi Muntele Meru din Mahabharata.

Dacã noi nu putem vorbi, vorbesc pietrele, spunea un cãlugãr de la Putna. Alãturi de ele ºi figurinele de lut din
mileniul VI îHr. ne vorbesc despre un cult strãvechi. Ecoul lor se regãseºte azi în figurinele modelate din aluat dospit
de �Simþi�, pe 9 martie, numite bradoºi. Peste ele s-au suprapus �cei 40 de mucenici�, sacrificaþi pe 8 martie, dar
sãrbãtoriþi a doua zi pentru uitarea tradiþiilor strãmoºeºti, precreºtine. Aºa cum acum sunt douã sãptãmâni înaintea
intrãrii în Post, tot aºa de la Dragobete pânã la Baba Dochia (între 24 februarie - 9 martie) sunt 14 zile. Mai mult,
existã o paralelã între aceasta ºi perioada de la Crãciun la Boboteazã, cãci ambele se încheie cu imaginea gerului care
�crapã pietrele� pe 6 ianuarie sau transformã în piatrã pe Baba Dochia, pe 9 martie. Dacã �ne cufundãm� în marele
vis al lingviºtilor, dupã afirmaþia lui Maurice Olender, care este paleontologia lingvisticã vom fi uimiþi. Vom descoperi
în Egiptul antic, unde dupã spusele lui Edgar Cayce �Ra-Ta ºi tribul sãu din Carpaþi au construit Marea piramidã�
cã sufletului i se spunea BA. Imaginea lui Ba era o barzã pânã în mileniul II, dinastia a XVIII-a, când apare sub
formã de pasãre cu cap de om. Sufletul cãlãtorea în barcã alãturi de zeul Ra. Poate nu întâmplãtor la sumerieni zeul
soare era Babar. Apropiindu-ne de India Vedicã vom descoperi cuvinte cu aceeaºi rãdãcinã Ba: Bala=putere,
Bahaya=eternitate ºi Bhava=existenþã. Deci am putea spune cã Baba este puterea sufletului a cãrui existenþã
este eternã.

Da, aproape eterne sunt toate stâncile cu numele de Babã sau Babele presãrate pe crestele munþilor, precum
Ceahlãu sau Bucegi, dar ºi ca stânci solitare. Toate ne amintesc de preistoria noastrã, de civilizaþia Megaliticã,
despre care Rudolf Steiner spunea cã pleacã de la Marea Neagrã. Deci a considera cã �babã� vine din slavã, ca
femeie bãtrânã, ºi din turcã, pentru dispozitivul (precum o stâncã) de legat vasele pe chei, este ridicol. Dar navigaþie
se face de mii ºi mii de ani, nu numai din secolul XIV, când au apãrut turcii.

Legãtura cu legendele antice se poate face prin �piatra Leto� (grindul Letea) -  mama lui Apollo, din care se trage
tribul dac al Apulilor, prin pãmântul egiptean sau lutul  ebraic, cãrora li s-a insuflat viaþã de cãtre divinitatea creatoare.
Baba Dochia, cu bastionul ei Cap-a-dochia, reprezintã împietrirea sau imortalizarea în stâncã a sufletului de þarã,
a mamei pãmânt, Gaia, Geea sau Terra. Alãturarea  lui �Ba� din Baba, de Dochia, ne duce la un alt termen sanscrit
- Daksha, energia creatoare a universului. Deci Baba Dochia ar putea fi sufletul creaþiei sau al primãverii,
care moare odatã cu iarna pentru a renaºte sub forma bobului de grâu �ocultat� prin semãnare ºi reînviat sub cãldura
primãverii. De asemenea nu sunt de neglijat toate procesele de împietrire din mitologia greacã ºi din basmele noastre,
în care privirea, fie a Meduzei, fie a zmeoaicei transformã în piatrã. Un eveniment asemãnãtor este prezentat de
Biblie, la distrugerea Sodomei ºi Gomorei. Nu este poate întâmplãtor cã piatra (cremene) folositã pentru aprinderea
focului a dat ºi expresia �a încremenit de durere�. Legenda Niobei, rivala autohtonei Leto (ce a dat în nord numele
þãrilor Letonoia ºi Lituania) ne descrie procesul invers; uciderea celor 14 copii o îndurereazã aºa de tare încât cere sã
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fie transformatã în stâncã... Iatã cum piatra prinde viaþã prin Leto, iar viaþa se pietrificã prin Niobe. Tot aºa, poate  ºi
lumea noastrã oscileazã între trupul animat de suflet ºi sufletul eliberat din  trupul... de lut.

Forma evoluatã a originii omului din lutul modelat de Dumnezeu este reprezentat de numele sacru Kogaion. El
poartã dubla amprentã a originii din pãmânt, dar în acelaºi timp locul în care s-au refugiat supravieþuitorii cataclismelor
cunoscute sub denumirea de Potop. Astfel Ko-gai-on se defineºte ca originea, coca sau coconul (copil, dar ºi aluat
plãmãdit)  zãmislit sau plãmãdit din Gaia de cãtre On sau Unu. On apare în Biblie ca zeu la egipteni ºi care în
multe limbi europene are sensul de unu. În procesul evoluþiei spirituale budiste emanaþiile divine sunt denumite
prin Kon-go-kai ºi sunt traduse prin �elemente de diamant�. Astfel se întãresc spusele unor autori precum W.
Raymond Drake ºi Edgar Cayce care afirmã cã în trecutul îndepãrtat a existat o civilizaþie pe care o identificã cu cea
a legendarei Atlantide, care se închinau lui Unu sau On. Pe legendarul munte sacru Meru al arienilor, s-a nãscut ºi
Krishna, într-o poianã - din fecioara Devaki. Deºi sunt denumiri vechi de peste 5.000 de ani ele se regãsesc în
toponimele româneºti precum Poiana Mãrului (trei denumiri în apropiere de munþii Retezat, Bucegi sau Rarãu - tot
atâtea zone cu rezonanþã sacrã, în care Vârful Omu ºi Sfinxul sunt dominante). Deva este o cetate construitã pe
ruinele unei dave. Hidronimele precum Criºul alb, Criºul negru sau Criºul repede  amintesc de Krishna.

Acestea nu sunt simple întâmplãri; ele au fost subliniate ºi de grecii antici care i-au numit pe strãmoºii noºtri geþi
(de la Mama Pãmânt - Gaia). Munþii noºtri poartã sacralitatea acelor vremuri îndepãrtate, prin nume precum Scaunul
Domnului în Munþii Cãlimani (apropiat zeiþei Kali, dar ºi Kali Yuga - vârsta întunecatã sau de fier, din zilele noastre),
Caraiman (Omul- negru), Piatra Craiului ºi Peleaga.

Memoria colectivã (din mituri, toponime etc.) ºi arheologia lingvisticã oferã posibilitatea de a cunoaºte un trecut
strãlucitor ºi ne dã ºansa de a ne implica activ într-un prezent pe mãsurã - care sã se ridice la acea strãlucire de altã
datã. Aºa cum a spus Nostradamus [5], �Mesopotamia Europei a fost ºi va fi strãlucitoare�.

CÂNTARE LIMBII ªI ÞÃRII DACILOR

Vasile I. Bunea
preºedintele Fundaþiei Naþionale de Culturã ºi Tradiþie Popularã

Faptul cã l-am cunoscut pe autor nu este ceva deosebit, dar amãnuntul cã l-am secondat la scrierea cãrþii de faþã,
este totuºi un aspect destul de important.

Preocupat de cercetarea cuvintelor dacice ºi a pãstrarii lor în limba actualã vorbitã ºi scrisã, mi-a atras atenþia
asupra scriiturilor sale, în care încã de la acea vreme credeam.

Autorul porneºte simplu de la o expresie popular- religioasã : « ºi acum ºi pururea ºi-n vecii vecilor -  unde
PURUREA, cuvânt existent de mai bine de doua milenii, joacã rolul esenþial în istoria neamului românesc, o preamãrire
a limbii lui Burebista ºi alor sãi de acum 2050 de ani, strict legatã de permanenþa pamântului românesc, acel dintotdeauna
al existenþei noastre pe aceste meleaguri, eternitatea vetrei geto-dace.

Cartea lui George Marinescu-Dinizvor, intitulatã �PURUREA�, se vrea o realizare poeticã a unei cântari situatã
între odã ºi psalm, între poem ºi epopee, între baladã ºi gestã, bazatã pe multe cuvinte de presupusã origine dacã, se
doreºte ºi a reusit sã fie deci, un imn al cuvintelor strãmoºeºti, al protosimbolurilor de comunicare verbalã, transmise
din tatã în fiu, din mamã în fiicã, din generaþie in generaþie.

Folosirea unui grup de 100 cuvinte dace într-un poem de bazã, matricea cãrþii, construit pe un dublu stih
alexandrin, în cadenþã amfibrahã, cu rimã pe presupusele cuvinte dace ºi cu reluarea acestora ºi folosirea lor în
poemul « mama » în cânturi scurte, pe hemistih alexandrin folosind monorimele, care uneori se repetã, ca un ecou,
dã cuvântului dac o rezonanþã francã, a ceea ce a fost si este acest cuvânt.

Notificãrile fãcute de exegeþi ai cãrþii pe care o comentez ºi analizez din punctul meu de vedere, ca Academicianul
ªerban Cioculescu care spunea: « Cartea este un act de pietate lirico-epicã cu prilejul unei mari aniversari : 2050 de
ani de la unitatea statului geto-dac, sub Burebista » sau a Prof. Univ.Ion Rotaru care spunea atunci cã: « cele 86 de
poeme cuprinse in volumul « Pururea », constituie nu numai o performanþã literarã ci ºi un act de mare curaj din
partea autorului, care este un mesager al proto-pãrinþilor nostri Daci, carte care valorificã valenþele de expresivitate
ale celor 100 de cuvinte de substrat prelatin, într-o arhitecturã simfonicã de mare vibraþie liricã. », aspecte de la care
eu am pornit in a reevalua lucrarea, cartea lui George Dinizvor.

Dupã poemul « mama » autorul vine în capitolul  �Caierul� ºi ni-l invoca pe Zamolxis în Dacia Rediviva în 11
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Cânturi. Apoi trece cu nonºalanþã ºi cu o mãiestrie literarã deosebitã, la capitolul « Mugurele » în alte cânturi, face un
expozeu liric despre Burebista ºi ai sãi, ca în capitolul Brânduºa sã evoce cu mãiestrie : strãmoaºa, urmatã de
capitolul Cãciula, care invocã strãmoºul.

Autorul vine sã ne propunã în continuare alte capitole cum ar fi : Ciobanul, unde face o a treia evocare a unui
reazãm în istorie, continuã cu capitolul : Nãpârca, unde evocã infiltrãrile sau nãvãlirile strãine, care au râvnit înca de
atunci la spaþiul nostru dac ºi etern.

Un capitol demn de remarcat este ºi :Vatra, unde autorul face o a cincea evocare a neamului ºi poporului nostru,
de la permanenþã la nemurire.

Cum putea poetul George Dinizvor sã-ºi încheie cartea, decât cu un capitol de marcã intitulat : Ghioaga, unde
într-o versificaþie de excepþie ne prezintã deznodãmântul ca pe o apoteozã. Din nefericire pentru noi cei de astãzi,
apoteotica sa corespunde pe deplin cu realitãþile cãrora acest vestit popor dac a trebuit sa le facã faþã de-alungul
istoriei.

Vorbind despre discursul poetului, nu pot sa nu amintesc cã acesta, folosind acolo unde a fost posibil tezaurul
linvistic dac, a ales cuvintele cu rima cea mai bogata cum ar fi : pânzã-rânzã ; groapã-grapã ; mugure-strugure ;
gata-beregata etc., spre o mai lucidã exprimare poeticã sau pur ºi simplu pentru încheierea discursului la tema
respectivã.

Autorul pentru a imprima o anumitã prestanþã cânturilor invocate, se foloseºte de ritmul amfibrahic, în sistem
tetrapodic, care imprimã astfel ritmului alexandrin o cadenþã ºi o muzicalitate particularã, cu o construcþie specialã.

Asemenea particularitãþi literare, pentru o mai elocventã exprimare poeticã mai rar intalnitã, au mai folosit si poeþii
naþionali : Dimitrie Bolintineanu, Grigore Alexandrescu, George Coºbuc ºi chiar Nicolae Labiº.

Cânturile poetului aduc o preamãrire (imn, psalm ) sugeratã de fiecare din cele 86 de cuvinte de presupusã
origine dacã, ce au un corp rapsodic indisolubil legat ca fond de poemul « mama » de poemul de bazã, aºijderea
cloºtii, unde cânturile joacã rolul de pui ºi au o structurã prozodicã oarecum diferitã, deci proprie.

Strofele, al caror numãr de rânduri variazã de la 4 la 26, în functie de mesajul transmis, sunt pânã la urmã în genul
epopeilor antice, care ne-aduc aminte de Eminescu, Coºbuc ºi Alcsandri, cu cânturile lor bãtrânesti pãstratoare de
tradiþie, fie ea si oralã.

Ce este iar demn de remarcat, particularitatea celor 86 de cânturi, care sunt compuse în monorimã, tocmai
pentru a fi posibilã o accentuare mai particularã ºi mai flexibilã, în raport cu rima îmerechiatã Deci se urmãeºe
efectul imediat în atenþia auditorului cand ele ar fi recitate, sau a cititorului în mod special, cand el lectureazã cartea.

Desigur alte detalii vor fi prezentate în lucrarea destinatã Congresului, dar nu voi încheia rezumatul fãrã sã
precizez cã autorul George Dinizvor, iubitor de trecut, origini ºi istorie adevaratã, o invocã numai pe muza Clio,
muza istoriei ºi a legendelor, care nici pe departe nu vine în conflict de interese cu Euterpe, patroana muzicii, cu
Calliope, muza elocinþei ºi a poeziei eroice, sau chiar cu Erato ºi Polimnia, muzele elegiei sau poeziei lirice.

Acest demers a fost desigur deliberat folosit de cãtre autor, tocmai pentru a putea realiza ºi puncta lumea dacã la
care se referã, acea lume a mirificului lingvistic, greu încã de pãtruns pe baza celor ce le ºtim astãzi.

FIGURI DE DACI LA… LOUVRE

Prof. drd. Catalina Lupu
Seprotec, Barcelona

     Prezenta lucrare a fost elaboratã cu scopul de a aduce o dovadã în plus despre originea comunã a locuitorilor
cetãþii Ilionului ºi a triburilor vechii Dacii, triburi ce fãceau parte din ramura nordicã a Tracilor. Aceste seminþii îºi
trãgeau seva din neamul cel mare ºi vechi al Pelasgilor.

Pe lângã izvoarele scrise, vã aduc în atenþie o piesã gãsitã la muzeul Louvre, în sala Mozaicului roman: un
basorelief ce poartã sculptate figuri de... Daci. Este vorba despre partea principalã a unui sarcofag din marmurã ce
a fost datat ca aparþinând anilor 190-200 d.H. (gãsim aceastã indicaþie pe plãcuþa explicativã ce însoþeºte exponatul
amintit). Provenienþa este necunoscutã.

Basorelieful înfãþiºeazã o scenã inspiratã din Iliada lui Homer ºi anume cântul al XXIV-lea al epopeii: rãscumpãrarea
corpului neînsufleþit al lui Hector, fiul regelui Troiei, Priam, ucis în rãzboi de cãtre Achile. Se pot observa trei
tablouri, de la stânga la dreapta, ambasada lui Priam la Achile, restituirea corpului lui Hector ºi întoarcerea la Troia în
prezenþa Andromacãi, soþia sa ºi a micuþului Astyanax, fiul sãu.
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Ceea ce atrage atenþia în mod deosebit sunt veºmintele purtate de cãtre regele Priam ºi întregul sãu cortegiu.
Putem observa mantiile purtate de cãtre troieni, cãmãºile lungi, pantalonii strânºi pe picior, dar mai ales cãciulile de
pe cap. Regele poartã cãciulã dacicã (vezi celelalte statui de conducãtori daci) ºi putem observa de asemenea ºuviþele
de aur cu care nobilii daci îºi legau pãrul, dupã cum aflãm din scrierile autorilor antici. Cei care alcãtuiesc ambasada
sunt acoperiþi cu acele glugi de Tarabostes (vezi statuia unui Tarabostes de la Muzeul Naþional de la Roma). Pe acest
sarcofag mai apar doi bãrbaþi ce duc pe braþe corpul lui Hector. Aceºtia fac parte din casta Comatilor, a treia castã,
a oamenilor de rând, cei care nu purtau cãciuli. În ultimul tablou îl avem înfãþiºat pe micuþul Astyanax (sau
Scamandrios, dupã cum apare numit de cãtre tatãl sãu, Hector, în Iliada), purtând aceeaºi cãciulã dacicã.

Aceste detalii vestimentare (ºi nu numai ele) ridicã douã supoziþii plauzibile: troienii ºi dacii fãceau parte din
aceeaºi gintã, sau autorul acestei piese s-a inspirat dupã Columna lui Traian ori dupã statuile cu reprezentãri de daci.
Dar ºi în cazul celei de-a doua ipoteze se impune întrebarea: de ce s-ar fi ales tocmai modelul dacic?

Încercãrile de a rãspunde la aceste întrebãri ºi eventualele concluzii sunt prezentate în lucrarea integralã.

DATE DESPRE COMERÞUL ªI INDUSTRIA
 DIN DACIA PREROMANÃ

Aurelian GOGULESCU
Luana TEODORESCU, Valentin MÎNDRUÞIU, Vladimir GUSIC

Autorii fac câteva consideraþii referitoare la viaþa economicã din Dacia Preromanã ºi schimburile comerciale,
care au avut loc în acea perioadã a istoriei Daciei. Dupã cum sugereazã NICOLAE IORGA în magistrala lucrare
�Scrieri Economice� (publicatã într-o ediþie exhaustiv ºtiinþificã de cãtre doamna prof. univ. Dr. Georgeta Penelea)
producþia economicã în Dacia Preromanã ajunsese la un nivel care depãºea nivelul de subsistenþã ºi permitea ºi
schimburi economice, încã de pe vremea Agatârºilor ºi care au crescut dupã organizarea Regatului lui Burebista,
astfel încât pe de o parte se fãcea aprovizionarea din teritoriile limitrofe lor, a coloniilor eline pontice, îndeosebi cu
grâu ºi mei (ºi în pofida interdicþiei cultivãrii viþei-de-vie în Dacia Preromanã ºi cu vin existând ºi amfore ceramice
cu aceastã utilizare, autohtone sau importate). Desigur ºi aurul constituia o ofertã dacicã, pe care apoi cucerirea
romanã a transformat-o din ofertã, în pradã, având ca sursã un minerit activ, pe de altã parte unele produse erau
exportate ºi în Moesia, aºadar în aria transdanubianã. Dupã cum aratã Ion Horaþiu Criºan anumite descoperiri
numismatice din perioada Preromanã îndreptãþesc supoziþia cã schimburile comerciale preromane nu s-au rezumat
la troc. În perioada succeselor militare asupra romanilor (obþinute înaintea cuceririi Daciei de cãtre Traian) de cãtre
daci ºi pactului defavorabil Imperiului, în vigoare în perioada domniilor împãraþilor Domiþian ºi Nerva a funcþionat un
sistem de ajutorare tehnico-economicã unilateral favorabil dacilor, ceea ce alãturi de ispita de a stãpâni sursele de
metale preþioase  ºi alte bogãþii ale Daciei a dus la rãzboiul de cucerire a Daciei întreprins de cãtre Traian, rãzboi
grãbit ºi de incursiunile dacilor la sud de Dunãre. Oricum �Aleea Jacta Fuit� încã cu mult înainte, când Iuliu Cezar
decisese deja declanºarea cuceririi Daciei. Ar fi publicat oare ºi Cezar un �De Bello Dacico�, care sã aibã un destin
mai fericit decât lucrarea lui Traian?
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În comerþul exterior al Daciei Preromane a existat conform lui Ion Horaþiu Criºan ºi o importantã componentã a
importului de produse în Dacia, probabil prin troc.

Dezvoltarea impetuoasã economico-comercialã a Daciei Romane este, considerãm, un indiciu cã aceasta a survenit
pe un teren deja fertil în aceste domenii, adicã încã din perioada Daciei Preromane.

NICOLAE IORGA, DESPRE MIHAI EMINESCU
CA PRECURSOR AL IDEII ORIGINII NOASTRE DACICE

Dan Ion Predoiu

A existat o perioadã din viaþa lui Eminescu, când poeziile sale
cu referire la originea dacicã a poporului român i-au fost refuzate
la publicare, cu excepþia poeziei �Rugãciunea unui dac�. Dar în
articolele de ziar Eminescu ºi-a exprimat argumentat convingerea
privind originea dacicã a poporului român. Nicolae Iorga, apropiat
al lui Titu Maiorescu, deºi adept al pãrerii privind originea latinã a
poporului român, vãzând în ansamblu opera poeticã ºi literar-istoricã
a lui Eminescu, îl laudã pe acesta pentru ideea originii dacice a
poporului român, pronunþându-se în diferite rânduri asupra
profunzimii analizei istorice fãcute de Eminescu numindu-l fãrã
sfialã �istoric� ºi �gânditor de geniu�.

Nicolae Iorga spunea cã:
�Eminescu e sinteza sufletului românesc din vremea netulbure.

Sinteza ºtiinþei, cugetãrii, simþirii ºi instinctului acestui neam. [...] Omul Eminescu aducea cu dânsul din ad�ncul
generaþiilor care se succedã ceva foarte vast ºi foarte adânc. Iar locul unde se nãscuse îi dãdea din cetãþile ºi
bisericile sale un sentiment istoric, de lungi înfrãþiri seculare. [...] Opera lui întreagã, ...(are) numai caracterul
general românesc. E cel dintâi scriitor român care scrie cãtre toþi românii într-un grai pe care românii de oriunde îl
pot recunoaºte ca al lor. Eminescu e întruparea literarã a conºtiinþei româneºti, una ºi nedespãrþitã. Aceasta e ºi
valoarea lui politicã, marea ºi covârºitoarea lui valoare politicã...prin simbolul de unitate cuprins în fiinþa sa literarã.
Întemeindu-se pe tot ce simþim noi, el s-a ridicat într-un nebiruit avânt spre culmile culturii moderne. De aceea el e
vrednic de o pomenire oriunde se luptã cu întunericul adânc ºi cu vântul vrãjmaº, o licãrire din conºtiinþa neamului�.

Dupã 1976 apare �influenþa austriacã�, iar Iorga precizeazã: �avem acum un istoric�. �Tot ce avem de la
Eminescu sunt fragmente ale unui geniu împiedicat de a pune în valoare imensele lui posibilitãþi. În Eminescu
trãieºte întreaga Europã metafizicã. În adâncul sufletului sãu chinuit este ceva din deznãdãjduitul Prometeu; are
pentru naþia românã sentimentul unei mame iubitoare care-ºi pleacã privirile asupra copilului bolnav. ªi pentru
aceste sentimente de compasiune, faþã de tot ce formeazã istoria plinã de suferinþe a acestei naþiuni, îi suntem
recunosacãtori lui, ºi nu numai poetului.

Eminescu are capacitatea de a reprezenta un întreg popor, în totalitatea sa. Într-adevãr, ce nu a cunoscut Eminescu
din viaþa, faptele ºi gândul poporului sãu? Eminescu a fost cel mai autentic reprezentant al aspiraþiilor româneºti,
identificat în întregime cu poporul sãu, Eminescu a fost totodatã un european al timpului sãu.

Eminescu fãcea orice lucru din toatã inima; aºa încât nu e un rând din ce-a lãsat el care sã nu merite o cercetare
de aproape ºi o respectuoasã consideraþie�.

Pentru ca apoi sã conchidã: �orice rând din Eminescu meritã sã fie tipãrit�.
Pãrerea lui Eminescu despre originea dacicã a poporului român rãzbate din întreaga sa operã, poezii, articole de

ziar, scrieri, note, teatru, etc.
În articolul �Labirintul istoriei noastre� (Ms 2257/24-27): �Noi românii, nãscuþi ºi crescuþi româneºte, abia ne

putemstrecura prin labirintul istoriei noastre�.
În acelaºi articol, Eminescu spune: �Era un popor brav acela care-a impus tribut superbei împãrãtese de marmurã

a lumei: Roma. Era un popor nobil acela a cãrui cãdere te umple de lacrimi, iar nu de dispreþ ºi a fi descendentul unui
popor de eroi, plin de nobleþã, de amor de patrie ºi de libertate, a fi descendentul unui asemenea popor n-a fost ºi nu
va fi o ruºine niciodatã�.
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Cu precauþie, Eminescu se exprimã: �Cãci nu ma-ndoiesc cã sunt ºi români a cãror strãbuni au fost daci�.
În articolul �Distinguendum est� (29 iulie 1881) Eminescu, pledând pentru pãstrarea elementului natural, autohton

ºi de �emancipare naþionalã�, spune: �Aprinºi de-o instinctivã urã contra tuturor elementelor istorice ºi autohtone ale
acestei þãri, le-am vãzut introducând în toate ramurile legi strãine neadaptate nici intereselor, nici naturii ei. E o luptã
comunã, la care tot neamul românesc ia parte în mod instinctiv cucerind bucatã cu bucatã bunurile lui naþionale. Azi
e limba, mâine va fi poate organizaºia socialã, poimâine biserica ºi ºcoala, una câte una. Totul trebuie smuls din mâna
acestor oameni c-o înnãscutã incapacitate de-a pricepe adevãrul ºi lipsiþi de posibilitatea patriotismului; totul trebuie
dacizat carecum de acum înainte�.

Cu privire la caracterul viu al limbii, Eminescu spune: �A crede însã cã un popor de zece milioane de suflete a fost
compus numai din nãtângi ºi cã n-au avut nici destul de auz nici destuã minte pentru a-ºi plãsmui o limbã cumsecade,
a primi apoi ciudatul axiom, cã numai domnii filologi sunt oameni cumþi, care ne pot pune la cale teorii pe care le sug,
între patru pereþi, din degetul cel mic, o asemenea credinþã este o insultã pentru naþia româneascã, care a vorbit ºi a
scris bine ºi într-un fel ºi înainte chiar de a fi sãmânþã de filologi pe plaiurile Daciei lui Traian�.

Dovada cã a existat inclusiv o scriere dacicã a fost fãcutã recent prin descoperirea plãcuþelor de plumb de la
Sinaia, prezentate în lucrarea sa de Dan Romalo, în care sunt cuprinse informaþii dinainte de cucerirea romanã în
Dacia.

Înþelegând sensul mesajului istoric transmis de luceafãrul poeziei ºi al spiritualitãþii româneºti vãzându-se izolat
într-o mare de pãreri contrare, Nicolae Iorga se ruoe de acestea ºi la 45 de ani de la comemorarea trecerii în
eternitate a poetului face o excepþionalã apreciere asupra corectitudinii viziunii istorice a lui Eminescu, cu privire la
originea dacicã a poporului român: �Eminescu stãpânea cu desãvârºire cunostinþa trecutului românesc ºi era perfect
iniþiat în istoria universalã; nimeni din generaþia lui n-a avut în acest grad instinctul adevãratului înþeles al istoriei, la
nimeni el nu s-a prefãcut, ca la dânsul, într-un element permanent ºi determinant al întregii lui judecãþi. E uimit
cineva astãzi, spune Iorga în 1934, dupã adãugirea unui imens material de informaþie ºi atâtor sforþãri ale criticii,
când constatã cât ºtia, cât înþelegea acest om, ºi gânditorul politic trebuie sã admire ce mare era puterea lui de a
integra faptele mãrunte ºi trecãtoare ale vieþii publice contemporane în maiestuoasa curgere a dezvoltãrilor istorice.
Nu e de mirare cã un asemenea limbagiu, care ar fi onorat orice þarã de veche culturã, n-a fost priceput de contemporani
cu o pregãtire aºa de slabã, a cãror minte nu se putea ridica la recunoaºterea aceloraºi adevãruri eterne�, încheie
Iorga.

Nicolae Iorga îl recunoaºte pe Eminescu ca istoric ºi gânditor de geniu. Geniul lui ne-a ajutat sã înþelegem, în
ciuda interdicþiilor Romei, cã noi românii suntem continuatorii marelui popor al geto-dacilor din bazinul hidrografic
al Dunãrii.

UNDE A FOST KOGAEONON?

Silviu Dragomir

Localizarea Muntelui Sfânt al geto-dacilor încã este controversatã � ne încredinþeazã autorul. Unii specialiºti l-au
localizat în Munþii Orãºtiei, alþii pe Muntele Gugu, alþii în Munþii Bucegi sau pe Ceahlãu, dar ºi în Masivul
Cozia, în Masivul Bihariei. Sarmizegetusa Regia a fost consideratã capitala spiritualã, sacrã a geto-dacilor, cãreia
Traian, dupã ce a distrus-o, a înþeles sã-i dea o �replicã� la cca. 40 km distanþã.

Autorul redã, succint, argumentaþia pentru primele trei localizãri care, dupã pãrerea sa, �întrunesc cele mai multe
sufragii ale cercetãtorilor�. Nu exclude nici ipoteza capitalelor �itinerante� (ca în Evul Mediu: �capitala este acolo
unde este regele�).

Conform argumentelor admise, Munþii Orãºtiei s-ar înscrie perfect în �acea aurã de sacralitate� descrisã în
izvoarele istorice. Dealtfel, din Evul Mediu ºi pânã azi asupra acestei zone ºi-au concentrat atenþia prãdãtorii patrimoniului
geto-dac.

Dupã Al. Borza (lucrarea �Sanctuarul dacilor�), Muntele Gugu din Masivul Godeanu ar �concura� cu succes,
în acest sens, Munþii Orãºtiei. Acest autor dã ºi o demonstraþie filologicã: cum s-ar fi ajuns de la Kogaion la Gugu.

Cel mai important susþinãtor al localizãrii Kogaionului în Munþii Bucegi a fost Nicolae Densuºianu. ªi autorul, dl.
Silviu Dragomir, þine sã invoce, atent, argumentele marelui dacolog.

Asupra Masivului Ceahlãu, ca fiind Muntele Sfânt al geto-dacilor, s-au pronunþat multe personalitãþi, unii fiind
cercetãtori avizaþi, de la Dimitrie Cantemir la preotul arheolog Constantin Matasã sau ieromonahul Ioanichie Bãlan.
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Acest munte- atrage atenþia autorul- este singurul care în tradiþia populara a locului are ºi un hram al sãu.
Autorul studiului- ce va fi expus pe larg în Congres-, dl. Silviu Dragomir, adaugã ºi multe alte localitãþi �concurente�

a fi fost �Kogaionon� (=�Muntele Înþelepþilor�) la geto-daci, dar domnia sa personal, luând în consideraþie �principiul
ubicuitãþii�, este de pãrere cã acest munte, de fapt asemenea �munþi ai înþelepþilor�, puteau fi �oricare dintre înãlþimile�
în apropierea cãrora se aflau aºezãrile geto-dacilor � opinie ce are marea ºansã de a se impune. Autorul aduce, în
plus, un argument neadus de altcineva pânã acum. Anume, cã este de luat în seamã cã la nunta ritualicã a ciobãnaºului
din Mioriþa, poporul, autorul colectiv al baladei, aratã cã au oficiat �Preoþi munþii mari...�

Ulterior, dupã creºtinare, încheie domnia sa, credincioºii intrau în legãturã cu Divinitatea supremã la cea mai
apropiatã bisericã din preajma caselor/ satelor lor.

“LUPII DACICI” ªI SF. PETRU

Prof. Dan Oltean

Scopul acestei comunicãri este de a pune în evidenþã
modalitatea în care s-au creºtinat luptãtorii daci din trupele
auxiliare, recrutate fie din interiorul provinciei romane Dacia,
fie din afara ei.

Metodologia de cercetare este pluridisciplinarã, pe tot
parcursul lucrãrii îmbinându-se metodele ºi datele specifice
arheologiei, cu cele ale lingvisticii, etnografiei, magiei, istoriei
religiei, psihologiei colective, etc. În urma combinãrii acestui
arsenal de metode, prin intermediul cãrora am putut recupera
nenumãrate �piese� ale acestui puzzle istoric, reiese o concluzie
foarte clarã: luptãtorii daci au fost creºtinaþi masiv dupã secolul
4 d. Ch., sub semnul lui Sf. Petru. Sfântul creºtin, apostolul

lui Christos, devine în toate împrejurãrile patronul spiritual ºi militar al lupilor.
Spre a demonstra aceastã creºtinare timpurie, aducem mãrturie în primul rând dovezile pãstrãrii acestor contingente

foarte numeroase din luptãtorii dacici recrutaþi dupã cucerirea romanã, soldaþi care aºa cum ne informeazã scriitorii
antichitãþii, ºi-au pãstrat pânã ºi strigãtele de luptã. Numele acestor alae ºi cohorte sunt pãstrate pe lespezile de piatrã
ºi au fost descifrate de epigrafiºti. Pe monedele romane emise în Dacia apare în secolul 3 d.Ch. balaurul dacic. Toate
aceste date ºi multe altele vin în sprijinul ideii cã dacii nu au dispãrut din graniþele fostei provincii romane Dacia.
Dupã retragerea romanã asupra lor au venit agenþii creºtinãrii.

Pentru a-i creºtina pe aceºti daci rãmaºi la nordul Dunãrii biserica creºtinã a trebuit sã le accepte propriile
obiceiuri: patronul bisericii romane, Sf. Petru a devenit pur ºi simplu patronul lupilor, al luptãtorilor dacici, acceptându-
le vechile deprinderi de a mânui sabia ori suliþa. Astfel, la Boboteazã Sf. Petru devine personajul central al sãrbãtorii.
El împarte prada lupilor. În momentul botezului apelor, dracii ies din ele, iar lupii îi alungã. Cu alte cuvinte, lupii devin
aliaþii creºtinilor, împotriva dracilor. În nici o altã provincie creºtinatã nu se mai întâmplã un asemenea lucru. Pretutindeni,
în afarã de Dacia, lupul este echivalat cu dracul.

La Sf. Petru de Varã, apostolul creºtin devine patronul balaurilor atmosferici ºi ai solomonarilor. Sf. Petru decide
unde sã cadã grindina ºi unde nu. Este a doua interpretatio dacica pe care o acceptã creºtinismul la nord de Dunãre.
Simbolurile dacice: lupul, balaurul, sunt preluate în simbolistica bisericii creºtine ºi aºezate sub patronajul ucenicului
lui Christos. Creºtinarea timpurie a þinuturilor dunãrene a fãcut posibilã aceastã asimilare unicã a simbolurilor unei
religii de cãtre o altã religie. În  toate provinciile învecinate Daciei lupul ºi balaurul au fost duºmanii ireconciliabili ai crucii.

În timp ce asupra luptãtorilor, a lupilor, a balaurilor acþioneazã aceastã forþã a asimilãrii creºtine, în schimb asupra a
ceea ce þine de aspectele minore ale sãrbãtorilor dacice vechile tendinþe rãmân aproape neschimbate. Este vorba de zilele
lupilor, de cei 7-8 Filipi þinuþi de femeile dace în cinstea animalului care dominã anotimpul friguros. Aici magia a rãmas
precumpãnitoare. Fãrã ajutorul nici unui sfânt creºtin, femeile cinsteau ca pe niºte divinitãþi aceºti lupi necreºtinaþi. Aceste
datini magice þin probabil de ceea ce înconjoarã atmosfera plecãrii lupilor dacici la rãzboi. Fiindcã dacii plecau la rãzboi la
începutul iernii, femeile rãmase acasã cinsteau lupii, stãpânii luptãtorilor.

O altã problemã ce nu a fost îndeajuns de bine administratã de creºtinismul primar a fost frica de strigoi. Trecerea de
la riturile de incineraþie proprii dacilor, la cele de inhumaþie specifice creºtinilor a adus noi dificultãþi în drumul sufletului
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spre lumea celestã. Se credea ºi se crede ºi astãzi în multe regiuni ale României cã atunci când sufletul mortului nu ajunge
dincolo el se poate reîncarna chiar într-un lup: asupra celor bãnuiþi de a fi strigoi se practicau vechile ritualuri de incineraþie:
li se ardea inima. Asistãm aici la un retard mental colectiv cãtre vechile practici dacice, anterioare creºtinismului, care
asigurau plecarea sigurã a sufletului spre cealaltã lume.

Pãstrarea tuturor acestor obiceiuri, sãrbãtori, credinþe ºi datini de înmormântare legate de aspectele reciprocitãþii dintre
religia dacicã ºi creºtinism este confirmatã ºi de cuvintele pãstrate de vocabularul românesc. Numai în limba românã sexul
masculin este apelat prin cuvântul bãrbat, care derivã din barbã. În toate limbile romanice barba a dat barbar. Este încã o
dovadã în plus cã dacii ce ºi-au menþinut obiceiurile ºi înfãþiºarea au fost integraþi social ºi militar de cãtre noii stãpânitori.
Numai în românã din lup derivã cuvântul luptãtor. Prin urmare, dacii s-au bãtut ca niºte lupi, devenind asemenea lor,
devenind luptãtori.

Concluzia ce se desprinde din acest studiu este cã bãrbaþii luptãtori daci au rãmas la nordul Dunãrii ºi au acceptat
patronajul spiritual al Sf. Petru, dar în acelaºi timp ºi-au pãstrat înfãþiºarea, obiceiurile, sãrbãtorile ºi câteva din practicile de
incineraþie.

SISTEMUL DE FORTIFICAÞII GETO-DACICE DIN NORDUL ªI
PODIªUL CENTRAL AL MOLDOVEI ÎN SEC VII Î.E.N - II E.N. ªI

ORGANIZAREA TERITORIULUI DE ATACURILE ALTOR POPOARE

Ing. Costel Ioniþã

Din nordul pânã în podiºul central al Moldovei cercetãrile arheologice au pus în evidenþã un sistem de fortificaþii ale
geto-dacilor, formate din numeroase cetãþi ca: Stãnceºti (jud. Botoºani), Brad ºi Rãcãtãu (judeþele Roman ºi Bacãu), Bâtca
Doamnei (Piatra Neamþ), Cotnari, Moºna, etc.; rolul lor era de apãrare a cetãþii propriu-zise, a teritoriului ºi al aºezãrilor
getice deschise, de tip adunat, aflate în apropierea cetãþilor sau de-a lungul râurilor în zonele la care ne referim.

Descoperirile arheologice din cadrul necropolelor au pus în evidenþã, pe lângã numeroase obiecte de podoabã sau vase
ceramice utilizate în cadrul ceremoniilor de înmormântare ºi diferite arme, piese de harnaºament sau fragmente ºi piese
întregi de echipament militar.

Acestea din urmã pot demonstra existenþa preocupãrilor deosebite de organizare a armatei geto-dacice formatã din
unitãþi de cavalerie ºi pedeºtrii ceea ce subliniazã ºi existenþa diferenþierilor sociale  cât ºi o organizare politicã, administrativã
ºi economicã în diferite etape din secolele VII î.e.n  - II e.n.

Asemenea dovezi probeazã admiraþia scriitorilor antici, contemporani cu geto-dacii, în operele lor, care îi situeazã pe
strãmoºii poporului român alãturi de cele mai vestite neamuri ale Europei.

OBSERVAÞII ASUPRA UNOR ASEMÃNÃRI
DE LIMBÃ ÎNTRE POPOARE FOARTE DIFERITE: ROMÂN, EVREU,

CHINEZ, HAUSA, QUECHUA, º.a.

Emanuel Florin Ganciu

Comunicarea al cãrei rezumat îl prezentãm nu este o lucrare filologicã propriu-zisã, ci se doreºte a fi încã un
semnal pentru specialiºtii în domeniu, dar ºi pentru publicul românesc mai larg, preocupat atât de probleme de limbã
cât ºi de cunoaºterea adevãratei sale identitãþi.

Lucrarea aduce un numãr mare de elemente inedite apãrute odatã cu compararea, iniþial, prin simpla alãturare a unor
termeni asemãnãtori ca formã ºi sens din limbi considerate anterior fãrã nici o legãturã filogeneticã. Asemãnãrile sunt
suficient de numeroase pentru ca analizate statistic sã fie eliminatã problema întâmplãrii.

Premiza de la care s-a plecat a fost cã a existat un popor primordial, matca, din care provin toate popoarele actuale (ºi
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cele dispãrute), popor care a avut o limbã, o credinþã, o culturã ºi un mod de operare abstractã, prin simboluri, din care
trebuie sã fi rãmas urme mai mult sau mai puþin numeroase, ceea ce constituie o zestre comunã care trebuie cunoscutã.

Scopul lucrãrii este de a pune în discuþie posibilitatea de a hotãrî caracterul unei limbi, doar pe baza asemãnãrilor cu
limba (limbile) poporului (respectiv popoarelor) cu care poporul al cãrui idiom este analizat a fost în contact o anumitã
perioadã istoricã.

Nu sunt contestate influenþele lingvistice care, evident, apar în relaþiile dintre diferitele grupuri umane, dar care nu pot
schimba în mod esenþial caracterul unei limbi.

Un popor, în cadrul relaþiilor de putere cu unul sau mai multe neamuri, se impune, supravieþuieºte sau dispare, prin
asimilare sau extincþie. Dar, în urma acestor confruntãri � pe diverse planuri � nu apar alte popoare ºi limbi, ci ele dispar sau
îºi continuã existenþa pãstrându-ºi identitatea, dar pe o altã treaptã de dezvoltare. Pot apãrea, în anumite condiþii de context
istoric ºi de izolare ale unor populaþii aparþinând aceluiaºi popor, dialecte ºi graiuri, dar nu limbi noi. Teoriile contrare acestor
afirmaþii nu sunt decât un evoluþionism darwinist transferat în lingvisticã. Evoluþionismul, darwinist sau nu, s-a dovedit a
fi fals în urma a numeroase cercetãri matematice, genetice, paleoantropologice, geologice, º.a. Evoluþionismul aplicat la
aceste domenii, inclusiv cel al formãrii limbilor, nu are o bazã ºtiinþificã realã ºi n-ar trebui sã cedeze locul adevãrului. ªtiinþa
trebuie sã slujeascã adevãrului, iar nu adevãrul sã fie subordonat ºi adaptat ºtiinþei. Romanitatea limbii ºi a poporului român
� ºi a altor limbi ºi popoare europene � a devenit un mit ridicat la rangul de dogmã. Miturile nu au ce cãuta nici în ºtiinþã ºi
nici în credinþa adevãratã. Iar dogmele fiind adevãruri de credinþã fundamentale descoperite prin intervenþie dumnezeiascã,
nu sunt proprii ºtiinþei care opereazã prin raþiunea discursivã.

Metoda folositã a fost explicarea creaþionistã a apariþiei, dezvoltãrii ºi diversificãrii limbajului ºi chiar a degenerãrii lui.
Argumentul biblic: poporul primordial ºi apoi cele provenite din el, în urma amestecãrii limbilor, sunt urmaºii

supravieþuitorilor cataclismului diluvian petrecut la nivel planetar.
Argumentul ºtiinþific, raþionalist: nucleul uman primordial dovedit ca existenþã prin cercetãri genetice a avut un mod

de comunicare iniþial care, apoi, s-a diversificat, amplificat ºi complicat, existând posibilitatea sã rãmânã anumite urme
pânã astãzi (inclusiv în limbile moarte cunoscute).

Argumentul ºtiinþific concret bazat pe observaþie directã apoi pe analiza a numeroase cuvinte cu forme ºi sensuri
identice sau asemãnãtoare unor popoare care sã nu fi avut contacte directe timp de mii de ani sau dacã au avut ele sã nu
fi fost determinante pentru caracterul limbilor respective.

Argumente de altã naturã decât cel filologic: concordanþe etnografice, mitologice, º.a.
Materialul studiat l-au constituit limbi ale unor popoare foarte diferite ca rasã, localizare în spaþiu, culturã, grad de

civilizaþie, istorie: român, evreu, chinez, incaº, hausa (Africa de Vest), dar ºi limbi moarte ca: latina, sanscrita, slavona,
gotica ºi sumeriana.

S-au cercetat cuvinte ºi familii de cuvinte cu forme (radicali, morfeme-lexeme) ºi sensuri primare sau derivate
asemãnãtoare.

S-au studiat termeni care se referã la: ocupaþii, obiecte, forme gramaticale (sufixe, prefixe, º.a) etc. comune popoarelor
luate în discuþie, într-un numãr semnificativ statistic.

SIMILISIMILISIMILISIMILISIMILITUDINI PESTE TTUDINI PESTE TTUDINI PESTE TTUDINI PESTE TTUDINI PESTE TIMP ªI SPIMP ªI SPIMP ªI SPIMP ªI SPIMP ªI SPAÞIUAÞIUAÞIUAÞIUAÞIU

Cercet. ºt. Lucreþia Eugenia BREZEANU

Cele mai valoroase vestigii ale erelor trecute sunt construcþiile. Studiindu-le putem afla foarte mult despre nivelul
tehnico-econimic al celor care le-au realizat. Dar astfel de vestigii sunt la vedere, iar altele de-a dreptul ascunse�
chiar ºi specialiºtilor.

La venirea fanarioþilor, aceºtia au constatat cu stupoare cã modestele case tradiþionale româneºti seamãnã ca
organizare spaþialã, surprinzãtor de mult, cu celebrele temple antice greceºti. Istoria arhitecturii ºi a construcþiilor ne
prezintã faptul cã templele greceºti au fost inspirate de templele egiptene. Un fapt derutant este cã unele construcþii
de cult din evul mediu românesc (bisericile ortodoxe) seamãnã cu templele egiptene. Pictura interioarã ºi exterioarã
ºi coloanele masive ale templelor egiptene se regãsesc ºi în locaºurile de cult ortodox, în special, la celebrele mânãstiri
din nordul Moldovei, celebre tocmai pentru acest fapt. Putem concluziona cã a fost un vechi centru comun de
�iradiere culturalã� ºi culticã pentru toate cele trei civilizaþii consacrate: egipteanã, greacã ºi traco-geticã.

Un alt aspect este ºi prezenþa în picturile aºezãmintelor de cult ortodox a unor scene mitologice ale anticului Egipt:
scenele iadului de pe biserici îl au pe Apopés ºi pe Set, iar Iisus este reprezentat asemenea lui Osiris (Osi-Ra).
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}n scrierile celebre ale antichitãþii Dunãrea este comparatã adesea cu Nilul. Dunãrea, Danubius partea dintre
izvoare ºi cataracter ºi Istru de la Cataracte pânã la Pont conform cu Strabon, �Geografia� VII/III este apreciatã de
Seneca în �Probleme de istorie naturalã�, astfel:

�Unii cred cã ºi fluviile, a cãror naturã nu poate fi explicatã s-au nãscut o datã cu lumea (?!) ca de pildã,
Istrul ºi Nilul, fluvii imense ºi prea importante spre a se putea spune cã au aceeaºi origine ca celelalte.�

Nilul însã se presupune, din interpretãrile actuale ale scrierilor, cã este lucrat, construit artificial de la izvoare la
vasta deltã. Din documentele aflate la Biblioteca Vaticanului rezultã cã Dunãrea este prelucratã numai de la Cazane
pânã la Deltã. Astfel, un fluviu care venea din M-þii Pãdurea-Neagrã ºi se vãrsa în M. Adriaticã, a fost deturnat spre
M. Neagrã, pentru a se crea o arterã importantã a vechii Europe. Sunt scrieri care atestã cã în vechime Dunãrea avea
o deltã formatã din 5 braþe principale.

Cine a fãcut aceastã lucrare ºi pentru ce nu se ºtie, dar Maximus din Tir, în �Discuþii� afirmã: �între fluvii, cea
mai plãcutã priveliºte oferã Nilul, dar nu din pricina belºugului de ape, cãci ºi Istrul poate purta corãbii mari.�

Studii geodezice au indicat cã traseul firesc în zonã al Dunãrii ar fi cu totul altul prin zone mult mai joase ºi mult
mai uºor accesibile decât traversarea unui lanþ muntos.

Surprinzãtor este cã Dunãrea este singurul fluviu al lumii care are pe parcursul sãu douã nume consacrate.
Dunãrea de la izvor la Porþile de Fier � Cazane ºi de aici la Deltã este Istru. Din scrierile lui Pliniu cel Bãtrân
(ISTORIA NATURALIS, Enciclopedia cunoºtinþelor din antichitate, volumul Antropologia. Zoologia, Cartea a IX-
a. Animale acvatice, cap. 52) din care aflãm cã numai peºti trichiae dupã ce hiberneazã în Marea Egee, primãvara
pãtrund în Pont, se afundã în fluviul Istru ºi din el prin canalele lui subterane înoatã la vale în Marea
Adriaticã ºi se vãd (acolo) coborând în mare ºi niciodatã urcând din ea.

Dacã aceastã lucrare de unire a douã fluvii, cel care izvora din M-þii Pãdurea Neagrã ºi se vãrsa în M. Adriaticã
cu cel care aduna apele curgãtoare din sudul M-þilor Carpaþi, a fost executatã de �om� este evident cã a necesitat un
volum imens de muncã ºi un înalt nivel tehnic pentru realizarea unei astfel de lucrãri care se evidenþiazã ºi printr-o
perfectã integrare în naturã.

SACRALITATEA MASIVULUI CEAHLÃU

Silviu Dragomir

Continuând, de fapt, o comunicare anterioarã despre Ceahlãu ca Munte Sacru al geto-dacilor, munte pe care
credincioºii zalmoxieni din împrejurimi dar ºi mai de departe se adunau o datã pe an pentru a fi cât mai aproape de
Divinitatea supremã, efectuând ºi anumite ritualuri de mulþumire ºi slavã, autorul aratã cum pe acest munte impozant
din Carpaþii Rãsãriteni, aceastã adunare anualã a continuat sã aibã loc ºi în era creºtinã, ca �Sãrbãtoare a Muntelui�,
sacralitatea zalmoxianã �cuplându-se� firesc la sacralitatea creºtinã, ca un tot organic al dreptei credinþe a poporului
nostru.

În comunicarea extinsã, pe care o va prezenta la Congres, autorul, participant el însuºi la �Sãrbãtoarea Muntelui�
pe Ceahlãu, aduce interesante date ºi detalii. Comunicarea este, totodatã, ºi o pledoarie pentru considerarea la
adevãrata valoare a acestei duble sacralitãþi, care dã o mare vechime, originalitate ºi forþã credinþei poporului român.

VALAHII, FACTOR DE CONTINUITATE ÎN ISTORIA UNIVERSALÃ

Maria Ciornei

Pelasgii, sau protodacii sunt cei mai vechi locuitori ai vechii Europe, dupã unii cercetãtori, chiar cei mai vechi
locuitori ai Terrei (D. Bãlaºa-Noi nu suntem urmaºii Romei); anticii îi numesc ºi hiperboreeni.

Valahii, descendenþii acestora, sunt menþionaþi încã în mitul biblic, în Cartea Genezei. E vorba de þara Havila, care
e înconjuratã de râul Fison; avem în vedere timpul biblic dinainte de deriva continentelor.

Evident lexemul Havila este anagrama cuvântului Vlahia. Se pune problema unde este Fisonul? Despre acesta ºi
despre locuitorii de pe malurile lui � fisoniþii, vorbesc ºi Efrem Sirul ºi Severin, episcop de Gabala, dar ºi o lucrare
anonimã din sec.V, VI e.n.

Cei mai vechi locuitori ai acestei þãri se numeau aviii, ºi despre ei vorbeºte ºi Homer în �Iliada�. Studiul demonstreazã
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acest lucru prin argumente lingvistice ºi istorice. Anticii îi semnaleazã sub denumiri diferite, care aratã evoluþia, în
timp, a lexemului, ei apar ºi în sec. al V-lea î.e.n., la Tucidide, ºi în secolele I ºi al II-lea e.n.

În sec.  al VI-lea e.n. Procopiu vorbeºte de aceºtia, trimiºi sã construiascã o mãnãstire � fortãreaþã pe Muntele
Sinai; în sec.  al XX-lea, Marcu Beza întâlneºte încã urmaºi ai lahilor, care ºtiau cã vin din þara Lah ºi cã au fost
creºtini. Lahii sunt (h)avii-lahii, cunoscuþi mai târziu doar sub denumirea de lahi.

Atestarea valahilor

Cercetãtorii contemporani, sau din ultimele douã secole, gãsesc menþionat lexemul valah abia la sfârºitul sec. al
X-lea (Kedrenos-976) - vezi Lucian Pavel (Despre semnificaþia cuvântului vlah).

Existã documente, semnalate la Muntele Athos,  manuscrise, care aratã cã despre aceºti vlahi  se vorbeºte încã
din secolul al VIII-lea, cu douã secole ºi jumãtate mai devreme decât se crede, dar ºi în sec al  IX-lea, ºi la începutul
sec. al  X-lea ºi al  X-lea, ºi al XI-lea. Studiul nostru vorbeºte lãmuritor despre acestea.

Denumirea valahilor în deosebite timpuri

Din antichitate ºi pânã în epoca modernã  ei sunt consemnaþi  cu denumiri apropiate, în funcþie de aparatul
fonator al vecinilor.

Majoritatea cercetãtorilor susþin cã etimonul comun al acestor etnonime este lexemul germanic  walach, ori
celticul walh.

Considerãm ca etimon comun, un alt lexem, urmând a demonstra aceasta, bazându-se pe vechimea ºi rãspândirea
largã a acestuia.

Taina tainelor

Se pune întrebarea: care este însã etimonul cuvântului V(A)LAH ?
Problema nu e nouã; mai toþi istoricii ºi-au pus-o V. Kernbach (Universul mitic al românilor) spune ferm �nu ºtim

cum se autodenumeau strãromânii, etnonimul de azi e o generalizare târzie.�
Gh. Brãtianu chiar susþine cã termenul e subiect de controversã (O enigmã ºi un miracol istoric-poporul român)

- �lui nu i se poate da un etimon.�
D. M. Pipidi îi atribuie origine celtã (Dicþionar de istorie veche a României)� �Dicþionarul Enciclopedic� (Bucur.

Edit. ºtiinþificã, 1998) gãseºte acest etnonim de origine germanã.
Fugariu Florea (ºC. Ardeleanã - Bucur. 1970 vol. III, PAG.35), vorbeºte de o origine slavã.
Cercetotori ai religiilor ºi ai istoriei vorbesc de prestigiul extraordinar al acestui cuvânt  care a dus la apariþia

lexemului valah.
Iatã ce spune S. Coril (Valahii în Caretea Genezei): �ºi totuºi, termenul care a stat la originea  cuvântului valah,

trebuie sã fi avut un prestigiu deosebit, pentru cã altfel nu se poate explica extraordinara forþã de iradiere a acestui
nume, din Caucas pânâ la Vatican, ºi din Peninsula Sinai, pânã în Germania, fãrã a mai vorbi de aria culturalã
bizantinã.�

Cu adevãrat acest cuvânt ascunde în spatele sãu un prestigiu uriaº, demonstrând totodatã existenþa neîntreruptã
a locuitorilor celor mai vechi din lume, consemnaþi ºi de Biblie, cu ascendenþã pânã în mitul Marelui Pelasg, Cel
Negru, sau Cel Ceresc, ori Cel Nobil, simbolul unei civilizaþii, veche de zeci de milenii. Etimonul cuvântului valah, va
face luminã în istoria daco-românilor, dar ºi în cea universalã.

Vom argumenta, pe baze ºtiinþifice, istorice ºi lingvistice, propunerea pe care o facem  pentru acest etimon.
Credem cã demersul nostru va convinge cã valahii-daco-români sunt un factor de continuitate a istoriei noastre,

ºi a celei universale.
Vom spune adevãruri, care fac luminã în trecut, dar ºi justificã prezentul, restituind naþiunii române demnitatea,

la care au atentat ºi încã o mai fac aºa-ziºii istorici, mânaþi de alte interese, decât evidenþele istorice.
În ce ne priveºte, credem cu tãrie cã va veni ziua când copiii noºtri ºi copiii copiilor noºtri vor trãi mândri de

neamul lor ºi de  cei care, ca genialul N. Densusianu, ºi-au închinat viaþa, pentru a lumina calea spre adevãr, ce ar
trebui cuprins cu dreptate, pânã, sau mai ales, în manualele ºcolare.
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Dacã a fost un singur Kogaion, acesta a fost Masivul Ceahlãu

Maria Criºan

Aºa cum am subliniat ºi cu vreo ºase ani în
urmã, în comunicarea mea prezentatã la cel de-
al VIII-lea Congres Internaþional de Studii Sud-
Est Europene (Bucureºti, sept. 1999) �
L�Ubicuite des Geto-Daces, precum ºi în cea
din 8 nov. 2000, în cadrul L.R.D. (publicate
apoi în 2002-2004), o fac ºi acum pornind de la
Istoriile lui Herodot (c. IV 48-49 ºi 94-96): în
cap. 48-49 istoricul, delimitând þara Sciþilor,
trece în revistã ºi apele ºi munþii ºi cetãþile mai
importante. în cap. 94-96 Herodot vorbind
despre credinþele ºi muntele sfânt Kogaionon
(bãnuim cã este un cuvânt traco-geto-dac pentru
cã nu se aflã în Bailly) sediul lui Zamolse ºi al
preoþilor lui renumiþi în întreaga antichitate pentru
evlavia lor; din muntele acesta a izvorât o apã
purtând acelaºi nume.

În memoria locuitorilor de pe Valea Bistriþei, unde eu am petrecut o parte din copilãrie ºi adolescenþã (chiar la
poalele Ceahlãului), acesta se numise în vechime PION sau PãUNA. Numele de Pãuna era încetãþenit inclusiv în
Buhalniþa � comuna natalã a mamei mele dar ºi a remarcabilului jurist prof. univ. ºi renumit diplomat Victor Cãdere,
al cãrui pãrinte Gheorghe Cãdere fusese peste 50 de ani dascãlul ºcolii din Buhalniþa. Victor Cãdere fusese coleg cu
mama mea ºi rudã prin alianþã. Dupã refugiul din Bucovina în Moldova � 1944-1946- am luat lecþii de francezã (eram
în cl. a II-a de liceu) ºi am început ºi studiul limbii engleze cu ilustrul profesor ºi diplomat, el aflându-se între douã
puºcãrii.

Aºadar, am primit informaþii mai întâi de la înþeleapta mea mamã, de la onorabila familie Cãdere (bãtrânul Ghe.
Cãdere încã mai era în viaþã), de la �Prostul satului� care era un adevãrat înþelept ºi de la care am deprins ºi slovele
chirilice, de la mulþi alþii dar ºi de la un moºneag care cutreiera satele cãrând în spinare saci cu plante medicinale
printre care ºi Limbã Vecinã, un panaceu care nu era gãsit decât de ciobani ºi de acel moºneag, pe Ceahlãu ºi în
anumite locuri sfinte.

De la el am învãþat istoria multor pietre de pe Ceahlãu ºi de la poalele acestuia: asemenea persoane mi-au fost
dascãli de preþ privind Ceahlãul plus mintea mea iscoditoare. Aceastã �piramidã uriaºã� cum o numesc eu într-una
din poezii, vãzutã de pe pârâul Buhalniþa seamãnã perfect cu o pãuniþã uriaºã, aºa cã i se potrivea mai curând numele
de Pãuna (primul care s-a zãrit dupã Potop, povesteau localnicii), decât cel de Pion (care dupã etimologia latinã
înseamnã gras, grasã, si care nu ni se pare deloc convingãtor).

Apa izvorând din munte ºi purtând acelaºi nume cu acesta, despre care relateazã Herodot (c. IV, 94-96) poate fi
identificatã cu afluentul drept al Bistriþei, numit Izvorul Muntelui, iar satul a luat acelaºi nume cu pârâul, adicã în
locul în care el se varsã în Bistriþa. Ceahlãul are douã vârfuri � Panaghia, însemnând în elinã �cu totul sfântã� ºi
Toaca (2004 m, nume predestinat cãci înainte de a fi Toacã era locul de unde se buciuma, anunþând o invazie de
duºmani). Faptul cã Ceahlãul face parte din Carpaþii Orientali care se mai numesc ºi Carpaþii Dacici, m-a fãcut sã
cred cã aici trebuie sã fi fiinþat ºi un palat al lui Burebista sau Decebal sau, ãn orice caz, un punct de observaþie foarte
important, de unde se dãdea semnalul în caz de primejdie, cãci, atunci când e senin, de pe vârful Toaca se poate
vedea, spre nord-vest, nord-est, pânã la Iaºi ºi Cetatea Albã, iar spre sud-vest � Constanþa (am vãzut cu proprii mei
ochi, repetat, aceste oraºe, cãci am urcat masivul de vreo 12 ori dar numai de vreo 4 ori a fost senin); Legenda
babei Dochia cu cele 20 de oi, un adevãrat complex sculptural este viu pãstratã în memoria localnicilor (la rugãminþile
ei fierbinþi cãtre Zalmose, a fost împietritã împreunã cu turma sa, spre a nu cãdea vie în mâinile romanilor); Dimitrie
Cantemir relateazã în Descriptio Moldaviae ca despre niºte minuni, atât despre zarea cuprinsã cu ochii de pe Toaca
cât ºi despre sora lui Decebal, Baba Dochia. Un alt motiv care mã determinã sã vãd în Ceahlãu Kogaiononul lui
Herodot este ºi prezenþa, în jurul masivului, a numeroase schituri ºi mânãstiri, amintind de pioºenia geto-dacilor care
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erau daþi de exmplu ºi de cãtre Josephus Flavius în Antiquitates Judaicae, explicând cititorului pioºenia cãlugãrilor
essenieni; flora cu totul aparte de pe Masivul Ceahlãu, i.a. ºi Limba Vecinã � ne duc cu gândul la cognomenul dat
de Herodot lui Zalmose, cel de �zeu medic� iar preoþii lui, cãlugãrii geto-daci, erau toþi medici fãrã de arginþi;
serbarea muntelui, extrem de fastuoasã, amintind de Marile Dionisiacae, în ziua de 6 august, este specificã numai
acestui Munte. Ea a cãpãtat ºi o conotaþie creºtin-ortodoxã, Schimbarea la faþã a Maicii Domnului, când cerbul
urineazã în Bistriþa ºi, deci, oamenii nu mai au voie sã se scalde. Iatã raþiuni suficiente- cred eu, spre a susþine cã
Masivul Ceahlãu este acelaºi cu Kogaionon-ul lui Herodot.

Nu-mi e clar de ce denumirea de Ceahlãu este explicatã de unii filologi prin cuvântul maghiar CSAHLO �
însemnând vultur auriu ºi strigãtul lui, care, e drept, trãia pe Ceahlãu. Posibil ca acest cuvânt elin Kogaionon sã fie
autohton ºi nu elin, iar Herodot sã-l fi luat de la ei (legãtura cu elina posibil sã o fi fãcut Herodot cu un verg elin
însemnând a striga).

TÃBLIÞA NEOLITICÃ SCRISÃ DE LA TÃRTÃRIA,
NUMITÃ ªI “TÃBLIÞA –SOARE”.

ASPECTE NECUNOSCUTE PÂNÃ ACUM. RITUALURI PRE-
CREªTINE.

DESCIFRARE, CITIRE, INTERPRETARE. O ADEVÃRATÃ �CAPSULÃ A TIMPULUI�

Dipl. Ing.  Eugen Rãu

Artefactele aparþinãtoare culturii Vinca, foarte multe din ele purtãtoare ale unor înscrisuri au fost ºi vor fi obiectul
unor discuþii aprinse. Majoritatea lor poartã semne, dar care probabil nu aparþin unui sistem de scriere finit. Câteva
din ele însã, la cea mai sumarã analizã comparativã pun în evidenþã existenþa unuia, în pragul finalizãrii sau chiar finit,
însã nedescifrat. Aceastã din urmã ipotezã din pãcate este susþinutã mai degrabã de o minoritate a comunitãþii
ºtiinþifice decât o majoritate. Dar descoperirile majore ºi punctele de cotiturã de multe ori au fost opera unor individualitãþi.
Descifrarea scrierii lineare B, a celei egiptene ºi a altora precum ºi descoperirea unor stele ºi planete au fost fãcute
mai întotdeauna de individualitãþi ºi nu de colective de cercetãtori. Pentru a intra în rândul unei scrieri propriu-zise
existã mai multe criterii ºtiinþifice absolut necesare de a fi îndeplinite cum ar fi gradul de repetabilitate  de exemplu.
Ce pãcat cã nu existã mai multe de acest tip în discuþie. Poate cã urmeazã în viitor sã fie scoase la suprafaþa
pãmântului.

Nucleul ºi centrul de greutate al acestei lucrãri, se constituie în jurul faptului cã asemenea semne/ litere au fost
folosite pe scarã extrem de largã, (este adevãrat în perioade mai târzii).De reþinut cã lucrarea nu îºi propune stabilirea
ºi statuarea locului de origine al celei dintâi scrieri din lume,
oriunde ar fi putut sã fie.

Lucrarea are ca obiect doar descifrarea sau dacã vreþi sã-i
spuneþi citirea acestei tãbliþe. În situaþia ipoteticã cã ar fi singurã
ºi unicã pe acest pãmânt, eu nu pot schimba aceastã situaþie cu
nimic. Este posibil ca fiind aplecat asupra operaþiunii de descifrare,
ca unui meseriaº oarecare sã îmi scape unele aspecte cu implicaþii
majore în apariþia ºi evoluþia acestei fiinþe neastâmpãrat
miºcãtoare, cunoscãtoare ºi tot timpul în transformare ºi
dezvoltare care este omul. Eu sper ca aceastã lucrare sã nu fie
luatã ca o pretenþie de a afirma o poziþie de autoritate ºi de ultim
cuvânt în acest domeniu, ci dimpotrivã sã constituie o incitare, o
chemare de ajutor pentru a lãmuri aspecte esenþiale legate de
dezvoltarea umanitãþii. Trebuie sã reþineþi cã posibilitãþile mele,
chiar cu  toatã dãruirea de care sunt capabil, sunt limitate de
capacitatea unei singulare ºi simple individualitãþi.



57

DACIAmagazinnr. 22 mai-iunie 2005

Jurãmântul de la Strasbourg ºi Limba Românã

O aborO aborO aborO aborO abordardardardardare nouã a e nouã a e nouã a e nouã a e nouã a DacorDacorDacorDacorDacoromâneiomâneiomâneiomâneiomânei
prprprprprimului mileniu (simului mileniu (simului mileniu (simului mileniu (simului mileniu (sec. VI-IX).ec. VI-IX).ec. VI-IX).ec. VI-IX).ec. VI-IX).

Cazul Torna, torna fratre

Gheorghe Gavrilã Copil

În legãturã cu propoziþia dacolatinã Torna, torna fratre, atestatã în sec. VI d. C., Carlo Tagliavini, în tratatul
sãu Originile limbilor neolatine, a preluat �reexaminarea� fãcutã în anul 1942, de ungurul M.Gyoni, care susþine
cã în textul lui Teofilact se gãseºte torna, torna, iar fratre apare doar în douã din totalul manuscriselor, deci trebuie
sã fie considerat ca o modificare ulterioarã a lui frater.

Datele problemei aratã cã spre sfârºitul secolului al VI-lea, dacolatinii din Dacia (România) de sud-est, împreunã
cu micile garnizoane locale opuneau o rezistenþã impresionantã în faþa avarilor. În aceastã vreme de domnie a
împãratului Mauricios, forþele imperiului roman erau angajate într-un rãzboi cu perºii. Comentiolus, comandantul
Traciei, cu puþinele trupe de care dispunea, obþine o victorie la Zaldapa ºi alta la Tomis, deci chiar pe teritoriul
României. O coloanã, condusã de generalul Castus, care s-a desprins de pe terenul principal al operaþiunilor militare,
aventurându-se în urmãrirea avarilor, la nord de Dunãre, fu zdrobitã. Comentiolus, în aceastã situaþie, ordonã retragerea,
strategicã, în Munþii Haemus (Balcani). Baian ºi avarii sãi pãtrund în Tracia. Avarii se resfirã dupã pradã. Acesta e
momentul pe care îl alege Comentiolus pentru a-i zdrobi. În plinã noapte, generalii Comentiolus ºi Martius îºi pun
ostaºii în marº, urmând ca în zori sã striveascã tabãra lui Baian. În timpul acestui marº, din anul 587, unei vite de
povarã îi atârnã încãrcãtura, iar un camarad grãieºte stãpânului animalului, în limba pãrinteascã, sã se întoarcã, sã
îndrepte sarcina: Torna, torna fratre, dar stãpânul animalului nu a luat în seamã cuvintele camaradului sãu, însã
oºtenii, auzindu-l ºi închipuindu-ºi cã duºmanii dau peste ei, au luat-o la fugã, strigând torna, torna. S-a produs
mare dezordine. În acelaºi timp fugeau ºi avarii, îngroziþi de apariþia neaºteptatã a oºtenilor lui Comentiolus, dar în
direcþia opusã. Acestea sunt transmise posteritãþii de cãtre Teofilact (610-640) ºi de cãtre Teofan (nãscut între
741-775, încetat din viaþã pe la 817). Se ºtie cã dupã lupte dârze, victoria a fost de partea imperiului roman, care i-
a alungat pe slavi din Tracia ºi i-a învins pe avari, în faþa Adrianopolului, în anul 587, respingându-i peste Dunãre.
Armata lui Comentiolus nu era constituitã din trupele imperiale, ci din localnici, în urma chemãrii la arme, pe care
generalul le-o adreseazã, dupã ce avarii cuceriserã o parte din oraºele dunãrene. E vorba de localnicii dacolatini de pe
ambele maluri ale Dunãrii, care în chiar acele vremi aveau, la faþa locului, zeci de centre episcopale, inclusiv
Arhiepiscopia Iustiniana Prima. Dar aceste rânduri sunt doar un rezumat al studiului, în care contextul cultural ºi
istoric, pentru dacolatinii ºi galolatinii acelor vremuri, este mai pe larg.

În sprijinul cuvântului fratre, ca fiind în manuscrisul original al lui Teofan, nu frater, cum apare în cele mai
multe copii ale operei acestuia, trebuie sã avem în considerare manuscrisele cele mai vechi, mai aproape de timpul
redactãrii originalului, nu cele mai târzii. Cele mai vechi manuscrise, în care existã forma fratre, sunt manuscrisele
Parisianus Regius 1711 ºi Vaticanus 978, primul din sec. XI, iar al doilea, din sec. XI-XII. Aserþiunea noastrã este
bine susþinutã documentar. Manuscrisele mai târzii sunt susceptibile de tendinþa unei erori. Aºa, probabil în sec. XV-
XVII, cineva a însemnat pe marginea textului lui Teofan, dupã ms. Vaticanus graecus 978, f. 140, verso, Torna,
torna frater, redând astfel, cu litere latine, ce era scris cu greceºti, Torna, torna fratre. Norocul nostru a constat
ºi de data aceasta, pãstrãrii textului original, cu litere greceºti. Pentru acest lector, poate un învãþat umanist apusean,
fratre îi apãrea ca o greºealã. Aºa ne explicãm de ce în manuscrisele mai târzii, ale istoriei lui Teofan, în loc de
fratre (barbarism), aflãm frater (latina cultã). Caracteristicã pentru aceastã tendinþã ne apare traducerea latineascã
a istoriei lui Teofan, fãcutã de Anastasius, bibliotecarul papei, care, în nici un chip nu poate fi un argument în
sprijinul formei frater, cãci ori Anastasius, ori copiºtii acestei traduceri vor fi îndreptat textul, conform latinei
culte, înlocuind fratre, cu frater. Numai cã fratre este din vorbirea obiºnuitã a ostaºilor de rând din sânul Neamului
Dac, de la sfârºitul sec.VI. Dacã ar fi fost vorba de o conversaþie în lumea cultã, a înaltei ierarhii bisericeºti de la
Roma (sec. XI-XVI), desigur, s-ar fi consemnat forma frater. Copiºtii, se vede, erau oameni cultivaþi, scriind în alte
locuri,  decât în cele în care se petrecuserã evenimentele consemnate de istoricii greci. Dar aceºti istorici greci
trãiserã în Balcani ºi au fost bine documentaþi asupra realitãþilor carpato-balcanice. Este evidentã eroarea de a-i
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considera pe bãºtinaºii dacolatini, dar nu numai pe ei, ci pe toþi latinii  orientali (tracii ºi dacii), de la Dardanele, pânã
în Ardeal ºi Moldova, cã vorbeau cu frater, ca în limba operelor lui Cicero. De aceastã eroare nu a fost scutit nici C.
De Boor, editorul din 1887, al manuscriselor lucrãrilor celor doi istorici greci. Eroarea, uneori, se perpetueazã, prin
folosirea acestei ediþii, rãmasã pânã azi, prestigioasã.

Corectarea cuvântului fratre, din istoria lui Teofan, respectiv din limba dacolatinã, dupã normele limbii latine
literare, nu se poate face unilateral, fãrã a se aplica aceeaºi corectare cuvântului fradre, din textul Jurãmântului de
la Strasbourg, din limba galolatinã. Dar cum nimeni nu a încercat aºa ceva, în raport cu Limba Francezã, apare cu
toatã limpezimea, pãrãsirea domeniului ºtiinþei, de cãtre cei ce au încercat eliminarea cuvântului fratre, din Limba
Românã a primului mileniu de d. C. Istoria lui Nithard, în care e consemnat textul galolatin (fradre), s-a pãstrat într-
o copie de la sfârºitul secolului al X-lea, deci de dupã un secol ºi jumãtate, copistul fiind considerat foarte fidel.
Nithard a încetat din viaþã în anul 844. Teofan a încetat din viaþã în anul 817. Istoria lui Teofan, în care a consemnat
textul dacolatin (fratre), s-a pãstrat în copiile din secolului al XI-lea ºi din sec. XI-XII. Nici fidelitatea acestor
copiºti nu poate fi pusã la îndoialã. Nithard ºtia foarte bine latina, dar nu corecteazã fradre, cu frater. Nici Teofan,
având în vedere pe fratre, din secolul al VI-lea, nu îl corecteazã cu frater. Însãºi istoria lui Nithard este un
argument, prin analogie, al autenticitãþii frazei dacolatine.

Este pentru prima datã când s-a avut în vedere textul Jurãmântului de la Strasbourg, într-o cercetare ºtiinþificã,
în legãturã cu limba vorbitã de strãmoºii românilor, în sec. VI.

MITUL SARABHA ÎN SIMBOLISTICA TEZAURULUI
DE LA AGIGHIOL

Gheorghe ªeitan

Existenþa unei caste sacerdotal-regale dacice, numitã Basarabha se poate susþine ºi arheologic, aºa cum vom
încerca sã arãtãm, propunându-vã o interpretare a unei unitãþi decorative din cadrul tezaurului de la Agighiol-Tulcea.
Ceea ce nu s-a observat pânã în prezent, de cãtre specialiºtii în arheologie, este faptul cã în simbolistica decorativã
a tezaurului, ce dateazã din secolul al patrulea î.e.n., se aflã un mit indo-european foarte important, cunoscut sub
numele de Sarabha. El este reprezentat, de mai multe ori pe cupele de argint, aºa cum a fost descris în literatura
vedicã ºi cea tantrico-buddhistã, adicã printr-un cerb fabulos, având opt picioare în loc de patru. Pornind ºi de la
ceea ce înaintaºi ca N. Densuºianu ºi B.P. Haºdeu au arãtat cu privire la casta  Sarabilor, studiul vine cu noi
argumente în a demonstra cã voievodul Basaraba-întemeietorul- nu trebuie cãutat în evul mediu creºtin ci în perioada
dacicã de dinaintea lui Burebista. Se demonstreazã cã tradiþia sacerdotal-regalã s-a pãstrat nealteratã la daci ºi ea a
ieºit la suprafaþã dupã un mileniu de la agresiunea romanã, de data aceasta sub o hainã creºtinã. Cumularea de cãtre
Basarabii getici a ambelor funcþii-cea sacerdotalã ºi cea regalã- corespunde celor douã funcþii de rege ºi zeu îndeplinite
de Zalmoxis. Prin urmare, regele înmormântat la Agighiol-Tulcea în urma cu 2400 de ani era un rege get aparþinând
castei Sarabha, ca dovadã fiind reprezentarea mitului în cauzã pe cupele de argint ce i-au aparþinut. Sunt argumente
ce susþin existenþa pe teritoriul Daciei, în perioada hiperboreanã, a unui centru spiritual universal, condus de un
monarh-sacerdot, numit Basarabha. Deci, nu existã nici o rupturã între societatea feudalã valahã ºi societatea geto-
dacicã, iar cei care au vãzut în numele Basarabha o etimologie cumanã au greºit. Lingvistic, Basarabha este un
cuvânt compus din �bha�-luminã ºi Sarabha, adicã Sarabha-Lumina, monarhul înþelept care rãspândeºte lumina
spiritului. Basarabha este voievodul-bodisatva, care lumineazã calea norodului, precum cerbul Sarabha, spre un
teritoriu mirific, care, în sens istoric constituie mitul întemeierii statale, iar în sens religios înseamnã eliberarea de
suferinþele existenþei. Cuvintele cosoroabã ºi cãpriori din limba românã (neogeticã) aratã cã avem de-a face cu un
mit autohton, aparþinând unei populaþii sedentare, constructori de case. Este încã un argument cã în spaþiul getic s-
au format marile mituri indo-europene, iar aportul getic la cultura universalã trebuie reconsiderat.
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ANTROPONIME DE ORIGINE DACO-GETÃ

Ion Ionescu

1. Burebista
Numele fãuritorului statului geto-dac, �care depãºea cu mult spre toate zãrile teritoriul de azi al României,

þinând spre vest pânã la marginile Boemiei ºi pânã la mijlocul Pannoniei, spre nord pânã dincolo de Carpaþii Pãduroºi,
spre rãsãrit pânã la Olbia ºi pânã la þãrmul Pontului Euxin, spre sud pânã la Illiria ºi pânã la Munþii Balcani�1 , ne-a fost
pãstrat de geograful Strabon (cca. 60 î.Hr.-25 d.Hr.), grec din Amasia din Pont, în Asia Micã, în parte contemporan
cu Burebista (cca. 82 î.Hr-44 d.Hr.) ortografiat în douã feluri: Boirebistas ºi Byrebistas (Bõñåâßóôás) ºi de inscripþia
Acornio de la Dionysopolis (Balcic, în Bulgaria), din anul 48 î.Hr., tot în douã grafiiª Byrebistas (Bõñåâßóôás) atestat
ºi într-o inscripþie din Mesambria ºi Byrabeistas (Bõñåâåßóôás ).

Iordanes, în sec. VI d.Hr., îl transcrie Burvista. Forma greacã cea mai frecvent folositã, mai ales în inscripþii
ºi, deci, cea mai apropiatã de aspectul fonetic autentic este Byrebistas, care, dupã normele transliteraþiei din acea
epocã, dã forma latinã Burebista.

2. Decebal
Despre regele Decebal (86-106 d.Hr.) avem pânã în prezent o incertitudine etimologicã. Dio Cassius ne-a

lãsat o caracteristicã portretisticã ajunsã clasicã: �Foarte priceput la planurile de rãzboi ºi iscusit în înfãptuirea lor,
ºtiind sã aleagã prilejul pentru a-l ataca pe duºman ºi a se retrage la timp. Dibaci în a întinde curse, era un bun
luptãtor ºi se pricepea sã foloseascã izbânda, dar ºi sã iasã cu bine dintr-o înfrângere. Din aceastã pricinã, multã
vreme a fost un duºman temut de romani.�

Decebal-Dicebalus-ÄåêÝâáëéò este compus din douã radicale: �Dece� (Dice)-�bal�. Radicalul �-bal� se
întâlneºte frecvent în antroponime compuse: �Areibalos�, �Bazobalis�, �Decebalus�, �Dinibalis� ºi provine din i.e.
�bel�, �puternic�.

1 Radu Vulpe, Getul Burebista, conducãtor al întregului neam geto-dac, �Studii ºi comunicãri�, Piteºti, 1918, p. 33.

INSCRIPÞIA  PALEOCREªTINÃ  DE  LA  DIERNA/ORªOVA

Prof. Ionel Cionchin

Cuvântul � expresie rostitã a gândului, comunicarea lui, a avut un rol deosebit în procesul de antropogenezã.
Apãrutã în paleolitic, vorbirea articulatã l-a ridicat pe om deasupra tuturor vieþuitoarelor, dezvoltându-i gândirea,
capacitatea de a hotãrî conform voinþei sale, posibilitatea de a face descoperiri, competenþa de a-ºi îmbunãtãþi viaþa,
dar ºi de a-ºi fãuri istoria.

Pe lângã utilizarea în vorbirea de zi cu zi între semeni, cuvântul a avut un rol deosebit în comunicarea omului cu
zeitãþile benefice cãrora le cerea ajutorul prin rugãciuni ºi jertfe, dar ºi pentru alungarea spiritelor rele, malefice, prin
vrãjitorii ºi blesteme. Potrivit «Noului Testament», evanghelistul Ioan în «întruparea Cuvântului» a susþinut cã «La
început era Cuvântul ºi Cuvântul era la Dumnezeu ºi Cuvântul era Dumnezeu». De-a lungul timpurilor, o mulþime de
cercetãtori au încercat sã afle «cuvântul» cu întreita accepþie, dar foarte puþini au reuºit sã-l cunoascã, eventual cei
care au fost iniþiaþi în treapta superioarã.

La multe neamuri au fost folosite mai multe limbi, una popularã ºi alta cultã. în evul mediu, în occidentul
european limba latinã a fost limba administraþiei ºi a creºtinismului catolic, iar oamenii de rând au vorbit o limbã
popularã. Dacã limba latinã era limba cunoscutã de funcþionari ºi preoþi, limbile populare arareori erau consemnate în
scris. în Afganistan, persana este vorbitã în oraºele comerciale, iar araba este limba ºtiinþificã.

Scrierea profanã, demoticã, popularã se baza pe limba popularã vorbitã de oamenii unor þinuturi. Era cunoscutã
de scribi, nobili, parte din negustori ºi meºteºugari.

Adeseori, limbile scrise erau limbi artificiale cunoscute de un numãr limitat de iniþiaþi, dupã cum existã ºi posibilitatea
codificãrii unor texte, ceea ce a fãcut ca multe izvoare scriptice sã fie nediscifrate (cazul zecilor de inscripþii etrusce
ºi a câtorva aºa-zise trace  nedescifrate).

Scrierea magico-religioasã, consideratã o revelaþie a zeilor era tainicã legatã de unele ritualuri religioase ºi era
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destinatã nu atât oamenilor, cât mai ales zeilor. S-ar putea sã fi existat o aºa-zisã «limbã a zeilor» necunoscutã
oamenilor de rând, ci numai iniþiaþilor, limbã a cãrei scriere era bine tãinuitã ºi cunoscutã în mod gradat  pe diverse
trepte de iniþiere. Care este «limba zeilor» ? Parte din scriitorii antici au susþinut cã limba pelasgã a fost limba zeilor.
Cunoscând cã limba pelasgã este strãvechea valacã, cercetãtorilor le este în mãsurã sã descopere aceastã limbã.

Descifrarea unor inscripþii traco-geto-dacice: inscripþiile de pe tãbliþele de la Tãrtãria, cea mai veche inscripþie
traco-geticã (secolul VI a.Chr.) de la Kiolmen (ºumen, Bulgaria), inscripþia monedei emisã în jurul anilor 500 a.Chr.
de cetatea Edessa � capitala Macedoniei,   inscripþiile de pe fialele traco-getice � secolul V a.Chr. � de la Agighiol
(comuna Valea Nucarilor, judeþul Tulcea, România), Rogozen (districtul Vraþa, Bulgaria), Borovo (districtul Ruse,
Bulgaria) ºi Alexandrovo (districtul Loveci, Bulgaria), inscripþia de pe monedele «KOÓÙN» descoperite în þinutul
Haþegului, inscripþia de pe inelul de la Celei (România), inscripþiile de pe vasele tezaurului de la Sâncolaul Mare
(judeþul Timiº), precum ºi «dezlegarea» unor toponime, oronoime, hidronime, teonime etc., ne îndreptãþesc a descifra
inscripþia de pe foiþa de aur, descoperitã la Orºova Veche (judeþul Severin, România).

În anii 1960-1965, cu prilejul sãpãturilor pentru amenajarea spitalului de la Orºova Veche a fost descoperit un
sarcofag de cãrãmidã ce învãluia un sicriu de plumb cu scheletul unui copil, alãturi de care se aflau monede romane,
un inel cu gemã gnosticã ºi o plãcuþã de aur. Pe baza materialului funerar, dar în special a monedelor, mormântul a
fost datat în a doua jumãtate a secolului al III-lea (eventual în secolul IV p. Chr.). Plãcuþa de aur, în greutate de 1,86
grame, cu dimensiunile 44 X 33 X 0,5 mm, are un text incizat pe 4 rânduri, cu rândurile înalte de 3-4 mm. Despre
monumentul funerar ºi plãcuþa de aur cu text incizat au publicat studii reputaþii istorici Doina Benea, A. ºchiopu ºi
Nicolae Vlassa.

Textul incizat al plãcuþei de aur a fost considerat a reprezenta «o combinaþie între câteva semne (litere) ale unui
sistem de expresie semitic ºi al unei scrieri greceºti, iar rândul numãrul 3, în transliterare latinã este:

IAW A TH WNII (pentru IAE ATHWNAI)
ce reprezintã o invocare pentru divinitatea supremã ebraicã. Rândul 2 ar putea fi identic cu R4, unde repetarea

formulei «I W»  este foarte probabilã».
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CLOªCA CU PUII DE AUR, SIMBOLUL
FAMILIEI SACRE LA TRACI ªI ETRUSCI

Gheorghe Cârlan

�Da, etruscii nu ne-au lãsat istoria lor scrisã,
iar pe cea trãitã le-au scris-o pentru noi

cei ce i-au nimicit�.
(George Dennis, Lumea etruscilor, 1848)

Rândurile scrise mai sus de cãtre �diletantul� George Dennis � dupã
unii cercetãtori � în 1848 în lucrarea sa închinatã etruscilor antici, dupã
cunoaºterea la faþa locului a urmelor ºi urmaºilor lor în Toscana (Tuscana-
tuºa-mãtuºa) într-o luminã plinã de compasiune ºi înþelegere, ca ºi poeziile
închinate AUSONILOR - �blânzilor toscanezi� de cãtre poetul francez Louis
le Cardonnel (1862-1912), mai ales �ULTIMA VERBA� = �ULTIMUL
CUVÂNT�, �ULTIMA VORBÃ� în culegerea de versuri �Carmina sacra�
= �Cântece sacre� (1912) se potrivesc cum nu se poate mai bine cu cele ce
ar trebui scrise despre �AUSONII� din Carpaþi, cunoscuþi în antichitate
sub numele de traco-sciþi, vlaho-valahii evului mediu, cu care se înrudeau
ºi se asemãnau în multe privinþe.

În urma cercetãrilor efectuate am ajuns la concluzia cã la traci ºi etrusci
�Cocoºul ºi cloºca (cu puii de aur)� reprezentau simbolul �Familiei sacre�.

Astfel pe un vas de la Vulci (Etruria) � Toscana a fost pictatã scena
intitulatã �Patera cu ochi misterioºi� despre care G. Dennis scrie cã
semnificaþia �scapã expertului�. Dar nu trebuie sã fii expert �pentru a
observa ºi a-þi da seama cã scena respectivã nu reprezintã altceva decât
scena alegoricã a unei cãsãtorii între doi tineri reprezentaþi prin �mirele-
cocoº�, �mireasa-gãinã�, însoþiþi de naºi (�nunul mare-bãrbatul cu lance�,
�nuna mare� în chip de Diana cu arcul la vânãtoare de cãprioare). Între
miri, Apollo cu lira sa (Soarele) iar în spatele sãu o cãprioarã paºte liniºtitã ºi neºtiutoare.

Aceastã scenã ne trimite la �Cloºca cu pui� a Tezaurului de la Pietroasa, ºi la Cocoºul care lipseºte acum, precum
ºi la tradiþiile ºi obiceiurile legate de cocoº ºi gãinã în toate cele trei momente din viaþa omului: naºtere, nuntã, moarte.

Aceste tradiþii la vlaho-valahii carpato-balcanici perpetuate din antichitatea îndepãrtatã pânã în zilele noastre se
regãsesc în ceea ce Ernest Bernea scria despre �Nunta în þara Oltului� la poalele nordice ale munþilor Fãgãraº, în
Transilvania, dar care se reîntâlnesc în întreg spaþiul locuit de tracii antici, �cel mai numeros popor din lume, dupã
inzi�, cum ne spune Herodot la mijlocul sec. V î.e.n.

Pe scurt, aceste tradiþii ºi obiceiuri, pãstrate din neolitic la tracii sedentari, ca ºi la etrusci, dovedesc originea
comunã, unitatea, continuitatea ºi permanenþa de-a lungul mileniilor (VI î.e.n. - II e.n.).

Ernesc Bernea ne spune ce a vãzut cu proprii lui ochi la Drãguº, în Transilvania: Feciorii din partea mirelui vin la
casa miresei ºi zic la poartã:

�Noi am venit la dumneavoastrã
Nu pe porunca noastrã,
Ci suntem cu domnul mire-n frunte
Vânãtori vestiþi de munte...
Cã am umblat
ªi-am cutreierat
Tot pãmântul...
Dealurile cu vãile
Munþii cu florile...
ªi-am urmãrit o cãprioarã
ªi-i viitoarea mirelui soþioarã...�
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Cercetãrile întreprinse aratã cã din Rodnei pânã-n Rodopi, de la Nistru pân� la Tisa, peste tot sunt aceleaºi
obiceiuri la nuntã, naºtere ºi înmormântare, peste tot se cântã �Ia-þi mireasã ziua bunã/ De la tatã de la mumã/ De la
fraþi de la surori/ De la grãdina cu flori...� Peste tot mirele are �steagul� lui cu cruce dublã, sub formã de stea în cinci
colþuri, simbolul omului care, dacã moare înainte de nunta planificatã precum în Mioriþa, sã le spunã prietenilor ºi
rudelor �Cã la nunta mea/ A cãzut o stea/ Soarele ºi luna/ Mi-au þinut cununa..� Mirele are un buchet de flori
artificiale, �vrâsta� lui, pe care i-l coase mireasa sâmbãtã seara înainte de nuntã. �Vrâsta� e semnul fecioriei, el poartã
Vrâsta pentru prima ºi ultima oarã (v. ºi Capul Vrâstelor pe faleza Mãrii Negre, la sud de Constanþa). Mireasa are ca
semn al fecioriei rochia albã, �pintenul� sau �colacul cu gaurã�, �fachelul�, �douã ouã fierte� ºi seminþe de tot felul.

SURPRINZÃTOARE ASEMÃNÃRI ÎNTRE BASMELE
ªI MITOLOGIA ROMÂNILOR ªI JAPONEZILOR

Oana Patrichi

V-aþi gândit cã existã ºi în Japonia �Degeþel�, �Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte�, �Fata babei ºi fata
moºului�, isprãvile lui Pãcalã? Desigur, în forme modificate. Dar tiparul este acelaºi.

Lucrurile s-ar putea explica prin migraþia unor populaþii din zona europeanã în epoca timpurie a umanitãþii sau
prin migraþia ideilor prin intermediul unor triburi nomade ºi a diverºilor cãlãtori. Un alt factor ar putea fi asemãnarea
creierelor umane, indiferent de latitudine ºi longitudine. Tot lapte sugem toþi de la mamele noastre. ªi, odatã cu
laptele, ºi ºtiinþa Cãii Lactee ne ajunge în minte ºi în suflet. Suntem fãcuþi sã ne folosim imaginaþia. Este posibil ca
lucrurile receptate sã fie adevãruri în ele însele, sã aibã viaþã undeva în univers. Dacã vrem sã avem certitudini, ne
putem limita la a crede cã imaginaþia este de vinã.

Unele popoare sunt înrudite psihologic foarte mult, chiar dacã sunt la distanþe mari ºi de rase complet diferite. De
exemplu, japonezii ºi celþii au foarte multe elemente mitologice comune. Chiar ºi despre români ºi despre strãmoºii
acestora, se poate spune cã prezintã o înrudire cu poporul Þãrii Soarelui Rãsare. Dar este o afinitate subtilã. Trece
aproape neobservatã pentru cã nu s-a studiat suficient domeniul. În Japonia, existã peste 25.000 de texte populare,
adunate în culegeri. Dintre acestea, multe prezintã asemãnãri frapante cu basmele ºi snoavele româneºti. Se schimbã
decorul, ochii sunt oblici, dar, în general, se respectã o matrice. O deosebire ar fi cã eroul negativ la japonezi devine
bun la sfârºitul poveºtii, iar în basmele româneºti el este pedepsit. Dar chiar ºi în basmele româneºti se întâlneºte
iertarea de pãcate dupã tribulaþii destul de îndelungate (mama care îºi trãdeazã fiul ºi îl omoarã este pusã într-un butoi
de bãiatul ei, dupã ce acesta a orbit-o ºi se va face bine dupã ce va umple butoiul cu lacrimi sau fata care va naºte
dupã ce voinicul va atinge cercurile).

Finalitatea eticã este pãstratã la ambele popoare. Funcþia formativ-educativã poate fi regãsitã, dar cea ritualicã a
îngheþat parcã ºi suntem ameninþaþi de moarte spiritualã pentru cã textele populare nu mai sunt transmise prin lanþul
viu al povestitorilor. Desigur, ne rãmâne creºtinismul. Acelaºi fenomen este întâlnit peste tot pe Pãmânt, deci ºi în
Japonia.

Felul în care unele din textele populare româneºti au ajuns la culegãtorii de folclor prin intermediari români sau de
altã etnie îl edificã pe cercetãtorul de astãzi asupra migraþiei motivelor de la o categorie socialã la alta, dintr-un mediu
de povestit în altul ºi asupra trecerii lor dintr-o comunitate etnicã în alta, pe deasupra oricãror bariere sociale,
confesionale ºi lingvistice.

În basmele româneºti, existã puterea Ursoaicei, închisã în tipare mitice de strãmoºii noºtri. Valenþele funcþionale
iniþiatice directe ale basmului s-au atrofiat peste tot în lume, cu excepþia poate a unor triburi primitive. Ce este basmul
acum: �o desfacere de inimã, mai uiþi de ãle rele, mai râzi cu tovarãºii de hãle necazuri�, dupã cum spune un
povestitor. Fenomenul povestitului a avut caracterul unor manifestãri spirituale largi, de masã. Motivaþia povestitorilor
populari de demult nu se mai cunoaºte. Aici este o tainã mare, pe care oamenii nu au aflat-o încã. Atunci când omul
era copilul Universului, cred cã viaþa era mai luminoasã.

De unde au venit basmele acolo se duc. Sau, dupã cum spunea un povestitor: �Doamne, iartã-ne! Noi nu mai
credem în ce-au crezut cei bãtrâni�.
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10 ARGUMENTE PENTRU A-I DA GODEANULUI  LOCUL CUVENIT

Vladimir Brilinsky

Cînd Stabon menþiona în cronicile sale Muntele Sfânt al geto- dacilor, nu bãnuia cã peste milenii subiectul Kogaion va
stârni atâtea patimi. Controversele legate de localizarea sa au existat de la începutul cercetãrilor istorice, fiind prezente în
operele unor istorici  ºi scriitori de marcã precum Densusianu, Haºdeu, Iorga, Pârvan sau Daicoviciu. Probabil cã pe râul
Sargeþiei va mai curge multã apã pânã sã aflãm cu certitudine care este locaþia exactã a Kogaionului. Cert este cã izvoarele
scrise indicã precis ºi fãrã dubiu un unic  Munte Sfânt al geto-dacilor. Politica de a împãca ºi capra ºi varza indicând mai
multe Kogaioane, termen pe care îl folosesc mulþi dintre respectabilii istorici, credem cã se dovedeºte a fi una pãguboasã.
Cu tot respectul pentru opiniile tuturor celor care situeazã Kogaionul în alte pãrþi, dar fãrã a fi întrutotul de acord cu
acestea, venim astãzi sã argumentãm plasarea Muntelui Sfânt al geto-dacilor, pe vârful Godeanu.

1. Vârful Godeanu se aflã înconjurat de cea mai mare concentrare de aºezãri civile militare ºi religioase reperate ºi
cercetate din toatã Dacia (o situaþie identicã o întâlnim în cazul Olimpului grecesc)

2. La poalele Godeanului sunt situate cele mai multe sanctuare din toatã Dacia, 8 la Sarmisegetusa, 3 la Feþele Albe ºi
alte câteva zeci la Pustiosu, Rudele, Meleia ºi Tâmpu.

3. Este singurul vârf care este vizibil de pe culmile tuturor cetãþilor dacice din zonã inclusiv de pe cetatãþile  Cãpâlna ºi
Golu aflate la o distanþã apreciabilã de acesta.

4. Este singurul vârf din munþii ªurianului care oferã o panoramã completã a vãilor ºi tuturor înalþimilor din aceastã
zonã. Sunt vizibile Valea Streiului de la izvoare pânã la vãrsare ºi Mureºul de la Alba pânã dincolo de limita dintre Arad ºi
Hunedoara. Se vãd perfect lanþurile muntoase ªureanu, Parâng, Retezat, Vulcan, Poiana Ruscãi ºi Metaliferi.

5. Conþine toate elementele descrise de Stabon ºi Herodot în ceea ce priveºte relaþia vârf-sanctuare religioase-peºterã-
apã sacrã.

6. Denumirea de Godeanu datã unui vârf de 1600 de metri este una sacrã provenind din prefixul indo-european god-
Dumnezeu Divinitate.

 7. Niciunde pe teritoriul de astãzi al Daciei nu existã atâta concentrare de conservare a moºtenirii dacice ca în acestã
zonã care înconjoarã Godeanul.  Platforma Luncanilor, Costeºti-Deal, Ludeºti-Deal, Grãdiºtea de Munte, Valea Rea, sunt
tot atâtea locaþii în care cercetarea moºtenirii dacice din punct de vedere etnologic, etnografic, demografic ºi nu în ultimul
rând, arheologic, dã roadele cele mai spectaculoase ºi mai lãmuritoare. Gradul înalt de antropizare conferit de arealul din
care face parte vârful Godeanu a permis permanent, pe tot parcursul anului o stabilitate ºi chiar o dezvoltare demograficã
ºi spiritualã faþã de codiþiile  climaterice oferite de celelalte locaþii amintite a fi pretendente la titulatura de Muntele Sfânt.

8. Ultimii ani au coincis cu o recrudescenþã a braconajului arheologic. Zeci de kilograme de aur au fost descoperite de
cãtre cãutãtorii de comori pe platformele care se constituie ca puncte de plecare spre înãlþimile Godeanului,ori se ºtie foarte
clar, cã ºefii triburilor geto-dacice care veneau sã se închine zeului sfânt, aduceau ofrande pe care le depuneau în sanctuarele
din jurul Godeanului. Nici o altã locaþie din cele vehiculate a fi Muntele Sfânt, nu beneficiazã de o mãrturie cât de cât
elocventã în ceea ce priveºte aceste ofrande aduse zeilor.La fel cum în nici o altã zonã a munþilor ªurianu nu existã pânã
la aceastã ora cel puþin, o densitate de comori dezgropate ca cea de la poalele Godeanului.

9. Toate manifestãrile importante ale identitãþii spirituale dacice din secolele 1 î.e.n. ºi 1 e.n. izvorãsc din locaþiile din
jurul Godeanului ºi  stau sub semnul reformei deceniene, care polarizeazã toate energiile spirituale ºi  conferã sub o formã
închegatã caracteristicile cultuale ale religiei dacilor.

 10. Ultimul argument vine din zilele noastre ca o dovadã de necontestat.In anul 2000 eclipsa de soare, eveniment
astronomic ce se petrece odatã la sute de ani distanþã a fost vizibil pe un cer fãrã urmã de nor, în toatã mãreþia ºi
splendoarea sa în zona Godeanu Sarmisegetusa. Un fapt care poate pãrea banal la prima vedere, dar excepþional atunci
când facem precizarea cã niciunde dincolo de arcul carpatic, eclipsa nu a fost vizibilã din cauza norilor de ploaie. Pendulând
între miracolul divin, ºtiinþã ºi coincidenþã trebuie remarcat cã acest eveniment de excepþie nu a fost vizibil nici mãcar în
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lunca Grãdiºtei locaþie aflatã la doar 2 kilometri de Sarmisegetusa.
  Spuneam la început ca va mai curge multã apã pe râul Sargeþiei pânã sã aflãm care este muntele ce a stârnit atâtea

patimi. Din pãcate probabil cu cât ne afundãm în presupuneri  fãrã argumente ºtiinþifice mai mult, cu atât mai mult se va
îndeparta momentul adevãrului, iar apa Sargeþiei va seca, fãrã ca noi sã fi aflat adevãrul.

CONSIDERAÞIUNI asupra medicinei la daci

Autor Dl Gusic Jules Vladimir
Coautori: D-na Oprea Florentina, Dl Banica Titus, Dl Scarlat Mihai,

D-na Gusic Marga

Societatea geto-dacicã era în posesia unor cunoºtinþe ºi practici din domeniul istoriei medicinei, care ajunseserã
dincolo de practicile magice, etno-iatrice (iatro-folclorice) neculte, deci primitive, primare, intrând ºi în sfera
competenþelor unor clerici, chiar ierarhi care a fost numitã niero-medicinã (medicina hieraticã, sacerdotalã) ajungând
apoi în sfera iatrosoficã (Ion Horia Criºan) practicatã de medicii laici sau clerici cu implicaþii adeseori filozofice,
general biologice, psihologice, sociologice, iatrosofia având arii comune gândirii medicale ºi gândirii din domeniile
mai sus menþionate.

Foarte interesantã în aceastã ordine de idei se gãseºte o mãrturie: în dialogul platonician Charmides care se referã
la afirmaþiile unui medic trac (geto-dac n.n.) al lui Zalmoxis, afirmaþii care constituie o pledoarie în favoarea unei
gândiri holiste în medicinã ºi care constituie în prezent �filonul de aur� al gândirii medicale ºtiinþifice integrativ
fundamentate, aºa cum afirma medicul citat de Platon Charmides: �A vindeca ochii fãrã sã vindeci capul ºi nici capul
fãrã trup, nici trupul fãrã suflet�, iar tocmai aceasta este pricina pentru care cele mai multe boli rãmân nevindecate
de medicii greci; faptul cã ei nu þin seama de întregul al cãrui îngrijire ar trebui sã o întreprindã ºi cã, dacã acesta nu
se simte bine, este cu neputinþã ca partea sã se simtã bine (ºi vice versa) Aceasta zicea el ºi este greºeala pe care o
sãvârºesc oamenii, cã încearcã sã devinã medici ai unei pãrþi, fãrã de cealaltã (citat de Criºan). Unele surse indicã ºi
la daci o tendinþã de transfer spre zeitãþi adiacente a unor atribuþii, ca de pildã: DERZIS � DERZELOS, zeitate care
are funcþia de a dãrui forþã ºi sãnãtate.   DERZIS � DERZELOS a fost eclipsat în lumea tracã de cultul lui ASCLEPIOS,
fiind prezent mai mult în lumea geto-dacã. I.H. Criºan apreciazã cã sunt multe mãrturii, care ar pleda în acest sens
ºi anume: numele frecvent inscripþionat în staþiunile balneo-climaterice de HERCULES INVICTUS, nume substituit
celui originar de DERZIS � DERZELOS.

Autorii considerã cã viitoare investigaþii ar putea mai bine elucida aceastã problemã ca ºi semnificaþia inelelor
apotropaice (protectoare împotriva bolilor ºi noxelor diverse) de la Anadolchioi (Constanþa). Tot Criºan apreciazã cã
în numeroase staþiuni balneo-climaterice active în perioada romanã au funcþionat, fapt atestat de investigaþii arheologice
ºi înainte de cucerirea romanã în ipostaza de surse tãmãduitoare dar ºi de cult. Autorii fac referiri ºi la una dintre cele
mai vechi practici etno-iatrice ºi chiar iatrosofice ºi anume FITOIATRIA (exemple de localitãþi cu practici ancestrale
din Prahova: Bãtrâni, Star-Chiojd, etc.) chiar dacã numele atestat documentar este mai vechi. Consideraþiuni asupra
trepanaþiilor efectuate � ILLO TEMPORE � ca cea semnalatã în necropola de la Monteoru sunt de asemenea fãcute.

În concluzie, autorii constatã cã ºi sub aspect conceptual, cât ºi praxiologic existã date care confirmã cã sub
aspect iatroistoriografic geto-dacii se remarcã proeminent.

Economia animalierã a dacilor oglinditã în studiul
arheozoologic privind cetãþile de pe malul Siretului

Sergiu Haimovici

S-au studiat resturi faunistice descoperite prin sãpãturi în trei bine cunoscute cetãþi situate pe înãlþimile de pe
malul stâng al râului Siret: Brad, Rãcãtãu ºi Poiana (Tecuci), culoarul acestei ape fiind strãbãtut de principalele
drumuri de legãturã între Baltica ºi Marea Neagrã.
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S-a constatat cã una din principalele ocupaþiuni a locuitorilor din zonã, poate chiar cea de bazã, era creºterea
animalelor domestice. Pe primul loc se gãseau cornutele mari (taurinele) care aveau frecvenþa cea mai ridicatã, dar
totodatã, prin mãrimea lor reprezentau, odatã cu laptele furnizat, ºi sursa de bazã a necesitãþilor de proteine animale
pentru populaþia cetãþii; de asemenea, ele constituiau cel mai important �motor animal� avut la dispoziþie pentru
executarea unor munci. Locul al doilea era ocupat fie de cornutele mici (ovicaprine) fie de porcine, acestea din urmã
folosite doar ca sursã de hranã, ovinele dând însã laptele ºi lâna lor. Urmeazã calul, ºi el comestibil, dar mai ales cu
rolul de a fi, de asemenea, �motor animal�, nu numai pentru munci ci ºi pentru necesitãþile militare.

Vânãtoarea, cu totul secundarã, era totuºi încã bine cricumscrisã, cerbul ºi mistreþul fiind principalele specii
doborâte de locuitorii cetãþilor. La Brad s-au gãsit ºi resturi ale elanului, acest animal nordic mai existând deci ºi pe
valea Siretului.

O IPOTEZÃ DE LUCRU PENTRU CERCETAREA
IMPLICAÞIILOR DACOLOGICE ALE RELAÞIILOR DINTRE LIMBILE

ROMÂNÃ ªI ALBANEZÃ

Vladimir GUSIC,
Alexandru BÃDULESCU, Emil Gheorghe MÎNDRUÞIU, Diana IONESCU

Pânã în prezent nu s-a putut reconstitui limba vorbitã de traco-iliri ºi geto-daci, cunoscându-se doar un mic
numãr de cuvinte ca aparþinând limbii vorbite de aceste seminþii, multe dintre acestea fiind numele populare de
plante. Nu trebuie considerat cã aceastã reconstituire, mãcar parþialã, nu va fi într-o zi posibilã. Desigur, cum
remarca savantul dacolog ION HORAÞIU CRIªAN, nu putem sã regretãm îndeajuns pierderea (pare-se fãrã speranþã
de a fi regãsit) textului lucrãrii împãratului Traian �De Bello Dacico�, care ar fi elucidat poate ºi multe aspecte ale
limbii vorbite de daci ºi ar fi putut releva ºi existenþa unor scrieri în limba respectivã. Autorii, pornind de la unele
similitudini lexicale dintre românã ºi albanezã emit în aceastã comunicare o ipotezã de lucru pe baza unei metodologii
aplicatã de istoricul american Morgan, în reconstituirea unei realitãþi revolute pe baza unor realitãþi actuale. Mutatis
Mutandis este vorba de efectuarea unei cercetãri ale cãrei principii le vom expune în cele ce urmeazã. Am reflectat
de mult la faptul cã din fostul univers daco-geto-traco-iliric nu a �supravieþuit� nici o limbã sau mãcar un dialect viu
în afara limbii albaneze singura cale pânã în prezent posibilã de a cunoaºte cât de cât limba vorbitã cândva de
popoarele din acest univers ºi de a încerca o reconstituire fie ºi parþialã a lexicului acesteia. Este desigur suficient cã
existã cuvinte comune limbii albaneze ºi limbii române, atât de uzuale ca: bucuria (în limba albanezã ºi nume propriu),
pãstaie, copaci, pentru a constata capacitãþile limbii albaneze de a ajuta la identificarea ºi recuperarea reminiscenþelor
dacice din limba românã. Autori ca J.E. THUNMANN (1774), BOGDAN PETRICEICU HAªDEU, Al. PHILIPPIDE,
O. DESUªIANU, Al. ROSETTI, G. REICHENKRON au abordat diverse aspecte ale relaþiei lingvistice româno-
albaneze, pe cãile încercãrii de cunoaºtere a limbii daco-tracice. Pânã în prezent nu au fost înregistrate rezultate care
sã ofere o imagine satisfãcãtoare în acest domeniu. Autorii comunicãrii propun o ipotezã de lucru care ar putea pe
baza ideilor ºi a metodologiei, mai sus prezentate, sã aducã noi elemente de cunoaºtere ºi care implicã, considerãm,
o cooperare în toatã aria balcanicã ºi chiar dincolo de limitele acesteia:

1. Alcãtuirea unei liste a cuvintelor din limba românã, care nu sunt de origine latinã, slavonã, slavã, maghiarã,
ebraicã, greacã, turcã, a neologismelor pãtrunse începând din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea (Dimitrie
Cantemir a intuit, poate primul, importanþa unor asemenea cuvinte).

2. Alcãtuirea unei liste, cu asemenea termeni, ºi din limbile celorlalte popoare existente în aria daco-traco-iliricã
ºi compararea acesteia cu cea alcãtuitã pe baza studiului lexicului românesc.

3. Investigarea pe aceeaºi bazã a lexicului limbii vorbite de toþi românii din comunitãþile din Peninsula Balcanicã,
dar ºi a lexicului istro-român (aromâni, meglenoromâni, cuþo-vlahi, etc.)

4. Studiul comparativ trebuie extins nu numai pe plan geografic, dar ºi pe plan cronologic comparativ, aºadar,
în perspectiva evoluþiei în timp a fondului lexical ºi chiar a semanticii acestuia. Accentul trebuie pus desigur pe lexic,
care este mai stabil ºi peren în comparaþie cu fonetica ºi sintaxa, cercetarea trebuind sã fie extinsã, pe cât posibil ºi
la domeniul folcloric.

5.  Deºi poporul român, se aflã, în principal, la confluenþa dintre daci ºi romani, nu trebuie omis faptul cã
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singurul popor existent actualmente în lume, înrudit cu românii, pe linie daco-traco-iliricã este poporul albanez,
schiptarii.

6. Este evident cã dorinþa unei împliniri a acestor deziderate implicã o îndelungatã ºi laborioasã cercetare
ºtiinþificã ºi colaborarea internaþionalã în domeniu de la care daco-tracologia are, pe drept cuvânt, de aºteptat multe
elucidãri, ceea ce implicã ºi un parteneriat multidirecþional cu participarea unor specialiºti din mai multe þãri.

7. Cercetãrile dacologice trebuie orientate ºi pe tãrâmul diferitelor forme de expresie ale folclorului, care
poate fi o sursã de cunoaºtere în domeniul care ne intereseazã pe toþi cei care participãm la lucrãrile acestui forum
deci ºi pe tãrâmurile folclorului muzical.

LYKANTROPIA DE  LA  PROSLÃVIREA  UNICULUI  ZIDITOR
LA  APOLOGIA  CARNASIERULUI

George Liviu Teleoacã

Fascinat de arhaismul atestat al lupului în simbolistica religioasã, dar refuzând sã vadã faptul cã simbolul-lup
putea sugera înþelesuri contrare, Mircea Eliade a încercat ca din perspectiva Timpului Primordial sã integreze într-
o singurã viziune toate manifestãrile cultice ilustrate de imaginea lupului contând pe teoria, aflatã atunci în mare
vogã, a carnasierului supranatural definit ca totem adorat de vânãtorul exemplar ca ºi de rãzboinicul-fiarã.

Or, în aceastã tentativã riscantã de a subordona unei idei la modã fenomene religioase diverse, desfãºurate pe
mari arii geografice ºi în rãstimpul a mai multor mii de ani, era imposibil sã nu se recurgã la anumite manipulãri în
interpretarea dovezilor cu tot atâtea riscuri de a comite erori.

Astfel, pentru a se justifica înscrierea strãbunilor noºtri între carnasieri se pretinde cã mai demult dacii s-ar fi
numit ei înºiºi �lupi�, fãrã alt temei decât o vagã aluzie la cuvântul frigian �daoi�, iar stindardului dacic a fost
interpretat în legãturã cu rãzboiul, deºi trupul cu pene ataºat capului de lup obligã la semnificaþii mai subtile. Nemulþumit
de labilitatea dovezilor invocate, chiar autorul va recunoaºte cã �la daci nu avem nici un fel de atestare în acest sens.�
sau cã �Etapele procesului, prin care apelativul ritual al unui grup a devenit numele unui întreg popor, ne scapã.�, deºi
tocmai acesta fusese scopul pe care ºi l-a propus.

Câtre sfârºitul carierei sale, faþã în faþã cu ceea ce a creat temeinic ºi rare ori doar urmând moda, Mircea Eliade
va publica volumul intitulat Nostalgia originilor, care ne oferã criteriile de principiu în numele cãrora încercãrile
nereuºite de interpretare fragmentarã a stindardului dacic rãmân ca niºte etape depãºite, în drumul spre adevãr.

În bun acord cu subtitlul sãu, Istorie ºi semnificaþie în religie, cartea de sintezã intitulatã Nostalgia originilor
pune în valoare ideea cã istoria religiilor ar putea avea o contribuþie de primã importanþã la formarea unui nou
umanism la scarã mondialã ºi, în acest sens, evidenþiazã contribuþiile de excepþie la istoria religiilor ale lui Wilhelm
Schmidt ºi ale ºcolii sale vieneze, care împreunã cu Andrew Lang sau R. Thurnwald ºi alþii au dovedit cã:

Totemismul nu este de aflat la începuturile religiei.
Totemismul nu este universal ºi nu toate popoarele au trecut prin faza totemicã.
Omorul ceremonial nu are nimic de a face cu originea sacrificiului.
Populaþiile pre-totemice nu cunosc canibalismul etc..
În finalul unui tratat ce numãrã 11000 de pagini, ºi în bun acord cu mulþi alþi autori, Schmidt a tras concluzia

deosebit de importantã cã, la începuturi exista pretutindeni un fel de Urmonotheismus, dar cã dezvoltarea ulterioarã
a societãþilor umane a degradat ºi în multe cazuri aproape a obliterat credinþa originarã.

Dar, aceastã concluzie, formulatã atât de clar prin generalizarea unui volum imens de informaþie ne îndreptãþeºte
ºi chiar ne obligã sã respingem ca eronatã ideea cã la originea religiei dacilor s-ar afla lupul totemic. De asemenea, în
numele aceleiaºi adeziuni, semnificaþia stindardului dacic trebuie reconsideratã pentru a fi asociatã Marelui Dumnezeu
ºi nu fiarei.

De fapt, ideea cã la originea religiei dacilor s-ar afla lupul totemic trebuia respinsã demult având în vedere faptul
cã V. Kernbach a pus, chiar ºi la îndemâna marelui public, postulatul conform cãruia �totemurile ca atare sunt
pretutindeni respectate, temute chiar, însã niciodatã adorate ca divinitãþi�.

În ultimã instanþã, este dezolant sã se constate cum atâta trudã doctã continuã sã ignore aceste criterii majore
pentru a se mai pune ºi astãzi în slujba configurãrii �carnasierului�, fãrã ca nimeni sã aºeze, mãcar, un semn de
întrebare între Apollon, zeu al luminii, al artelor sau al tãmãduirilor medicale, supranumit totuºi Lykios, ºi echipele de
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luptãtori, care îmbrãcaþi în piei de lup sunt iniþiaþi în morala cruzimii  carnasierului.
O aceeaºi pãguboasã inerþie va trebui reproºatã mai ales celor ce se considerã în slujba dacologiei, din moment ce

nu s-a înregistrat nici o reacþie � nici pro, nici contra � la cele trei articole pe care le-am publicat în perioada 2000-
2003 prin care am arãtat cã stindardul dacic reprezenta însemnul marelui pontif conceput ca fonogramã pentru a
sugera numele de Volco-Dlac devenit ulterior Vlã-Dicã.

Pentru depãºirea acestui impas vom relua dezbaterea lykantropiei pornind de la unul din exemplele oferite de
domnul academician Alexandru Surdu în culegerea sa de eseuri Mãrturiile anamnezei. Domnia sa, pe baza unor
informaþii directe cum sunt cele oferite de Homer sau de Pausanias, a reuºit sã punã în evidenþã faptul extraordinar
cã �Lykaon însuºi considerat, ca ºi Lykos, o zeitate pregreceascã (tracicã), un fel de rege al zeilor (Götterkönig),�
a fost numit iniþial Lykurgos la cauconii ºi aheii din Arcadia ºi Triphylia ºi chiar la traci�.

Dar, ca rege al zeilor Lykaon, transferã solarului Apollon sau uranicul Zeus, atât supranumele de Lykios ºi,
respectiv, Lykaios, cât mai ales însuºirile pe care le au, aºa încât el, Lycaon � arhetipul lor, trebuie considerat cã se
aflã în zona transcendentului uranian, adicã dincolo de orice înrudire cu lupul-fiarã considerat întruchiparea exemplarã
a carnasierului.

Desprinsã, astfel, din hãþiºul falselor înrudiri cu fiara, taina zeului Lykaon poate fi dezlegatã, dacã vom reliefa cã
numele sãu iniþial de Lykurgos, deci numele sãu determinativ din punct de vedere semantic, reprezintã contragerea
sintagmei Lyk-Urgos, care ca ºi sintagma latinã Lup-Ercus, sunt asemãnãtoare prin simetrie sintagmei teonimice
Wer(c,g)-Wolf inclusã de mitologie în seria de sinonime apãrutã pe seama sintagmei teonimice arhetipale Vilah-
Vilah. Raliate astfel la aceastã serie de sinonime, mitonimele Lykurgos (Lykaon) ºi Lupercus poartã semnificaþia
teologicã  a arhetipului Vilah-Vilah, care este acelaºi arhetip pe care înþeleapta teologie ebraicã l-a codificat sub
forma tetragramei sacre YHWH, singura care a spus lumii întregi pentru vecie �Eu sunt Cel ce sunt� (Exod 3,14),
tainã în care este cuprinsã desãvârºirea Dumnezeului celui Prea Înalt. Altfel spus, la origine, teonimul Lykurgos a
servit celor din peninsula Balcanicã pentru invocarea Marelui Dumnezeu, tot aºa dupã cum teonimul Lupercus a
servit aceluiaºi scop italicilor, fãrã sã fi avut nici un fel de legãturã cu lupul-fiarã.

Acelaºi Unic Ziditor, creator al soarelui (în ziua a patra) ºi protector al artelor, desemnat la origini prin teonimul
arhetipal Vilah-Vilah, a fost venerat ºi de celþi, dar sub numele de Lug, ºi el tot un fel de Lyk dacã avem în vedere
cã fonemul G reprezintã varianta sonorã a fonemului K.

Pe de altã parte, primordial ºi omnipotent la dimensiuni cosmice zeul Loki din mitologia scandinavã trebuie
considerat, ºi el un Lykios, acelaºi cu Unicul Ziditor, numit arhetipal Vilah-Vilah, atât prin însuºirile sale cât ºi prin
numele sãu care, asemãnãtor cu Lyk, derivã lingvistic din arhetipul ViLak prin pierderea (afereza) lui V cu reamplasarea
ulterioarã a lui i.

Pornind de la acest extraordinar teonim arhetipal Vilah-Vilah mai pot fi explicate: cuvântul românesc Vlã-Dicã,
cuvântul Vesco-Vo, care în limba italianã mai are ºi forma �piscopo� cu înþelesul de Episcop ºi cuvintele de limbã rusã
Vraci ºi Volh-v. Ca semn pentru marea sfinþenie a sintagmei arhetipale Vilah-Vilah au supravieþuit în limba românã
cuvintele: vâlhovnic, vlãhovnic, vârhovnic cu înþelesul de mag, magician sau astrolog, dar ºi cu înþelesul de
�dumnezeiesc� atunci când sunt atribuite celor doisprezece apostoli ai lui Iisus.

În încheiere, vom arãta cã toþi acei descendenþi care nu au mai cunoscut sensul sacru al simbolurilor-lup prin
pierderea legãturii sacre dintre cuvintele Vilah ºi Lykos sau orice altã traducere a cuvântului Lykos au fost nevoiþi sã
confere noi înþelesuri ritualurilor lykantropice ºi au sfârºit prin a se închina lupului perceput în înþelesul concret al
cuvântului adorându-l ca totem al carnasierului.

MUNTII CÃLIMAN

Michaela Al. Orescu

Unii dintre munþii sacri ai spaþiului carpatic, pe culmile cãrora au fost construite din cele mai vechi timpuri centre
sacre pentru rugãciune, ritualuri religioase, locuri de pelerinaj ale pelasgilor rãspândiþi în lume, locuri de sfat ºi de
adunare a reprezentaþilor religioºi ai numeroaselor triburi pelasgo-trace ºi locuri de sãrbãtoriri, au putut fi ºi Munþii
Cãliman, care ºi-au primit numele, ca ºi Munþii Caraiman, de la �Cerus Manus� (�Cerus Magnus�). Pe culmile
munþilor Cãliman au fost sãpate în stâncã monumente megalitice, reprezentãri ale divinitãþilor (eroi civilizatori),
reprezentãri antropomorfe dar ºi zoomorfe, în ansamblul aproape circular (cromlech) al formaþiunii numite
�Doisprezece apostoli�, denumite astfel în accepþiunea ulterioarã, creºtinã. Dintre acestea, figura cea mai importantã
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este cea a �Moºului�, prevãzutã cu trei feþe distincte ale
chipului uman. Cãtre poteca ce duce la Valea Haitii (satul
Gura Haitii), în figura �Moºului� apare o faþã înaltã ºi latã
(cu acea �frunte înaltã a zeilor�), tradiþie perpetuatã în
marile civilizaþii antice, precum Egiptul, mai târziu Maya,
º.a. Spre poteca ce vine dinspre Vârful Lucaciu, de la
nord, apare un cap ceva mai redus, cu fruntea mai îngustã,
mandibula mai alungitã ºi continuat cu o barbã ascuþitã.
O a treia faþã, înaltã ºi îngustã, cu un coif pe cap, apare
în faþa potecii dinspre Vârful Tãmãdãu. Cele trei feþe
distincte sunt orientate cãtre cãi de acces. În apropierea
�Moºului� apare o stâncã izolatã, zveltã, reprezentând  o
figurã cu pãrul buclat. Pe latura vesticã a calderei, în
sectorul Tãmãdãu-Lucaciu, apar stânci cu aspect de
turnuri sau piramide, asemenea unor piloni (�Podul de
piatrã�), stânci semeþe cu forme fantastice: ziduri de piatrã, ciuperci, figuri de sfincºi grupaþi în jurul Vârfului Tihu,
precum: �Cetatea Tãmãului�, �Cezar�, �Dragonii� din �Pietrele Roºii�, grupul celor �Doisprezece apostoli�, cuprinzând:
�Mareºalul�, �Moºul�, �Ramses II�, �Godzila� ºi �Poarta Hârlei�, cu �Piciorul Hârlei� (o figurare a unui picior
încãlþat) ºi grupul  �Lucaciu�, cu �Guºterul�, �Cãmila�, º.a.

Pe flancul sudic al Pietrosului se înalþã Vârful Tinu, cu figurarea megaliticã denumitã �Nefertiti�.
Masivul Cãliman din Carpaþii Rãsãriteni este integrat în arealul civilizaþiei megalitice. În anul 1987, elevul Claudiu

Patã a descoperit în valea pârâului Paltinu � satul Gura Haitii, la 27 km distanþã de Vatra Dornei, la cca. 400 km de la
confluenþa cu pârâul Haita, în caldera Cãlimanului, un megalit aflat în apropierea reprezentãrilor megalitice
antropomorfice ºi zoomorfice de pe �Piciorul Hârlei� ºi din grupul celor �Doisprezece apostoli�. Megalitul are
înãlþimea de 135 cm, lãþimea de 92 cm ºi greutatea de peste 1,5 tone. Este gravat ºi prezintã urme evidente de
prelucrare. Se pãstreazã urma ºanþului de tãiere a rocii. Gravurile sunt centrate pe cea mai planã laturã a blocului
andezitic. Inciziile, destul de adânci, par a fi efectuate cu o unealtã metalicã, dacã se þine cont de regularitatea lor.
Aceste gravuri reprezintã cercuri concentrice, cel mai mare dintre aceste cercuri având ºase raze formate din
semicercuri (�în turbinã�) la distanþe egale cu dimensiunea unei raze. În imediata apropiere a blocului gravat s-a
descoperit un bloc tot din andezit, cu forme regulate înscrise într-un paralelipiped. Datoritã corespondenþei lor, cele
douã blocuri au sprijinit, probabil, placa unui dolmen. Se detaºeazã doi �umeri�, ceea ce pledeazã pentru folosirea lor
ca �picior� de susþinere a plãcilor. În partea dreaptã a cercului mare se detaºeazã o figurã enigmaticã. �Cercul cu raze
în turbinã� incizat pe megalitul vechi de câteva mii de ani este identic cu cercul conþinut într-o pictogramã de mari
dimensiuni, descoperitã în câmpurile de cereale din Anglia, înregistratã în anul 1991.

Un punct de vedere: Dacia din vestul Europei

Mihaela Albu

Pentru cel ce se apropie de oricare dintre laturile istoriei trecutului nostru interesul nu poate sã întârzie. Intrã ca
într-o peºterã plinã de comori cãreia îi ghicea existenþa, dar cãreia nu-i deþinea cheile. Aceste �chei� pot fi zecile,
sutele de articole, cãrþi despre istoria noastrã veche, despre daci, geþi, pelasgi etc., despre traiul lor pe (aproximativ)
acest teritoriu, despre regi, despre rãzboaie, credinþe, tradiþii, culturã. Aceste �chei� sunt, de fapt, bibliografia unei
teme sau a alteia. Domeniile sunt diverse când vrem sã cuprindem cu gândul trecutul � de la popoarele bãºtinaºe la
cele care s-au aºezat pentru un timp aici, de la climã, la resurse, de la mod de viaþã la rãzboaie, de la aspect ºi
îmbrãcãminte la mod de comportare, la credinþe, de la zeitãþi la limbã ºi scriere. Cel ce le parcurge nu va putea sã nu
facã o primã observaþie ºi anume aceea cã s-au format cel puþin douã tabere care se luptã cu toate mijloacele (unele
chiar ºi în afara ºtiinþei!) pentru a susþine fie teoriile cu care am fost �hrãniþi� în ºcoalã, fie unele noi (care, spre
surpriza unora, nici nu sunt atât de noi), menite sã revizuiascã ºabloanele. De foarte mult timp mã preocupã, întâi ca
o vagã idee, faptul cã ceea ce am studiat în ºcoalã despre romanizarea Daciei, despre aºa-zisa uitare a limbii materne
ºi preluarea limbii cuceritorilor etc. nu poate fi un adevãr complet. Mai târziu, în urma unor lecturi din ce în ce mai
diverse, mi-am confirmat intuiþia imposibilitãþii ca cele descrise de manualele de istorie sã fie cu totul reale. Una
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dintre cãrþile cu care m-am întâlnit la scurt timp dupã sosirea mea în Statele Unite a fost rodul muncii unui ne-istoric,
un medic ce ºi-a dedicat întreaga viaþã studierii istoriei noastre vechi. Cã suntem sau nu suntem întru totul de acord
cu el aceasta este o altã problemã.

Cartea este intitulatã ºocant Dacia din vestul Europei (Editura Albatros, 1999), iar autorul sãu, Andrei Bãdin îºi
propune sã aducã � pe cât posibil � �clarificãri asupra a douã elemente:

1. Cine au fost Dacii ºi celelalte popoare care au trãit în Dacia înaintea cuceririi romane.
2. Care a fost limba vorbitã pe teritoriul Daciei în perioada preromanã...�
Pentru cã ambele probleme sunt de mare interes ºi pentru cã aceastã carte este mai puþin cunoscutã, mi-am

propus o prezentare criticã a acesteia.

HIDRONIME, ORONIME SI TOPONIME
TRACO-GETO-DACICE IN EUROPA

Mihai Bocioacã
Institutul Naþional de Hidrologie ºi Gospodãrire a Apelor

Dintre mãrturiile încã vii ale istoriei popoarelor vechi
ale Europei amintim numele râurilor, munþilor, localitãþilor,
locurilor, þinuturilor ºi þãrilor.

Dintre neamurile Europei, populaþiile de origine traco-
geto-dacicã, au lãsat cele mai numeroase si rãspândite
denumiri pe imense suprafeþe, nu numai în Europa,
aceasta fiind naþiunea primordialã pelasgicã, sau matcã,
cum o numeºte N. Densuºianu[10] ºi G.D. Iscru [12],
strãmoaºa traco-geto-dacilor.

Vasile Lovinescu în lucrarea �Dacia hiperboreanã�
spune: �când a reorganizat Imperiul Roman, spre
sfârºitul secolului III î.Hr., Diocleþian a numit
ROMANIA (s.n.) teritoriul locuit de geto-traci. Dacã
ar fi avut vreo legãturã cu Roma, termenul s-ar fi potrivit
Italiei. De fapt Roma, Romania, sunt vechi nume
pelasgice� [10/790-798,11/71].

E. Vidal în lucrarea �Analogie du Roumain et du Provençal� Ressemblances, Jerusalem, 1987, p. XII citat de
Mitu Grosu în �Occitan et Roumain� spune: �jumãtatea sudicã a Franþei era deja numitã cu numele glorios de
Roumanie într-un edic al lui Clotaire, nume pe care l-a pierdut pentru a-l schimba în cel de Occitania� sau, tot aici
constatã �asemãnãri pânã la identitate între românã, limba matcã a Europei cu idiomurile: provençal, catalan, tot
midi-ul Franþei, corsican, siscilian, friulan, toscan, (unde, în vechime s-a vorbit limba româneascã)�[11].

 Pentru a putea denumi râurile, locurile, etc., acele popoare trebuiau mai întâi de toate sã aibã un nivel cultural
ridicat, sã fie sedentare ºi practicanþi ai agriculturii, [Comunicare de V. Enãchiuc la Congresul de Dacologie 2004].

Despre vechimea ºi rãspândirea acestor populaþii stau mãrturie operele celor mai de seamã istorici, geografi,
împãraþi, poeþi, etc, din toate timpurile. Contribuþii majore la cunoaºterea limbii ºi rãspândirii populaþiei traco-geto-
dacice (româneºti) le vom întâlni în operele cunoscute ale lui: Homer, Strabon, Caesar, Ovidiu, [3], care spun cã
aceºtia sunt rãspândiþi de la est de Marea Caspicã pânã la Pãdurea Hercinicã.

Autorii medievali ca Jordanes ºi Procopius exprimã fãrã nici o îndoialã identitatea dintre geþi ºi goþi, [13-14],
ca ºi scriitorii nordici de mai târziu, arhiepiscopii de Upsala, fraþii Johanes ºi Olaus Magnus Gothus, Carolus
Lundius [4], alte documente istorice de mare valoare in acest sens sunt Biblia lui Wulfila [Codex Argenteus, la
traducerea cãreia lucreazã M. Criºan] ºi Codex Rohonczy, tradus de V. Enãchiuc.

Din epoca modernã o pleiadã de valoroºi oameni de ºtiinþã s-au ocupat în operele lor de aceastã problemã, dintre
care amintim pe: Bogdan Petriceicu Haºdeu, Nicolae Densuºianu ºi Simion Mehedinþi, întemeietorul
învãþãmântului geografic românesc.

Dintre cele mai vechi denumiri româneºti amintim marile oraºe din peninsula Balcanicã. Atena are la poalele
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Acropolisului cartierul cel mai vechi - Plaka (de la Placi/Blaci/Vlahi, etc.), în care multe strãzi au nume ca: Vlahu,
Dracu, etc. În Salonic (Sâruna Valahã) mai sunt ºi azi aºezãminte vechi româneºti ca: Arcul lui Galeriu, Biserica
Rotundã, etc.

Numele de Vlah (sau Rumun, de pe plãcile de plumb de la Sinaia) apare în mai multe lucrãri antice traduse de M.
Criºan, unde în Iliada abundã denumirile de pelasgi (ins. Delos=Pelasgia), Thrakicos Pelagos, termenul de arhipelag
= pelasgul vechi [10, 27].

Dintre cele mai vechi ºi cunoscute hidronime menþionãm Dunãrea, care încã din antichitate avea mai multe
nume: Istros/ Istru/ Hister/Danaistru, pentru sectorul inferior, în scrierile greceºti ºi Danubius în cele latine
romane. Acesta conþine etimonul don, dan, dun, de la izvor (eschingen = ieºire, care nu apare în dicþionare), pânã
la vãrsare, unde mai multe râuri din Rusia meridionalã de azi se numeau cu acelaºi etimon, care exprimã o caracteristicã
hidrologicã, adcã râuri mari, adânci, cu vitezã mare de curgere. Dintre ele amintim: Don, Nistru, Boristene, iar
Volga se numea Itta/Ittl/Rha [3,6], iar in România  mai sunt: un râu Dunãrea în Dobrogea, Dunãriþa lângã Blaj,
topicele Histria, iar în Franþa Istres, Istrana în Italia [25]. Acest etimon pare a satisface cel mai bine explicarea
originii lui dacice, de la Dacia/Dania, adicã apa care aparþine ºi curge în totalitate pe teritoriul vechii Dacii ºi culege
afluenþii sãi numai din þinuturile dacice. [�]

Hidronimele, toponimele ºi oronimele nu sunt coincidenþe de scriere, ci martori ai dãinuirii populaþiilor strãvechi,
dacice, care au roit cu multe milenii î.Hr. Ele aratã nivelul cultural ridicat al acestora ºi sensul transferului cultural
cãtre alte neamuri cu care au venit  în contact ºi cã românii sunt cel mai vechi popor, care prin strãmoºii sãi a creat
cea dintâi civilizaþie omeneascã, aºa cum susþinea N. Densuºianu, S. Mehedinþi,  A. Deac, G.D.Iscru  º.a.

Pentru corectarea opiniei istorice, vehiculatã ºi azi, cum cã poporul român a luat naºtere dupã anul 106 d.Hr.,
deci fãrã tradiþii, un merit deosebit revine titanilor istoriei, geografiei ºi nu numai, ca B.P. Haºdeu, N. Densuºianu,
S. Mehedinþi, precum ºi mai mulþi autori contemporani care  deºi combãtuþi la acea vreme, dar ºi azi, se dovedeºte
cã au cãutat ºi au gãsit drumul prin timp al adevãratei etnogeneze româneºti.

INFLUENÞE PESTE TIMP ALE ARHITECTURII DACICE
ÎN EVOLUÞIA AªEZÃRILOR EUROPENE MODERNE

Dr. Sorin Pavãl
Facultatea de Drept Universitatea Spiru Haret Bucureºti

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

Înfãþiºarea fizicã a dacilor, modul de a trãi, îmbrãcãmintea, acþiunile casnice, rituale, economice, sociale ºi de
rãzboi � toate acestea sunt conectate în ecuaþia existenþialã generalã de parametrii constanþi, obiectivi în care s-a
manifestat civilizaþia dacicã: geografia locurilor, anotimpurile, fertilitatea solurilor, biodiversitatea la vremurile respective,
construcþiile civile ºi militare.

La acestea se adaugã miºcarea, ameninþãrile, cunoaºterea generalã la timpul respectiv, capacitatea de a percepe,
descoperi ºi învãþa prin generalizare.

Civilizaþia traco-dacicã poate fi validatã ca existenþã ºi manifestare distinctã într-o operaþionalitate logicã, în fapt
confirmatã de dovezi arheologice ºi informaþionale dupã cum urmeazã:
Ø se manifestã certitudinea existenþei civilizaþiei dacice ºi prin extensie traco-dacicã, întrucât aceasta este

cuprinsã în memoria istoricã a neamului, fiind înregistratã distinct;
Ø evoluþia istoricã a poporului român este marcatã de începuturi care confirmã complementaritatea faptelor ºi

evenimentelor dovedite în corectitudinea traco-geto-dacicã  ºi pe teritoriile în care a locuit aceasta în timp; nu este
posibilã manifestarea �vidului� istoric, respectiv situaþional în nici o istorie.
Chiar �linistea� socio-istoricã (�a nu se petrece nimic altceva decât fapte convenþionale�) reprezintã segment justificativ,
articulat în istoria fundamentalã a unei seminþii, a unui popor;
Ø faptele istorice ulterioare ale românilor se bazeazã pe extensii motivaþionale derivate din civilizaþia geto-

traco-dacicã legitimatã ca existenþã realã, în sine;
Ø civilizaþia dacicã este real-contributivã ºa civilizaþia lumii antice ºi a oraºelor europene moderne, devenind în

primul rând element constitutiv fundamental al evoluþiei civilizaþiei generale europene, ºi prin extensie a civilizaþiei
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mondiale;
Ø civilizaþia dacicã a asigurat continuitatea civilizaþiei umane;
Ø este dovedit faptul a teritoriului antic nu a fost caracterizat de uniformitatea prezenþei sau  de densitãþi

echipotenþiale de civilizaþii.

Întrucât civilizaþia dacicã se dovedeºte a fi �puternic potenþialã� este vizibilã concluzia cã, în context, aceasta se
aflã structural ºi în conþinut în poziþii de importanþã superioarã, de excepþionalã relevanþã pentru evoluþia socialã a
omului ºi a faptelor sale în Europa ºi pe planetã în comparaþie cu multe alte civilizaþii ale vremii.

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

SEMNIFICAÞIA MUNTELUI DACIC ÎN ROMANUL
“LUNTREA LUI CARON”, DE LUCIAN BLAGA

Vasile Spiridon

Recuperare a unui timp pierdut pentru actul creaþiei, dar rãscumpãrat în direcþia ilustrãrii tragicei condiþii a
intelectualului sub regimul totalitarist comunist, romanul realist cu infuzii mitice Luntrea lui Caron se impune
ca unul dintre documentele existenþiale de excepþie apãrute în perioada postdecembristã. Probabil cã marele
nostru filosof Lucian Blaga avea în intenþie, prin acest roman neterminat, cu titlul provizoriu �Robie pãmânteascã,
robie cereascã�, scrierea unei (auto)biografii exemplare despre un destin deturnat de la rosturile lui de a trãi în
orizontul sacralitãþii ºi cufundat acum cu sila în marasmul primitivitãþii barbare. Autorul Revoltei fondului
nostru nelatin îºi regãseºte, odatã cu acest roman, destinul în acela al profeþilor neînþeleºi care se retrag în spaþiul
necontrafacut al muntelui pentru a aprinde, în izolarea aproape misticã, scânteia demonicã a creaþiei.

În prima parte a lucrãrii Semnificaþia muntelui dacic în romanul �Luntrea lui Caron�, de Lucian Blaga,
autorul îºi propune sã demonstreze cã textul luat în discuþie are un caracter iniþiatic prin faptul cã scriitorul nostru
reface, la altã vârstã creatoare, drumul iniþiatic parcurs în înveºnicirea satului de cãtre copilul Blaga, descris în
Hronicul ºi cântecul vârstelor. Afundarea fantasmaticã în mitologia dionisiacã ºi recuperarea tracismului corespund
regãsirii fondului magic infantil reprimat de cãtre o luciditate clasicã, morfologul nostru al culturilor fãcând din
elogiul revoltei fondului trac genuin o veritabilã profesiune de credinþã. Vine în sprijin lectura poemului Cimitirul
latin, unde poetul pleda pentru ideea cã romanii au format un popor dominat de pragmatism, fãrã acces la sensibilitatea
metafizicã. De sub pojghiþa acestei mentalitãþi raþionaliste ar izbucni furtunile iraþionaliste ale fondului nelatin, iar
opoziþiile dionisiac/apolinic, dac/roman ºi sat/oraº ar fi avataruri ale acestei structuri de bazã. Tracii sunt situaþi, în
viziunea lui Blaga, sub semnul vetrei strãmoºeºti, vârsta lor corespunzând copilãriei scriitorului în satul natal, în timp
ce romanii sunt învestiþi cu emblema drumului marþial, Via Appia, epoca lor corespunzând destinului citadin al
scriitorului nevoit sã purceadã în marea cãlãtorie a vieþii.

Partea a doua a lucrãrii pune în evidenþã faptul cã transpunerea miticã a dispersãrii ºi dezorientãrii umane în
faþa vremurilor potrivnice ºi a cotropitorilor sovietici, în zilele anului 1944, o constituie vechea practicã a
transhumanþei, iar drumul bejeniei, în accepþia autorului, parcurge un sens invers, din istorie în preistorie. Aceasta,
întrucât preistoria ºi retragerea în munþi au fost pentru noi �pavãzã împotriva încercãrilor de a ni se impune istoria
din afarã�. Traseul de refugiat al autorului-narator este suprapus peste itinerariul de primãvarã, dintotdeauna, al
ciobanilor ºi cutreierului acestora de la ºes înspre plai. Proiectate pe dimensiunea sacralitãþii pãgâne, a unor eresuri
de esenþã ancestralã, secvenþele mioritice ale urcuºului în duratã eternã a turmelor de oi, care însoþesc refugiul din
faþa bombardamentelor trupelor inamice, precum ºi cele ale trecerii apelor Mureºului cu brodul pãrintelui Vasile
Olteanu, în fapt, o pe-trecere spre tãrâmul de dincolo de lume, devin expresia unui plin ontic, punct germinal ºi
central al lumii refuzând seria Istoriei.

Autorul lucrãrii observã cã itinerariul pânã pe coama Blidarului reprezintã ultima etapã dintr-un refugiu care
comportã câteva trepte succesive: mai întâi de la Cluj la Sibiu, apoi, de la Sibiu la Cãpâlna (de la oraº la sat, însã, în
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acelaºi timp, ºi centru poetic, iniþiatic al datelor afective ale copilãriei ºi ale erotismului) ºi, în sfârºit, din obºtea
satului într-un spaþiu montan aflat la un stadiu purificat al existenþei umane. Se reface astfel, în sens invers, întreaga
evoluþie a societãþii româneºti pânã la �ieºirea din timp� prin recuperarea stadiului originar. O concluzie de etapã a
lucrãrii este aceea cã Lucian Blaga se regãseºte identitar în miturile traco-geto-dace, care îmbinã în aceeaºi viziune
mãreþia toposului edenic al muntelui sacru, ca simbol luminiscent ascensional, cu afundurile peºterii � simbol al
introversiunii.

Urmãrind linia unei lecturi marcate ºi de trimiterile spre câmpul simbolic, finalul romanului devine pentru
autorul lucrãrii cu atât mai relevant. Cãlãtoria întreprinsã de personajul-narator împreunã cu Ana Rareº la
Grãdiºtea închide în ea un sens major, care depãºeºte cu mult simpla tramã eroticã. Nu se neglijeazã, în primul
rând, etapa anterioarã a relaþiei celor doi, desfãºuratã la Cãpâlna. Acolo, într-un fel de nou Paradis (ºi chiar
trãind, în spirit, o existenþã paradiziacã), Axente Creangã îºi redescoperã potenþele creatoare cu ajutorul iubitei
ce poartã nume manolic ºi voievodal ºi întruchipeazã aici însuºi Principiul feminin. Drumul spre Grãdiºte (spre
�adevãratele izvoare�) echivaleazã atât cu o ascensiune spre zonele înalte ale spiritului, cât ºi cu o coborâre
înspre zorii istoriei. Spaþiul privilegiat îºi pune din nou pecetea, ca ºi în scena de la început, asupra Timpului,
anulându-i cursul. Pentru alter-ego-ul blagian, este momentul unei stãri apoteotice: acordul deplin pe coordonata
spaþio-temporalã a Creaþiei cu Erosul duce la regãsirea totalã a sinelui. Iar ascensiunea pe culmile Grãdiºtei
coincide cu o coborâre în timp, în care autorul lucrãrii Semnificaþia muntelui dacic în romanul �Luntrea lui
Caron�, de Lucian Blaga identificã acelaºi duh al spaþiului mioritic, sintetizat aici în însãºi fiinþa regãsitã a
eroului-narator.

DOUÃ FENOMENE ASTRONOMICE CUNOSCUTE DE GETO-DACI

Ion I. Bratu

Pe baza informaþiilor lãsate de istorici, distingem în antichiatte douã perioade, în care au pãtruns pe teritoriul
locuit de geto-daci importante cunoºtinþe de astronomie: perioada în care a trãit Zamolxe (secolul VI î.Hr.) ºi
perioada în care a trãit Deceneu, secolul I î.Hr.

Mãrturiile rãmase, în special din aceastã a doua perioadã de înflorire a astronomiei pe pãmântul locuit de geto-
daci sunt foarte elocvente. Istoricul Iordanes ne-a lãsat multe informaþii în acest sens: [Deceneu] �le-a demonstrat
teoria celor douãsprezece semne ale zodiacului, le-a arãtat mersul planetelor ºi toate secretele astronomice ºi cum
creºte ºi cum descreºte orbita lunii (...) ºi le-a spus ce nume ºi sub ce semne trei sute patruzeci ºi ºase de stele trec
în drumul lor cel repede de la rãsãrit la apus (...)�.

Posedarea unor cunoºtinþe foarte avansate în astronomie [care, trebuie s-o spunem drept, se dezvolta mai mult
ca sorã mai micã a astrologiei], cunoºtinþe dezvãluite în zilele noastre � este vorba de un proiect de reformã a
calendarului, preconizatã ºi aplicatã în Dacia de Burebista, cu câþiva ani înaintea lui Cezar la Roma � cercetãrile
asupra fenomenelor cereºti, care ni se aratã cã le fãceau geto-dacii, discipoli ai lui Deceneu, ne îndreptãþesc sã
credem cã preoþii geto-daci descoperiserã petele din Soare ºi ciclul solar de 11 ani.

Susþinerea ipotezei de mai sus o fac apelând la cultura noastrã popularã, mai precis la o legendã popularã culeasã
din judeþul Suceava ºi publicatã de scriitorul Ion Filipciuc în volumul sãu �ªi pietrele curg�, apãrut la Editura Sport-
Turism, Bucureºti, în anul 1985. În acest volum, la paginile 113-116, se aflã legenda �Toiagul de fier�, unde aflãm cã:
�într-un sat, bunãoarã, cum ar fi Slãtioara, trãia o fatã� care dând naºtere unui copil l-a hrãnit cu grâu �tocmai dintr-
al unsprezecelea an (...) când soarele se scuturã de ruginã�.

Legenda popularã, culeasã dintr-o zonã în care trãiau Dacii liberi, spune în termenii în care se putea exprima
þãranul român, care ºtie aceastã legendã din moºi-strãmoºi, cunoaºterea a douã fenomene astronomice: �rugina
soarelui� sunt petele din Soare care, dupã cum se ºtie, au fost observate prima datã de Galileo Galilei în anul 1610,
iar �al unsprezecelea an� reprezintã ciclul solar, adicã depinde cum privim lucrurile: intrevalul dintre anii când soarele
are cea mai multã �ruginã� pe el (maximul de pete solare) sau intervalul între anii când soarele are cele mai puþine
pete (anul soarelui calm).

Întrucât pe teritoriul þãrii noastre au existat în secolele XVI-XIX observatoare astronomice la Oradea, Cluj, Alba-
Iulia, Cotnari, care însã au funcþionat scurte perioade de timp, ceea ce nu le putea permite observarea ciclului solar
de 11 ani, ºi cum numai preoþii geto-daci au avut la dispoziþie o perioadã mai mare de timp, cca. anul 60 î.Hr. pânã
la 106 d.Hr., deci 166 de ani, timp în care putea fi observate 15 cicluri solare, m-au determinat sã emit aceastã
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ipotezã îndrãzneaþã: preoþii geto-daci cunoºteau petele solare ºi ciclul solar de 11 ani, douã fenomene astronomice
descoperite cu peste 1600 de ani mai târziu în cazul petelor solare ºi peste 1800 de ani mai târziu în cazul ciclului
solar.

SEMANTICA IDEOGRAMELOR-O INTERPRETARE DIN
PERSPECTIVA LIMBII DACOROMÂNE

Conf.univ.dr. Ion D. Dunãreanu

Limba unui popor este o expresie a fundamentului sãu ontologic, a gradului de civilizaþie atins la un moment dat,
precum ºi a legãturilor ºi interferenþelor cu alte popoare, respectiv a evoluþiei în timp a acestora.

Limba strãmoºilor nostri daci prezintã o caracteristica de excepþie, care nu poate fi explicatã încã de lingvisticã:
o bunã parte din cuvintele ei originare sunt rãspândite în multe alte limbi, fondul principal de cuvinte regãsindu-se în
acestea, cu toate cã nu existã dovezi ale unor contacte nemijlocite sau interferenþe culturale care ar fi putut genera
ceea ce se cheamã «împrumuturi lingvistice».

Una dintre cele mai stranii constatãri oferite de analiza comparativa a cuvintelor dacoromâne este aceea cã multe
dintre ele sunt congruente cu structurile lingvistice aferente ideogramelor sau sistemului de scriere propriu civilizaþiei
chineze, vechi de peste 6000 de ani, cel mai vechi sistem de scriere ideograficã din lume ºi singurul care a rezistat
timpului pânã astãzi..

Aceastã constatare priveºte în special partea de ideograme, în numãr de circa 2000, preluate de cultura japonezã,
devenite fundamentul acestei culturi ºi baza sistemului educaþional nipon.

Bogaþia de cuvinte dacoromâne prezente în vocabularul japonez elementar îndreptãþeºte afirmaþia cã, cel puþin în
acest caz, teoria împrumuturilor lingvistice este falsã, elaboratã parcã special pentru a ascunde neºtiinþa celor care
nu pot explica altfel etimologia cuvintelor comune prezente în diferite limbi.

Simpla enumerare a acestor cuvinte, ataºate ideogramelor corespunzatoare lor este de naturã sã ofere câteva
jaloane pentru o nouã abordare în domeniu, debarasatã de toate prejudecãþile ºi inepþiile pe care falºi lingviºti le-au
promovat ºi le propagã în continuare, îndeosebi cele cu privire la originea ºi evoluþia limbii dacoromâne.

Lucrarea prezintã câteva eºantioane de cuvinte «surori» dacoromâne- japoneze, autorul fiind încredinþat cã
acestea pot fi deschizãtoare pentru un astfel de drum nou, atât în cercetarea lingvisticã, dar mai ales in cercetarea
fundamentelor proto-civilizaþiei dacice .

SINCRETISM ªI CABALISTICÃ APLICATÃ
 ÎN BALADA MEªTERULUI MANOLE

Nae Vintilã

Balada nu poate fi opera întâmplãtoare a unui bard popular. Este exclus ca
la creaþia ei, fie ºi numai literarã, sã se fi implicat mai mulþi astfel de menestreli.
Simbolistica cu care se opereazã pe parcursul întregului suport liric manifest
pledeazã pentru o cu totul altã origine. ªi, deºi ocultarea este la ea acasã în
versificaþia cu aer voit popular, totuºi (ºi nu neapãrat de aceea) contribuþia
masonicã la alcãtuirea baladei nici nu poate sã fie avutã în vedere, indiferent cã
am putea invoca factorul epic legat de relatarea dificultãþilor construirii în sine
a unei mãnãstiri.

Balada este o operã închinatã Cuvântului, cãci este o alcãtuire de cuvinte.
Din chiar început se fundamenteazã o Idee care va fi urmãritã insistent pe
parcursul întregii serii de versuri (448, comp, nr. pag. Codex Rohonczi):

�Negru-Vodã sta/ /../ / ªI SE TOT GÂNDEA./ Cã tot ce cãta, / El tot nu
afla:/ MEªTER DUPÃ GÂND/ ªI DUPÃ CUVÂNT.�
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Este clar cã la mijloc este vorba despre o creaþie profund creºtinã, pentru cã în joc nu se gãseºte exclusiv
construcþia de piatrã, ci ni se vorbeºte despre Ctitorirea Bisericii ca operã de mântuire, adicã despre înãlþarea
edificiului intelectual uman implicat de actul gândirii desãvârºite în Credinþã. Facerea prin Cuvânt este pe de o parte
de naturã hermeticã, iar pe cealaltã profund creºtinã. De aceea trebuie sã afirmãm cã nu este vorba aici despre
Creaþia unei simple Biserici, sublimatã prin metafora artei poetice, ci despre Creaþia întregului Univers (Ioan.1;1-3:):

LA ÎNCEPUT ERA CUVÂNTUL, ªI CUVÂNTUL ERA CU DUMNEZEU, ªI CUVÂNTUL ERA DUMNEZEU. El
era la început cu Dumnezeu. TOATE LUCRURILE AU FOST FÃCUTE PRIN EL; ªI NIMIC DIN CE A FOST
FÃCUT, N-A FOST FÃCUT FÃRÃ EL.

Acest adevãr este încã subliniat de cei care înalþã acea mãnãstire �înaltã ºi chipoasã� (deºi mãnãstirile îndeobºte sunt
mici ºi nu tocmai remarcabile arhitectonic) ºi care au urmãtoarea structurã numericã: 1 Meºterul Manole, 9 calfe ºi 12
ucenici (cele trei grade masonice scoþiene iniþial acceptate - Londra, 1716). La înãlþarea operei Cuvântului care este
Dumnezeu Însuºi, participã 22 de actori. Exact acesta este ºi numãrul literelor alfabetului ebraic ºi echivalentul Poruncilor
ºi Blestemelor (10 + 12) pe care a jurat întreg poporul la Ebal-Garizim atât în Iosua cât ºi în Ezdra/ Neemia (al doilea
Templu). De aici rezultã cã inclusiv Tora are rolul ei aparte în construcþia divinã. Manole este ZECE ceea ce corespunde
desfãºurãtorului cabalistic, lui IOD � exact a zecea literã ºi rãdãcina, care semnificã perfecþiunea divinã. Termenul
poate fi echivalat astfel: IOD = 10 + D, unde D este sigla divinã ºi prescurtarea de la

DEUS = Dumnezeu Este Unul Singur, aºa cã putem obþine soluþia enigmisticã:
ZECE + DEUS = ZECEDEUS = DECEZEUS = DECENEUS (acrobaþie: Z = N culcat � Peºtera Ialomicioarei).
De altfel transliteraþia DZ este ceea ce se numeºte lingvistic dzitacism, ºi chiar a circulat lexical întocmai.
Manole era mason, adicã Zidar. De bunã seamã, la construcþia Templului un alt Mare Maestru îºi are locul lui aparte.

Este vorba despre Hiram Abiff cel ucis de ciracii lui Solomon pentru a nu i se atribui acestuia opera. Ca Arhitect al
Universului, Hiram moare în masonerie, dar este viu în Bisericã, pentru cã HIRAM = HéRAM (é = iod) = HRAM.

ªi, pentru cã Manole exprimã prin poziþia lui de literã divinitatea, acest lucru trebuia verificat ºi prin transcrierea
ocultatã a numelui Marelui Arhitect al Operei Nepieritoare, care nu putea fi de gãsit decât în Numele Zeului însuºi.

ZAMOLXE = NAMOLXE = MANOLE X unde X = 10 sau ZECE latin
Adicã special pentru a obþine soluþia desfãºuratã în baladã: �MANOLE ZECE, care mi-i întrece�

Decriptãrile acestea sunt implicite ºi, mai ales, obligatorii, pentru cã în acest sens gãsim urmãtoarea indicaþie:
ZAMOLXE = DAMOLXE = DAMOLCSE = DAMOCLES. (Toate reciprocele sunt valabile)
[...] Dupã cum o cunoaºteþi, toþi �conducãtorii istorici� din vechime nu se lãudau cu aurul ºi stãpânirea, ci cu

sãrãcia, fiind din acest punct de vedere asemãnãtori în filosofie nu numai (ord)esenilor, ci ºi ebioniþilor. Pentru cã,
precum o cunoaºteþi din Evanghelie, �mai uºor este unei cãmile sã treacã prin urechea acului, decât unui bogat sã intre
în Împãrãþia lui Dumnezeu� (Mat.19;24). Statul antic românesc era unul al Teocraþiei, în care nu existau Domni, cãci
cu toþii erau fraþi ºi trãiau în Porunca lui Pavel/ Hristos: �Sã iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine însuþi� (Gal.5;14,
Mar.12;31, Lev.19;18). TIMP DE O MIE DE ANI ROMÂNIA ESTE UN ÞINUT OCULTAT, SPAÞIUL
HYPERBOREILOR, cãci Þara se aflã atunci între pãmânt ºi cer. Despre acesta nu ne relateazã nici un document ªI
NICI NU TREBUIE SÃ EXISTE UN PROBATORIU MATERIAL PENTRU CÃ DACÃ AR FI, NU NE-AM MÂNTUI
PRIN CUVÂNT (Evr.11;1-3), ADICÃ PRIN REVELAÞIE. Putem însã afirma cã dacã Sfânta Treime Statalã româneascã
devine �realã�, pe la sau dupã 1300, CU TOT CU POPOR, atunci nimeni între Neamuri nu poate pretinde cã are vreun
drept de forþã asupra ei invocând trecutul. O POT MOªTENI, DAR NUMAI PRIN CREDINÞÃ ªI PRIN ÎMPLINIREA
ÎNTOCMAI A PORUNCII.

Dacia Hiperboreanã: o viziune integratoare asupra lumii

Nazaria Buga

Într-o dimensiune în care nu încape concesia, într-o lume în care golirea de sine ar fi una din premisele necesare,
în lumea în care s-a încercat sfâºierea dramaticã a Tradiþiei (opusã, din rãrunchi, experimentalismului desacralizator
contemporan), tocmai în acea lume care a supradmensionat rolul �domniei cantitãþii� (lãsând la marginea penumbrei
�calitatea�), a apãrut un Vasile Lovinescu  - une merveille programmée - dacã acceptãm cã, într-un tãrâm în care
Dumnezeu este luat uneori ostatec de orgoliul uman, însuºi Dumnezeu rãnit are grijã de rãsfrângerea Chipului sãu în
lume. ªi, de la înãlþimea rigorii, în zona profund economicã a explicãrii neamului românesc, a  apãrut aceastã formã
de sacerdoþiu, prin viaþa sihastrului de la Fãlticeni.

Efigial, Fãlticenii, la aceastã orã, oferã lumii moderne regii neîncoronaþi ai Tradiþiei. Unul spectacular foarte se
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delimiteazã de posteritatea tãcutã a celuilalt: un Vasile Lovinescu în ipostaza de �monarh ascuns� ºi un Ion Irimescu
- cel care varsã lumii, de acolo din Septentrion, spectacolul copleºitor al statuarei româneºti.

Viaþa lui Lovinescu s-a suprapus peste acel fior chtonian al �vetrei strãmoºeºti� -  matrice care-ºi scrie încã
Evanghelia pe vântul subþire al Nordului. A vorbi despre Lovinescu este a aduce un elogiu Daciei Hiperboreene -
adevãratã Alma Mater a devenirii româneºti, în care autorul s-a scufundat pânã la uitare de sine: migraþii, tradiþii,
monumente, mituri, monede, inscripþii, legende, basme, steme ºi stele funerare, lexeme. A luat forma mântuitoare a
spaþiului, s-a curbat pe arcul Carpaþilor asemeni unui dragon rataºat la semnificaþiile, fulgurãrile demersului spaþial.
Nu a rãmas un singur topos, din legenda spaþiilor, neexplicat. Nici omul primordial.

Lovinescu nu poate lipsi, prin unicitatea sa, din þesãtura filosofiei pereniale ce (de)marcheazã viziunea integratoare
asupra lumii. Acum, la crepuscul, îi invocãm personalitatea profund rezonantã (cu ancestralitatea noastrã) ºi considerãm
cã, dacã Dumnezeu va îngãdui un Congres �Lovinescu�, va fi acea sãrbãtoare a temelor-subtemelor, a motivelor-
submotivelor ce fac sã expandeze viziunea asupra spaþiului, neapãrat în atingere cu ceea ce a fost Dacia pre-
anceºtrilor noºtri. În fond, a dus, înspre o a 9-a vibraþie, ceea ce intuise ºi ceea ce a fost Densuºianu. Unul aversul,
celãlalt reversul medaliei desãvârºit unitare: Dacia strãveche.

Pentru cã Lovinescu a fost, cu necesitate, o fãpturã contaminatã de Absolut, rezonant cu planurile profund
radiante ale totalitãþii - matrice generatoare de mister, de sugestie ºi de simbol. Considerãm cã, de la Lovinescu
încoace, s-ar putea institui - în planurile teoriei - acel concept de ontologie a spaþiului a cãrui morfologie ºi semasiologie
le descoperim încã din vârsta de aur  a Daciei paradisiace, vârstã pierdutã ºi recuperatã doctrinar ºi în scrierile unui
Lovinescu. O doctrinã a spaþiului spiritual românesc, spaþiu �esenþialmente metafizic�, a cãrui hartã corespunde unui
cod al transcendenþei, în care opoziþia tradiþie/ antitradiþie are o dezvoltare sui generis. Integrarea sa în anonimat ºi în
�ritmurile cosmice� determinã spaþiul în strictã învecinare cu sacrul ce expandeazã din energetica sa, încã din
primordii, peste aceastã matcã a Europei - conturul suveran al Daciei adevãrate. Asistãm la gestul profund metanoic
al demersului sãu: de restituire a integralitãþii noastre înspre Pantocratorul care veghezã asupra matricei esenþializate
în deal-vale-deal. Se odihneºte în acel sarcophage auster, de o simplitate scoþianã, al Lovineºtilor, în þintirimul deja
patrimonial al unui �loc� despre care s-ar spune cã, în el, �nu s-a întâmplat nimic�. Afarã de testamentul lapidar din
opera omnia. Viaþa ºi opera sa - point onthologique - coboarã din legendarele româneºti (amplificându-le acustica
iniþialã) ºi, într-un efect de dublã impresionare, proiecteazã pontifical Cerul peste Pãmânt. Cititorul este împins
imperceptibil înspre zona arhetipurilor, înspre Transcendentul �care coboarã�.

Celþii nu au pãtruns în Transilvania

Ing. Romulus Constantin Mironescu

Celþii sunt mentionaþi ca popor prima oarã în secolul al VI-lea î.e.n. de cãtre Hecateu din Milet; Herodot îi aºeazã
la izvoarele Dunarii.

La începutul al III-lea î.e.n. din aºezãrile lor aflate pe teritoriul Franþei ºi Germaniei de sud îºi extind aria de
locuire în insulele britanice, peîntreg teritoriul actual al Franþei ºi în Italia de nord. Textele scriitorilor antici se referã
la expediþiilor de jaf  ºi atacurile lor violente, cand în anul 387 î.e.n. ei ocupã Roma, iar în anul 278 î.e.n. devasteazã
sanctuarul de la delfi.

Numiþi celþi, galli sau galatai de autorii antici, ei pãtrund în anii 279-278 î.e.n. în Macedonia, Tracia, Grecia, unde
sunt înfrânþi si ajung pâna în Asia Micã.

Unii cercetãtori români au emis ipoteza potrivit cãreia mormintele descoperite prin sãpãturi arheologoice la Silivaº,
Mediaº, Ciumeºti, Apahida, Sântioara, Dipºa, pot fi atribuite celþilor; de aiciei ar fi pãtruns în Valea Mureºului ºi în
sud-estul Ardealului.

Alþi cercetãtori români sunt sceptici deoarece subliniazã faptil cã pe teritoriul Daciei nu s-au descoperit aºezãri
celtice. Aceºtia precizeazã cã mormintele atribuite �celþilor� pe teritoriul Daciei pot fi datate în secolele III-II î.e.n.
sunt în exclusivitate de incineraþie, iar osemintele defuncþilor erau depuse în urnã sau direct pe pãmânt alãturi de alte
obiecte-obicei tradiþionel dacic. Pe de altã parte celþii practicau în acelaºi timp ritul inhumaþiei ºi mai rar al incineraþiei.

Lucrarea îºi propune analiza inventarelor descoperite în mormintele atribuite celþilor, pe teritoriul vechii Dacii ºi a
inventarelor mormintelor geto0dacice. Urmare analizei descoperirilor arheologice am ajuns la urmãtoarele concluzii:

- nu se mai pot admite ipotezele cercetãtorilor români, francezi, etc prin care se susþine o aºa-zisã �celtizare�
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a spaþiului dacic prin pãtrunderea unor cete rãzboinice ale celþilor în Transilvania;
- mormintele considerate ca fiind �celtice� aparþin dacilor;
- dacii sub conducerea lui Burebista s0au luptat cu celþii respingându-I de la Tisa pânã la izvoarele Dunãrii ºi

ale Rinului

MELCHISEDEC  ªI  ECUMENISMUL

George Liviu Teleoacã

Textul esenienilor de la Qumran, Midrash Malkizedeq, pune în evidenþã existenþa unei relaþii de excepþie între
Yehowah (YHWH) ºi Melchisedec, iar Sfântul Apostol Pavel spune despre Melchisedec cã �avem multe de zis ºi
lucruri grele de tâlcuit� (Evr. 5,11).

Or, tâlcul acestor �multe ºi grele lucruri� se cere a fi reaprofundat mai ales astãzi când �Divizarea continuã a
Bisericilor este un scandal ºi pentru cã ea contribuie direct la secularizarea progresivã a lumii�, aºa cum s-a arãtat în
comunicatul final al reuniunii Goslar VII la care au participat BOR ºi Bisericile Evanghelice din Germania.

Convinºi cã numai credinþa în Unicul Ziditor ºi în poruncile Sale mai pot atenua procesul de îmbãtrânire entropicã
a omenirii afirmat chiar de Melanchthon, considerãm cã aprofundarea Tainei lui Melchisedec poate inversa procesul
divizãrii religioase cu toate nefastele-i consecinþe.

Convinºi cã nu existã nici un conflict între marea tradiþie religioasã ºi progresul civilizaþiei materiale,
progres conceput, însã, ca mijloc al înnobilãrii umane a elitelor, dar ºi a vulgului, vom încerca sã subliniem
importanþa ecumenicã a lui Melchisedec insistând asupra faptului cã el trebuie considerat mult mai mult
decât un preot-rege oarecare, dat fiind faptul cã SFÂNTA SCRIPTURÃ începe ºi se sfârºeºte cu el, iar
Manuscrisele de la Marea Moartã îi conferã chiar funcþii escatologice.

Cu speranþa de a ajunge sã trãim în �anul binecuvântãrii lui Melchisedec� ca timp al rãscumpãrãrii mesianice,
propunem Miºcãrii Ecumenice în întregul ei, dar ºi fiecãrei biserici în parte sã se apropie cât mai mult de Taina lui
Melchisedec. Pentru toþi, Melchisedec-neevreul este cel care a primit zeciuiala chiar ºi de la  patriarhul Avraam
atunci când l-a binecuvântat în calitatea sa de preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt (Fac. 14,18), iar prin însemnarea
numelui sãu, Melchisedec mai este ºi �Împãrat al neprihãnirii� ºi �Împãrat al pãcii�(Evr. 7,2-3).

Alãturi de înaltele sale atribute, vom sublinia, aici, cã încã de la începutul BIBLIEI, evreul Avram ºi
neevreul Melchisedec se închinau Aceluiaºi Unic ºi Prea Înalt Dumnezeu.

La peste o jumãtate de mileniu dupã Avraam, marele rege David insuflat de Duhul (Mt. 22,43) invocã în Psalmul
109 aceeaºi consacratã autoritate a lui Melchisedec, dupã ce YHWH l-a asigurat cã împãrãþia unuia dintre urmaºii sãi
va dãinui veºnic.

Protagonist al unor momente de mare tensiune misticã, pãstrând unul ºi acelaºi statut de arhiereu arhetipal atât
în Vechiului Testament cât ºi în Noul Testament, Melchisedec dobândeºte în iconomia SFINTEI  SCRIPTURI o
mare importanþã ºi cu toate acestea continuã sã fie privit ca un necunoscut. De aici ºi încercarea de a mai afla ºi alt
ceva despre el pornind în mod firesc chiar de la numele sãu, întrucât identitatea originarã a lui Melchisedec s-a
constituit înainte de Facerea � lumii ebraice � adicã în acele �timpuri asupra cãrora orice tradiþie nemijlocitã a amuþit,
singurele dovezi autentice la care s-ar mai putea apela fiind cele lingvistice.

CRUCEA – SIMBOLUL   MÂNTUIRII

Pr.  Horia Þâru

În antichitate, un rol important în istoria omenirii l-au avut cele patru simboluri considerate fundamentale: centrul,
cercul, crucea ºi pãtratul. Crucea {grec. óôáõñïò ãstaurosî, lat. crux} este semnul compus din douã linii întretãiate.
Crucea este cea care a stabilit relaþia dintre celelalte simboluri fundamentale: la intersecþia celor douã drepte se aflã
centrul; crucea se înscrie în cerc împãrþindu-l în patru; prin unirea extremitãþilor braþelor se obþine pãtratul, care la
rândul lui  împãrþit în douã prin diagonalã dã naºtere triunghiului. Aceste simboluri au dat naºtere unui limbaj
universal complex. Ca cel mai totalizant dintre simboluri, crucea simboliza pãmântul, numãrul patru ºi al pãtratului,
stãtea la baza tuturor simboluri de orientare raportate la punctele cardinale cereºti. Orientarea spaþialã se fãcea pe
direcþia est-vest (rãsãritul ºi apusul soarelui), iar orientarea temporalã pe direcþia sud-nord (axa de rotaþie a lumii), iar
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prin încruciºarea axelor se ajunge la crucea de orientare totalã.
           Funcþia de sintezã ºi de mãsurã a crucii se raporteazã

la punctul unde se întâlnesc cerul ºi pãmântul. «în ea se amestecã
timpul ºi spaþiul. Ea este cordonul ombilical, niciodatã tãiat, al
cosmosului legat de centrul originar. Dintre toate simbolurile, ea
este cel mai universal, cel mai totalizator. Crucea este simbolul
intermediarului, al mijlocitorului, al celui care este, prin chiar
natura sa, permanenta aducere laolaltã a universului, ºi
comunicarea între pãmânt ºi cer, de sus în jos ºi de jos în sus».
Crucea mãsoarã spaþiile sacre, templele, marcheazã pieþele oraºelor,
strãbate câmpurile ºi cimitirele, iar întretãierile braþelor crucii
marcheazã rãspântiile. «Puterea ei este centripedã ºi centrifugã.
Ea explicitezã misterul centrului. Crucea înseamnã împrãºtiere, emanare, dar ºi adunare, recapitulare».

         Crucea este un simbol apãrut în preistorie. în spaþiul românesc, crucea a fost atestatã în orizontul cultural
al paleoliticului, rãspândit în epipaleolitic ºi neolitic. O gãsim inscripþionatã pe tãbliþa circularã descoperitã la Tãrtãria.
Tãbliþele de la Tãrtãria aparþin strãvechiului complex cultural timpuriu Turdaº-Vincea, propriu  neoliticului sud-est
european, datat în mileniul al VI-lea, în jur de 5300�5200 a.Chr. ºi face parte din scrierea «Vechii Civilizaþii Europene/
Old European Civilization», dovadã certã a apariþiei scrierii în sud-estul Europei. Sute de vase, farfurii, cupe votive
din zona centralã ºi esticã a Peninsulei Haemus/Balcanicã aparþin perioadei timpurii ºi clasice ale culturii Vincea
(Gumelniþa, Boian, Gradeºniþa, Vraþa), prezentând semne ale scrierii Vechii Civilizaþii Europene/Old European
Civilization. Tãbliþele de la Tãrtãria sunt cu aproape 2000 de ani mai vechi decât scrierea sumerianã. Confecþionatã
din lut ars, tãbliþa circularã are un diametru de 6,6 cm., cu un orificiu în partea superioarã, ceea ce presupune cã era
utilizatã ca «medalion» în cazul în care era legatã cu «sfoarã». Tãbliþa este împãrþitã de o «cruce» în patru cadrane/
planuri, în fiecare dintre ele gãsindu-se semne inscripþioanate.

           Crucea era un simbol al «Soarelui sfânt», al «cultului solar», continuator al «cultului morþilor». Se pare
cã de la pelasgii/strãvechii valachi ai þinutului carpatic, crucea s-a rãspândit la popoarele antichitãþii. Crucea înscrisã
într-un cerc, devenitã «roatã solarã» a fost cunoscutã la popoarele euro-indiene în cultul solar ce þinea de solstiþii ºi
echinocþii. «în nopþile solstiþiale, roþi de car îmbrãcate în paie ºi aprinse se dau de-a dura de pe înãlþimi la vale,
însoþite de tineret, care aleargã chiuind, þipând ºi bãtând tãlãngi� în Banat, la echinocþiul de primãvarã se purta
pe o roatã trasã de mai mulþi flãcãi unul din plugarii leneºi ai satului, în jurul cãruia se fãceau glume referitoare la
faptul cã nu a profitat de vremea bunã, de cerul însorit, ca sã-ºi are pãmântul la timp. Nu ºtim în ce mãsurã roata
solarã a celþilor care au convieþuit cu dacii, în câteva zone pe teritoriul Dacii, s-a transmis dacilor, care ca indo-
europeni ar fi putut sã aibã ºi ei roata ca simbol solar. Dar ºtim cã, în mitologia lor, celþii aveau un anume zeu al
roþii, Tarams, cãruia druizii îi consacraserã un cult complex, cu rituri de iniþiere apotropaice ºi tropaice. Dar ºi
grecii acordau un cult roþii solare, reprezentând prin ea când  Olimpul, când  Infernul. Este prezentã  roata solarã în
numismatica histrianã, ca un element de cult autohton îmbinat cu unul eterohton».

CONSIDERAÞII PRIVIND INFLUENÞE ALE CULTURII DACICE
ÎN SPIRITUALITATEA EUROPEANÃ MODERNÃ

Conf. Univ. Dr. Maria Gâf-Deac, Universitatea Spiru Haret Bucureºti

Monumentele de artã figurativã se regãsesc în aproape toate civilizaþiile globului. Toate popoarele Europei, de
exemplu, au în istoria lor imagini mitologice. Amuzamentul, ceremoniile sezonale, sacrificiul sunt legate la un cult, de
cele mai multe ori particularizat în vechime, însã devenit mai rafinat, mai generalizat în contemporaneitate.

Teritoriul dacic conexat cu cel traco-dacic dinspre centrul ºi sud-estul Europei de astãzi este cel care fructificã
cel mai expresiv forþele fertilitãþii contra ceea ce este nefertilitatea. Ceramica de Cucuteni, Vama, Sarmisegetuza º.a.,
statuetele de Hamangia, �Cloºca cu pui de aur� (complex  figurativ prelucrat în aur) ºi alte vestigii aratã: 1) utilitatea
instrumentelor, sculelor sau mijloacelor de sporire a fertilitãþii; 2) forma necomplicatã a imaginii; 3) miºcãri restrânse,
lente sugerate de obiecte; 4) intensitate simbolicã sporitã.
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În spiritualitatea traco-dacicã însemnele artistice moºtenite analizate astãzi aratã cã se identificã anumite tipuri de
bazã de nuclee structurale spirituale care au influenþat remarcabil spiritualitate ºi cultura europeanã în ansamblu.
Dintre acestea se amintesc:

- tendinþa de a crea ºi a avea imagini, remarcatã ca fiind secundarã activitãþilor de bazã;
- culturã dacicã deschisã nu prin expansiune, ci prin valoare validatã care s-au rãspândit novativ ºi atractiv la

alte seminþii din regiunea europeanã;
- spiritul cultural comportamental era manifestat în formulã comunã, mai colectivã, unitã, interdependent  în

interiorul neamului traco-dacic. Aceastã caracteristicã este rezultatul conturãrii dense, puternice, personalizate a
spiritului traco-dacic în propriul areal de vieþuire;

- spiritualitatea traco-dacicã nu este autarhicã, ci conectatã la condiþiile sociale ale timpului antic ºi în continuare
medieval.

Traco-dacii sunt identificaþi în actualul teritoriu românesc ºi în extensia largã faþã de graniþe, încã din secolele 12-
11 î.Hr. Dupã populaþia hindusã, populaþia traco-dacicã, în secolul 6 î.Hr. este consideratã a doua populaþie din lume
ca dimensiune ºi bogãþie. Grupãrile traco-dacice îºi aveau Centrul la Nordul Dunãrii. Dacii ºi geþii reprezentau
întâietatea compoziþionalã a colectivitãþii traco-daco-getice.

În anii 60 î.Hr. regele Burebista al Daciei a construit una dintre cele mai mari puteri militare ale timpului, formatã
din fortãreþe ºi aproape 200 mii de persoane cu statut de luptãtori. Triburile celte din Europa Centralã au fost zdrobite
în acea vreme de cãtre formaþiunile lui Burebista, fiind opritã dominaþia celtã în zonã. Sunt indicii cã dacii au pãtruns
pânã în zona Dnepr. Burebista a generat interferenþe în rãzboiul civil din Roma, însã victoria rapidã în zonã a lui
Cezar a oprit o eventualã dominaþie dacicã asupra Romei.

De altfel, Cezar avea în vedere atacarea Daciei cu concepþie punitivã.
Burebista a fost preocupat de construcþia a unor puternice sanctuare în formã de careuri sau cercuri, cu ziduri ºi

coloane înalte de piatrã în pãduri dese. Sanctuarele aveau ºi rol de locaþii religioase. Dupã Burebista, regele dac
Decebal a avut o activã politicã externã. Dacia a devenit centrul de gravitaþie al anti-Romei. Decebal a repurtat
victorii importante împotriva Împãratului Domiþian, însã Traian, noul împãrat roman, cu o armatã de peste 100 mii
de persoane a pus stãpânire pe teritoriul dacian.

Decebal a fost ucis  (sau s-a sinucis), fortãreþele  în mare parte au fost distruse ºi numeroºi daci au trebuit sã
treacã munþii Carpaþi spre locaþii proprii mai sigure. Abia restul populaþiei înrobite, rãmasã în zona de atac roman, a
intrat în asimilare sau îngemãnare cu coloniºtii romani.

Vlahii medievali sunt urmaºii dacilor liberi, cãrora  li se adaugã ulterior daco-romanii -  aceastã populaþie în
totalitatea sa fiind precursoarea românilor contemporani.

Limba traco-dacicã a existat distinct, puternic conturatã, însã ea a fost suspendatã sub ocupaþia romanã, fiind
impusã  practicarea limbii latine. Autori greci ai vremii relateazã elemente mitologice dacice, iar ceramica, armele,
harnaºamentele de cai, ulcioarele ºi statuetele descoperite, inscripþiile ºi vestigiile sanctuarelor demonstreazã existenþa
unei culturi ºi spiritualitãþi excepþionale, generatoare de remarcabilã influenþã în cultura europeanã de ansamblu.
Spiritualitatea ºi arta traco-dacicã se manifestã distinct ºi personalizate în perioada anticã, generând influenþe în
cultura Evului mediu european.

Este remarcabilã interferenþa comportamentalã a poporului traco-dacic cu situaþiile sociale ºi conflictuale ale
timpului, prezenþa acestuia la marile evenimente ale erei ºi rolul jucat în instaurarea unor stãri istorice de fapt în
Centrul Europei.

KOGAIONUL DIN CEAHLÃU

Luca Manta

1) Surse istorice. Istoria anticã prin Herodot (Cartea IV, 93, 94) ne spune cã: ...geþii se cred nemuritori ºi... cã
cel care piere se duce la (Z)almoxis. Geograful Strabon (Geogr, VII, 3, 5) ne aratã cã altarul acestui zeu era situat în
vîrful unui munte sfînt (cu peºterã ºi rîu aferent) numit Kogaionon, localizare pe care cercetãtorii o cautã de secole.
Aºa dar, strãmoºii noºtrii geþi / daci aveau un zeu suprem numit Zalmoxe / Zamolxe ºi credeau în nemurirea sufletului.

 2) Surse etnografice. în multe legende din România gãsim descrise vîrfuri ºi platouri din Munþii Carpaþi socotite
a fi sfinte, unde de veacuri se desfãºoarã serbãri populare ºi drumeþii montane. în categoria munþilor sfinþi din Dacia
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se încadreazã: Omul, Caraimanul, Cozia, Gãina,
Ceahlãul, Parîngul º.a., de unde putem deduce cã
în Dacia existau mai multe altare de tip Kogaion.

3) Originea numelui Kogaion. Scriitorul ºi
numismatul Ion Gheorghe în lucrarea Cogaioanele
� Munþii Marilor Pontifi, Ed. Cartea Româneascã,
2004, pag. 39, porneºte în descifrare de la glosa:
,,Roio Kotis Svaticus svatis cogi dacis��, unde cogit
(lat.) este cugetul credincioºilor daci, care numeau
megalitul locului prin gogaion însemnînd pietroi /
stîncã. Biblia ne aratã cã, Moise ºi Iisus propãvãduiau
în vîrfuri de munþi, iar locul de rãstignire a lui Iisus
Hristos a fost Golgota (în ebr. ,,cãpãþînã��), o colinã
de lîngã Ierusalim. Semantic, aceastã formã rotundã
/ semirotundã apare în multe cuvinte româneºti, de
pildã: gogã s.f. este partea de sus a cuptorului (jud.
Orhei) � Glosar dialectal � M.O. � 1939; gogonat-ã
(< gogon, reg., obiect rotund) ca ºi gogoneaua,
gogoºarul º.a - (M.D.E. � 1978); gogã s. f. Mold. (a gogi � a coji) are înþeles de nucã cojitã (Dicþionar L. ºãineanu,
Craiova, 1945).

4) Kogaionul din Ceahlãu. Dimitrie Cantemir a realizat prima descriere a muntelui Ceahlãu în Descrierea
Moldovei la anul 1714, de unde am descifrat legenda Babei Dochia ºi a celor 20 de oi albe, care de fapt reprezintã
Echinocþiul de primãvarã sau Poarta astronomicã din data de (1+20) º 21 martie.

}n tradiþia muntelui Ceahlãu gãsim memoratã data de 6 august, care reprezintã sãrbãtoarea anualã a urcatului
pe munte, în aºa fel încît drumeþul care porneºte seara la drum, sã ajungã dis-de-dimineaþã în vîrful Toaca înalt de
1900 metri ºi sã admire rãsãritul de soare.

5) Ipoteza piramidei Toaca din Ceahlãu. De curînd, în anul 1988, un geolog ºi un hidrolog Nicolae ºi Elena
þicleanu au lansat ipoteza existenþei unei piramide construitã / cioplitã în vîrful Toaca - muntele Ceahlãu din Carpaþii
Rãsãriteni. Ipoteza acestor doi cercetãtori conþine o multitudine de dovezi geologice, arheologice, cartografice,
fotografice º.a.

6) Piramida Toaca este orientatã solar! Lucrarea Kogaionul din Ceahlãu susþine ipoteza piramidei din Ceahlãu
pe baza unor dovezi geografice ºi astronomice corelate istoric, care au avut ca punct de pornire Harta topograficã a
muntelui Ceahlãu, scara 1/25.000. Aceastã hartã topograficã conþine linii de nivel unde gãsim pozatã geometric baza
piramidei - un pãtrat cu latura de 290 de metri � ºi de unde am determinat cu ajutorul indicatorului nord direcþiile
diagonalelor R1 ºi R4, cît ºi direcþiile axelor principale R2 ºi R3 (vezi fig.1).

În acest mod am determinat cã, axul principal R2 are un azimut geodezic de 73,50, o direcþie unicã pe
orizontul solar care totuºi nu corespunde cu rãsãritul de soare - urcatul tradiþional pe muntele Ceahlãu - din data de
6 august!

EMINESCU  ªI  MODELUL  DACIC

Dr. Lucia Olaru Nenati

Ataºamentul lui Eminescu faþã de mitul dacic se poate însera, credem, în inventarul acelor �tãrîmuri compensatorii�
pe care le-a identificat exegeta Ioana Em. Petrescu  în  manifestarea spiritualã eminescianã, ca evadãri din realul
agresiv ale eului sãu ce se simþea inconfortabil,  în alte zone precum: trecutul, istoria, visul, natura º.a. De aici
dezvoltarea substanþialã a acestor teme, precum istoria ºi  mitul dacic. Ipostaza  omului dacic constituie o forma
mentis pentru Eminescu. Pornind de la concepþiile filozofilor greci despre poeþi ca purtãtori ai memoriei anistorice,
ca aleºi ai zeilor, putem considera cã ºi  Eminescu poartã în sinele sãu acest arhetip iniþial ce-ar fi  trebuit sã dezvolte
o lume edenicã.  în poemele din corpusul dacic el se identificã modelului comportamental al omului dacic ºi
manifestã atitudini adecvate acestuia.

Multe exemple  ne conduc spre  concluzia cã în toatã opera, exprimarea  ºi conduita sa umanã ºi socialã el ºi-a
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însuºit instinctiv, idealul dacic al demnitãþii  individului ce nu acceptã compromisurile ºi preferã sã moarã
decît sã se umilieascã, dupã ce a luptat din toate puterile sale pentru apãrarea cauzei ºi dupã ce a pierdut, dar nu s-
a lãsat învins ºi umilit. Atitudinea sa definitorie este aceea de-a lupta mereu pentru ipostaza optimã a naþiunii sale
ºi, dupã unii autori, aceasta i-a grãbit sfîrºitul. Aceasta este de sorginte dacicã ºi  el ºi-o asumã   organic. Chiar
obsesia lui pentru figura lui ºtefan cel Mare pare  a fi o prelungire a celei pentru epoca dacicã ºi, de fapt, motivul  care
nutreºte aceste douã obsesii eminesciene este acelaºi, idealul destinului optim al poporului sãu, ideal pe care atît
Decebal cît ºi ºtefan l-au întrupat cu strãlucire, ºi mai ales cu putere de exemplu, atît de necesar în vremile de
decãdere ºi care a constituit pentru Eminescu elementul pozitiv al unei antiteze esenþiale. Valorosul scriitor ºi filozof
român din diaspora, Vasile Posteucã, valideazã aceastã perspectivã.

DESCIFRÃRI ISTORICO-RELIGIOASE

Michaela Al. Orescu

Înainte de mileniul al VII-lea, pelasgii concentraþi în spaþiul carpatic, dupã retragerea apelor în urma ultimei
glaciaþiuni Würm, se rãspândesc în Apusul ºi nordul Europei, spre bazinul mediteranean, nordul Africii, Asia Micã,
coasta de est a Mãrii Mediterane, Mesopotamia, sudul Mãrii Caspice. În jurul mileniului al V-lea, strãbat sudul Mãrii
Caspice, constituind, printre altele, þinutul Aria, la sud de Bactria ºi ajung la Indus, ca mesageþi. Numele arienilor
semnificã �oamenii altarelor�. Ei au dus în India o civilizaþie europeano-arianã, cu o religie constituitã încã de la
Hermes, alteratã prin ulterioare intervenþii datorate corpului sacerdotal, care a reconstituit panteonul, impunându-ºi
autoritatea.

În Asia Micã, la sudul Mãrii Negre, se afla þinutul Cappadociei (al cãrui nume evoca Dacia), þinut udat de râul
Lycus, la est, ºi ocupat de chaldei (Chaldeia-Dahae-Dahii, menþionaþi de Xenofon) cu aºezãrile: Amasia, Comana.
Þinutul udat de râul Halys gãzduia oraºele: Trocmi, Pteria, Tavium, Eusebia, Cesarea; pe râul Sarus erau aºezãrile
Adana ºi Comana. Pe râul Orontes, hãrþile antice menþioneazã: Apamea, Epiphania, Aradus, Arca, Hemesa, Samaria
(localitate ºi þinut ulterior în conflict cu evreii (la est de care s-a dezvoltat Palmyra), Heliopolis, Damascus (fondat de
Damas, fiul lui Hermes cu nimfa Halimede), ºi mai la sud, Gadara, Gadir, Gades, nume celtice care îl invocã pe cel
de pe coasta Spaniei, Cadix; de asemeni, localitãþile: Bastra, Rabbat-Ammon (Amon fiind numele lui Uran), Hierosolyma
(numele fiului lui Tiphon, care a întemeiat vechiul Ierusalim, fratele sãu Iudaios punând bazele Iudeei).

Pe coasta esticã a Mediteranei aflãm pe hãrþile antice aºezãrile: Myriandus, Chalcis, Pieria.
Þinutul Canaan, al cãrui nume apare în una din Cãrþile Sfinte ale evreilor: �Din Pentateuh face parte ºi cartea lui

Iosua Navi, carte care conþine istorisirea cuceririi de cãtre evrei a �Þãrii Canaanului�, la anul 1300 î.Hr., sub conducerea
lui Iosua Navi�.

La est de Canaan se afla, înainte de sosirea evreilor, Galaad � þinutul Galileii, cu aºezãrile: Capernaum ºi Magdala,
lângã Lacul Tiberiada (Marea Galileei), Cesarea, Dor ºi Cana. La nord de Capernaum, aºezarea Rama (care evocã
numele conducãtorului pelasg care a cucerit, cu oamenii lui, India). La Dunãrea de Jos au fost menþionaþi în izvoarele
vechi arimii, ramii. Ptolemeu menþioneazã Ramidava, importantã cetate a Daciei Meridionale, cetatea ramilor ºi a
râmilor, aflatã pe atunci în regiunea de astãzi a Buzãului. De aºezarea Rama aflatã la nord de Capernaum este legatã
profeþia proorocului Ieremia (31.15), prevestind fuga familiei sfinte în Egipt. La locul naºterii lui Iisus au venit magii
chaldeeni de la Rãsãrit (Mesopotamia). În basilica Sant�Apollinaire Nuovo din Ravena existã un mozaic ce reprezintã
pe cei trei magi, purtând �cãciuli dacice�. Prevestirea proorocului Ieremia spunea: �Un glas s-a auzit în Rama /
plângere ºi mari gemete: Rahila îºi plânge copiii...�

La est, în þinutul Galead, gãsim aºezãrile: Gadara, Pella, Gilead, Getgal, la vãrsarea Iordanului în Marea Moartã
(Marea de Asfalt). La sudul Mãrii Moarte se aflã localitatea Arad; în deºertul ªur, unde a pribegit poporul israelit
dupã fuga din Egipt, gãsim pe hãrþile antice aºezãrile: Gades-Barnea, Cades, Arad.

În Mesopotamia (Þara dintre Ape), în þinutul udat de Eu-phrates, sunt menþionate aºezãrile: Metilene, Samosata,
Orhoe, Edessa, Carrhae (carieni-pelasgi), Nicephorum, Europas, Bambyce, Hieropolis, Thapsacus, Resapha, Phaliga,
Dura, Babilon, Borsippa ºi teredon, la vãrsarea Eufratului în Golful Persic.

Pe Tigris au fost menþionate în hãrþile antice aºezãrile: Amida, mai la vest de Dara, Nisibes, Antiochia, Mzgdonia,
Larissa (nume de cetate pelasgã ºi asemãnãtor, nu întâmplãtor, numelui capitalei Tibetului, Larsa; mai târziu, cetate
macedoneanã), Arbela, Caene, Sumere, Opis, Sittace, Ctesiphon, iar la vãrsarea Tigrului în Golful Persic, Alexandria
ºi Antiochia.
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Privitor la Mesopotamia, sumerienii, popor �euro-indian� care a intrat în istorie la 3500 î.Hr., venit peste vechii
pelasgi, popor nesemitic trãitor iniþial în Babilonia, de la care ulterior babilonienii au preluat civilizaþia de moºtenire
pelasgicã ºi scrierea, a fost concluzia formulatã de Jules Oppert, cercetãtor care a clarificat numele sumerienilor,
dupã ce a cercetat aceastã civilizaþie.

MUNTELE SFÂNT – MIT SAU REALITATE

Mioara Cãluºiþã-Alecu

Din vremuri strãvechi, oamenii au crezut în existenþa în vãzduh a unei lumi divine ºi au nãdãjduit sã stabileascã o
legãturã cu ea. Arborele cosmic cu rãdãcinile înfipte în pãmânt ºi cu coroana în cer, coloana cu un capitel care
aminteºte coroana arborelui, muntele cosmic, simbolizau cãi spre lumea divinã.

René Guénon cita mai mulþi munþi sfinþi din tradiþiile vechilor popoare: Meru la hinduºi, Alborj la perºi, Quaf la
arabi, Olimp la vechii greci, Montsalvat din legendele occidentale ale Gralului... Aceºti munþi erau pe tãrâmuri
îndepãrtate sau inaccesibile muritorilor. În þara în care nu au existat înãlþimi s-au construit simulacre � ziguratele �
. De bunã seamã cã ºi Cogaiononul se înscrie în aceastã tradiþie. El reprezenta un centru religios în care se
stabilea o legãturã cu lumea divinã. Inversul (complementul) muntelui este o cavernã subpãmânteanã ca aceea în
care, Herodot menþioneazã cã, s-a retras Zalmoxis timp de 4 ani. Muntele ilustra spiritualitatea geto-dacilor care
credeau în existenþa unui tãrâm sfânt ca: Agarttha, Paradeºa-Paradis, Shambala din tradiþiile orientale, un centru
axial care dirijeazã lumea, aºa cum axul centreazã învârtirea roþii fãrã sã ia parte la ea (cakravarti, motorul imobil din
tradiþie).

Scriitori antici au citat existenþa, în Dacia hiperboreanã de sub Ursa Mare, a unor elemente reprezentative pentru
astfel de centre, fãrã sã le înþeleagã semnificaþia spiritualã: Polul Getic (Geticus Polus), Axa Lumii (Cardinex Mundi),
Muntele Sfânt (Cogaiononul), Insula Albã (Leuke). Unele basme româneºti amintesc de un arbore cosmic, pe porþile
de lemn ale caselor din nord este cioplitã roata, pe ii cusutã svastica, o simplificare a roþii... Soarta a decis ca
rezistenþa eroicã a geto-dacilor în faþa nãvãlitorilor romani sã fie înscrisã, de Apolodor din Damasc, pe o columnã
plasatã în centrul Romei. Cuvintele româneºti celãlalt tãrâm ºi vãzduh ilustreazã caracterul ceresc al religiei geto-
dace. Preot a însemnat înainte-pre, spre emanaþia divinã-ot, rãdãcinã care apare ºi în numele zeului Odin.

Mircea Eliade afirma cã în India a învãþat sã înþeleagã folclorul românesc sau sud-est european, moºtenire traco-
dacã. Dovedesc aceste tradiþii legãtura noastrã cu Orientul? Unde au apãrut aceste tradiþii?

A existat un centru religios în Dacia? Poate cã au existat mai multe. Cãile sfinte ale scythilor (Herodot, istorii, IV,
52), marcate de menhirii atribuiþi de romani lui Liber Pater, nume dat lui Bacchus � zeu taur � duceau dupã tradiþie
la un centru religios. Pe vremea lui Haºdeu, marcajul de menhiri pornea de la Marea de Azov, apãrea în Basarabia ca
Cheile Bâcului ºi se oprea la Prut.

Tradiþia Muntelui Sfânt al Daciei a fascinat pe mulþi scriitori. În cartea sa Muntele Sfânt al Daciei, publicatã în
englezã la ed. Nagard, Ion P. Bogdan de la Timiºoara susþinea cã Polul Getic ar fi indicat, la început, locul sfânt unde
Uranus s-ar fi unit cu Gaea. Mult mai târziu, când cunoºtinþele oamenilor au evoluat ºi au atribuit un înþeles geografic
ºi astronomic polului, s-a constatat cã acesta era în nordul Daciei ºi au apãrut chiar opinii cã tradiþia polului ar fi
migrat în Dacia din nord, ceea ce este puþin probabil. I. P. Bogdan identifica Cogaiononul în Munþii Bihor. El se baza
pe asemãnarea acestora cu descrierea Muntelui Meru de M. Eliade în Cosmologie ºi alchimie babilonianã ºi pe tradiþii
locale. Spunea cã numele ar fi fost Cuca lui Ion. Menþiunea lui Paul Lazãr Tonciulescu (în România la p. 167) cã în
georgianã ºi persanã munte se spune koh, iar în osetã kogh ar întãri aceastã ipotezã. Ion-Iancus-Ianus-Armis-
Sarmis-Hermes ar fi fost primul egetor-zeu, care ar fi domnit aici ºi ar fi lãsat silaba Io moºtenire voievozilor valahi.
Demonstraþia m-ar fi convins, dacã nu aº fi cunoscut argumentaþia lui Nicolae Densuºianu cã Muntele Sfânt a fost
în Carpaþii Meridionali. În secolul 18, D. Auville presupunea cã Muntele Sfânt era Kaszon sau Kaszin din Moldova;
Alexandru Borza spunea cã era vârful Gugu de la est de Caransebeº, iar alþii, cã era Ceahlãul. Recent, Cristiana
Pãnculescu argumenta cã era Vârful  Ocolit � Bucura. Astãzi cei mai mulþi cred cã  Muntele Sfânt era la Sarmizegetusa
dacicã.

Oare în Stema Daciei, publicatã de P. R. Vitezoviæ, cei doi lei afrontaþi se urcã pe Muntele Sfânt?
Getae montibus inhaerent. Geto-dacii erau lipiþi de munþi ºi în ei au dãltuit lumea divinã din sufletele lor.

Pe muntele Omul este un simulacru al lui Zalmoxis-Saturn. Pe o stâncã se mai disting urmele unor basoreliefuri pe
care le-a descifrat N. Densuºianu. Pe platforma Babele este reprezentatã teribila Tripla Hecate: Brimo-Persefona
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infernalã, Bendis-Artemis pãmânteanã ºi Iana-Luna cereascã. Pe muntele Ceahlãu se distinge o piatrã asemenea unei
femei, înconjuratã de alte pietre mai mici. Ea reprezenta pe Baba Dochia-Gaea cu oile sale. Se spune cã Prometeu a
fost înlãnþuit în Parâng sau Bucegi. Pe o monedã din timpul lui Antonius Piul, Dacia este înfãþiºatã ca divinitatea
Gaea, þinând în mâna dreaptã o grupã de munþi, Munþii Sfinþi ai Daciei de care pomenea Strabon. Cercetãtorii care au
studiat câte un munte mai important din Carpaþi au gãsit tradiþii care coroborate cu scrieri antice sã justifice cã, în
trecut acel munte a fost considerat sfânt.

Mulþi munþi au fost centre de viaþã religioasã. Au existat asceþi ºi contemplativi, adoratorii lui Zalmoxis, care se
hrãneau cu vegetale, miere, lapte ºi brânzã. Strabon adãuga cã aceºtia erau solitari, pioºi, trãiau departe de femei ºi,
în Tracia, se numeau ktistai (ctitori). Flavius Josephus informa cã la daci se numeau pleistai (constructori de cetãþi).
Mircea Eliade caracteriza pe aceºti geto-daci, specialiºti ai sacrului, cã duceau pe munþi o viaþã monahalã,
retrasã.

Cum în vechea Dacie creºtinarea s-a fãcut treptat, prin misionari, multe din tradiþiile pãgâne au fost adaptate la
creºtinism. Primii cãlugãri creºtini care s-au retras în munþi  sau în alte locuri mai izolate, au continuat viaþa
asceþilor geto-daco-traci ktistai, pleistai, abioi. Sihaºtrii români, ca ºi pusnicii din Orient, au cãutat pacea prin
izolare, în vederea unei legãturi nemijlocite cu Dumnezeu. Acest sacrificiu deliberat de a locui ca sihastru, fãrã
încãlzire, fãrã nici un fel de confort, nu a cunoscut-o ascetismul occidental. Stau mãrturie sutele de chilii rupestre
din munþii Carpaþi, unele amenajate ºi amplificate formând ansambluri cu adevãrate biserici rupestre, precum cea a
Peºterii Liliecilor de lângã Mãnãstirea Bistriþa din judeþul Vâlcea, cele de la Cetãþuia Negru Vodã ºi a Jgheabului din
Corbii de Piatrã din judeþul Argeº, cele de la Nucu ºi Aluniº, din judeþul Buzãu, din valea Ordincuºii din munþii
Apiseni, de la Þâpova din Basarabia, chilia lui Daniil Sihastrul...

ªi totuºi unele legãturi cu vechile tradiþii s-au rupt; sau numai s-au ocultat? Se vorbeºte de Paradisul pierdut, de
Cuvântul pierdut. Oare se poate spune ºi Muntele Sfânt pierdut?

DACIDACIDACIDACIDACIA DUPÃ DACIA DUPÃ DACIA DUPÃ DACIA DUPÃ DACIA DUPÃ DACIAAAAA

Dr. Mihai Zamfir

În jurul anului 1100 î.Hr. la aproximativ un mileniu dupã desfiinþarea regatului DACIEI ºi formarea poporului
român prin latinizarea peste noapte a dacilor ºi multe altele de acest fel, din analiza datelor conþinute în Codexul
Rohonczi, aflãm cã:

Regatul DACIA este bine merçi (de întrebare) sãnãtos, puternic ºi voios. El se întinde pe un teritoriu ce va fi mai
mare decât România Mare, având hotarele pe Nistru, Tisa ºi Dunãre ºi se numeºte în mod oficial DACIA, fapt care
ºi explicã insistenþa cu care, în virtutea inerþiei, mulþi politicieni din jurul spaþiului românesc încã priveau refacerea
DACIEI ca pe un fenomen logic ºi natural, dar nu întotdeauna agreabil pentru ei. Ca ºi DACIA lui Burebista ºi lui
Decebal, ºi acest stat este tot un regat, monarhul momentului numindu-se Vlad. Locuitorilor acestui stat li se spune
daci (în Transilvania) ºi geþi (în afara Carpaþilor), cam aºa cum am spune noi azi munteni ºi câmpeni. ªi pentru cã
sunt unul ºi acelaºi popor, aceºtia îºi zic ºi li se zice blaki, adicã valahi, aºa cum vor continua românii (adicã dacii) sã
se numeascã pânã la refacerea statului lor naþional România. Este destul de uºor de vãzut cã despre continuitatea
statului ºi poporului dac, adicã vlah, nu mai are nici un sens sã ne mai îndoim, sau dacã o facem, o facem în afara
bunului simþ. Acest regat al DACIEI este la aceastã datã unul creºtin ortodox, Marele Preot fiind acum episcop
creºtin. Dar exact ca ºi Marele Preot, acesta îi este Regatului, cel mai apropiat ºi de nãdejde sfetnic. Statul are ºi o
armatã. Aceasta este una foarte bine organizatã pe arme ºi corpuri militare, ºi ca ºi armata dacilor lui Decebal, este
o armatã naþionalã, fiind formatã numai din daci. Aceastã armatã nu foloseºte mercenari ºi, la nevoie, poate atinge
cifra de 200.000 de luptãtori, ceea ce conduce la o populaþie de minimum 2-3 milioane, ceea ce, în acea epocã, nu
era un element neglijabil. Acest regat creºtin al DACIEI este unul feudal, însã unul centralizat ºi cu mare prestigiu în
epocã. Regele Vlad trateazã în termeni de egalitate cu împãratul bizantin, care i se adreseazã condescent cu formula:
�Tu care eºti vrednic de un mare rege�. DACIA se aliazã cu Bizanþul, luptã când de partea Ungariei, când contra, aºa
cum îi cere interesul propriu, iar în relaþiile cu cruciaþii discutã în termeni de suveranitate absolutã ºi aceºtia nu-i
tranziteazã teritoriul decât în temeiul unei înþelegeri, sub escorta militarã a dacilor ºi numai în schimbul unui ajutor
militar contra inamicilor migratori ai DACIEI. În privinþa Ungariei, prin armata sa, Dacia arbitreazã succesiunea
coroanei ungare (aceea a Sfântului ªtefan). În ceea ce-i priveºte pe cumani (pe care unii istorici îi plasau cu dãrnicie
pe teritoriul nostru), DACIA nu era o gazdã prea bunã, obligându-i, prin mijloace militare, la o locaþie în regiunea
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Donului, unde trupele de cavalerie ale dacilor îi þineau sub o supraveghere foarte atentã. În mod permanent DACIA
menþine câte un corp de armatã de 80.000 de luptãtori atât la rãsãrit de Nistru cât ºi la apus de Tisa pentru a le uºura
vecinilor respectivi înþelegerea noþiunii de graniþã de stat (suveran, desigur, aºa cum s-ar spune în termenii zilelor
noastre). Un efort pedagogic rãmas pânã azi la baza bunelor relaþii de vecinãtate. Regatul dacilor are în aceastã etapã
a existenþei sale ºi structuri fortificate: Ineu, Arad, Dridu etc. în care se continua o locuire de mare vechime. Centrul
religios al acestui regat este acum la Vicina (Pãcuiul lui Soare de azi), fapt care spune foarte mult cãci semnificaþia
dublã a acestei poziþii este mai mult decât evidentã. În cele ce urmeazã vom prezenta o analizã preliminarã a situaþiei
istorice Daciei creºtine, aºa cum ne este ea revelatã de monumentalul document care este Codexul Rohonczi, a cãrui
descifrare, eveniment crucial pentru istoria ºi literatura românã, România o datoreazã valorosului arheolog, istoric ºi
etnolog care este doamna prof. Viorica Enãchiuc, eminent savant ale cãrui rezultate ºtiinþifice se bucurã de recunoaºterea
totalã ºi fãrã rezerve a celor mai exigente elite ºtiinþifice internaþionale, acolo unde aceste rezultate nu dãrâmã erori
înãlþate la rangul de dogmã antinaþionalã de batjocorire a strãmoºilor noºtri, dacii.

RENAªTEREA DACIEI
(DE LA DACIA LA ROMANIA (ROMÂNIA) ªI IARÃªI LA DACIA)

Marin Mihail Giurescu

Lucrarea constituie reluarea intr-o formã mai completã ºi mai actualizatã a lucrãrii anterioare intitulate: �DE LA
DACIA LA ROMANIA (ROMÂNIA) - A DOUA ROMANIZARE A DACILOR ªI A DACIEI�, al cãrui titlu, am
constatat, dupã apariþia lucrãrii lui Gh. D. ISCRU  din 2003, �TRACO-GETO-DACII - NAÞIUNEA MATCÃ din
spaþiul carpato-danubiano-balcanic�, cã se asemãna întrucîtva cu titlul capitolului IX- �DE LA NAÞIUNEA TRACO-
GETO-DACÃ LA NAÞIUNEA ROMÂNÃ�, al carui subcapitol 3 �De la traco-geto-daci la români, de la Dacia la
România�, a fost reluat ºi în revista DACIA MAGAZIN numarul 7 din noiembrie 2003 pagina 14-16.

In lucrarea menþionatâ, îmi expusesem ideile lansate în primavara anului 1977, prin comunicãrile susþinute la
Sesiunile ªtiinþifice organizate cu prilejul sãrbãtoririi Centenarului Independenþei Statului nostru: prima la Institutul
pedagogic din Oradea pe 28-29 mai ºi a doua la Universitatea din Bucureºti, Facultatea de Geologie - Geografie, la
începutul lunii iunie ºi prin Memoriul, întocmit pe baza aceloraºi idei, la care am anexat ºi câteva copii dupã unele
documente în sprijinul celor afirmate, memoriu pe care l-am înaintat Conducerii de Partid ºi de Stat, cum se spunea
atunci.

Printre altele arãtam cã �Generaþia revoluþionarã paºoptistã�, care a condus lupta pentru Unirea Principatelor ºi
eliberarea lor de sub dominiþia strãinã, a fost animatã de concepþia latinistã privind originea poporului ºi a graiului sãu,
fapt ce a determinat atribuirea numelui de ROMANIA (ROMÂNIA) în locul celui vechi de DACIA, care s-ar fi
cuvenit noului Stat ce se formase la 24 ianuarie 1859, prin unirea celor doua Principate: Moldova ºi Valahia.

Totodatã îmi exprimasem convingerea ce mi-o fãcusem din studiul unor documente, cã Hotãrârea parlamentelor
celor douã Principate reunite pentru prima datã, dupã unire, în ºedinþã comunã la 24 ianuarie 1862 la Bucureºti, care
de atunci a devenit capitala noului stat, a însemnat o mare nedreptate de ordin istoric, o mare greºalã ce trebuia
îndreptatã ºi am cerut ca aceastã problemã sã fie discutatã in Marea Adunare Naþionalã, în speranþa câ va fi îndreptatã
greºala fãcutã în 1862.

Prin Hotãrârea de la 1862 s-a ignorat nu numai Hotãrârea Convenþiei de la Paris din 19 august 1858, care
recomandase ca Moldova unitã cu Valahia sã se numeascã �PRINCIPATELE UNITE�, nume pe care noul Stat l-a
purtat timp de trei ani, de la 24 ianuarie 1859 pânã la 24 ianuarie 1962, ci ºi �vechiul deziderat al neamului nostru�
care prevedea  REFACEREA DACIEI prin UNIREA PRINCIPATELOR aceluiaºi neam, ce se formaserã în Evul
Mediu pe teritorul DACIEI, dupã retragerea legiunilor romane de ocupaþie.

Unirea Moldovei cu Valahia a constituit doar începutul �vechiului deziderat� ºi dupã cum ºtim, restul s-a înfãptuit
în 1918, dupã primul rãzboi mondial, care din punctul nostru de vedere se poate numi � rãzboiul reîntregirii neamului
�, însã spre regretul nostru s-a înfãptuit tot sub emblema concepþiei latiniste.

Ideile prezentate în cele douã comunicãri la acea datã au surprins auditoriul, stîrnind un deosebit interes,
monopolizînd discuþiile. Deoarece comunicãrile nu mi s-au publicat au rãmas cunoscute numai de cei care le-au
audiat atunci, la numai trei luni de la puternicul cutremur din 4 martie 1977, iar Memoriul, pe care îl depusesem la
Registatura Comitetului Central a fost dirijat cãtre Institutul de Istorie al Partidului pentru ca specialiºtii sã se pronunþe.

Chiar dacã nu a avut un rezultat direct ºi imediat, a avut un efect întârziat, constituind un îndemn pentru acei
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membri ai Institutului de Istorie care i-au cunoscut conþinutul ºi care nu au fost adepþii teoriei latiniste, dintre care
unii au devenit promotorii cercurilor de dacologie de mai târziu, precum: Augustin Deac a cãrui activitate este
cunoscutã, Nicolae Copoiu, fondatorul Ligii pentru renaºterea Daciei, Paul Lazãr Toncilescu, care a condus cercul
Deceneu º.a.

Un rol important în relansarea ideii de RENAªTERE A DACIEI a avut-o apariþia lucrãrii lui  PTOLEMEU ªI
MARINUS DIN TYR  - GEOGRAPHIA, reprodusã in Perioada Renaºterii, în care DACIA a fost prezentatã în toatã
mãreþia ei dinainte de a fi cuceritã de cãtre Imperiul roman ºi cred cã sunt în asentimentul colegilor din cercurile de
Dacologie ca urmãtorul Congres Internaþional de Dacologie sã fie dedicat acestor doi învãþaþi din perioada anticã.

Imboldul actual pentru RENAªTEREA DACIEI, nu este un fenomen recent care sã fi fost declanºat de cei din
LIGA PENTRU RENAªTEREA DACIEI sau de cei de la GETICA sau DACIA REVIVAL º.a., ci dateazã din perioada
anticã ºi a fost generat de cotropire a DACIEI de catre Imperiul roman in anul 106 ºi asemenea unui foc, al cãrui jar
acoperit de cenuºã pare stins, se poate reaprinde ori de câte ori se creazã condiþii favorabile.

În lucrare am trecut în revistã toate încercãrile de REFACERE a DACIEI, începând cu cele din timpul stãpânirii
romane, pânã în cea de a doua jumãtate a secolului XVII, când a apãrut curentul latinist ºi ideea autohtoniei noastre
a fost întreruptã fiind înlocuitã cu concepþia latinistã.

Rãmâne sã vedem dacã efortul pe care îl facem noi azi, va fi încununat de succes.

ROMÂNII  ÎN CÃRÞILE  SACRE  ALE  OMENIRII PRIN  CALITATEA
LOR  RELIGIOASÃ  DE  VLAHI-NEGRI

George Liviu Teleoacã

Spre deosebire de toate celelalte neamuri care au roit din vatra arheologicã a bãºtinaºilor Europei, atât de bine
descrisã de Marija Gimbutas, românii fiindcã au rãmas pe loc ºi-au pãstrat atât calitatea lor de întemeietori ai vetrei
religioase, cât ºi denumirea de Vlahii Negrii ca expresie a semnificaþiei stindardului dacic reprezentat de corbul cu
cap de lup, care ilustreazã sintagma teonimicã primordialã Volco-Blac (ulterior Volco-Dlac) atribuitã Dumnezeului
Dumnezeilor, Unicul Ziditor al tuturor celor vãzute ºi nevãzute.

Numiþi de izvoarele strãine pânã în evul mediu Kara-Iflac, Mauro-Vlahi, Latini-Nigri, toate însemnând Vlahii
Negrii sau Ungro-vlahii,  (negro � engro � ungro, diferit de ungaro)  românii sunt consemnaþi în Scrierile Vedice
ºi în Biblie, Cãrþile Sacre ale omenirii, ºi frecvent în mitologie sub forma mai multor denumiri, ca o consecinþã
directã a marii lor vechimi. Atestaþi astfel ca pãstrãtori autentici a ceea ce a mai rãmas din Tradiþia Primordialã,
românii sunt chemaþi sã participe, ºi ei, la eforturile de unificare a Europei, eforturi fãcute pânã acum mai mult prin
mãsuri de tip Sanepid, dar care trec sub tãcere dimensiunea religioasã a omului ca ºi nevoia sa de unitate spiritualã
autenticã, edificabilã doar prin raportarea diversitãþilor la origini.

Definirea corectã a originilor ºi conºtientizarea lor la nivel de masã nu (mai) pot fi demonetizate prin peiorativul
�protocronism� din moment ce reprezintã temeiurile ontologice ale unitãþii bãtrânului continent. Or, din aceastã
perspectivã avem obligaþia de a veni cu propriul nostru aport, de importanþã specialã, ca cei care deþinem nestrãmutat
vatra arheologicã a bãºtinaºilor Europei ºi implicit matricea stilisticã a primordialitãþilor care au dãruit omenirii sacrul.
În fond, înaintarea omenirii spre desãvârºire prin etape de prezent presupune lãrgirea orizonturilor de cunoaºtere ºi
nu doar tehnicizarea devenitã ºi ea o combinaþie alienantã de butoane.

Chiar, acceptând, prin absurd, cã miºcarea de unificare a continentului nu ar prelua nimic din oferta noastrã ºi
încã ar trebui sã o facem. Se va rãspunde pentru opþiunea adoptatã, tot aºa dupã cum ºi noi vom rãspunde de
implicarea ca ºi de nonimplicarea noastrã. Comoditatea, chiar drapatã în modestie, rãmâne culpabilã cãci nu existã
derogare de la ceea ce poate fi numit dreptul, dar ºi obligaþia de a sluji.

Ceea ce ne rãmâne de fãcut este sã aprofundãm fiecare semnificaþie în parte ºi pe toate sã le propovãduim trãind
dupã eternele porunci dumnezeieºti fãrã de care suntem sortiþi sã ajungem acolo unde va fi plânsul ºi scrâºnetul
dinþilor, în mijlocul ruinei ecologice pe care o provocãm prin pãcatele de a exacerba consumul ºi compromiscuitatea.
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VALABILITATEA CONCEPTIEI TERAPEUTICE
DACICE – FUNCTIILE APEI

Gãlinescu Teodora

A spune cã sufletul trebuie tratat înaintea corpului e deja un truism. A spune cã omul trebuie tratat nu ca o sumã
a parþilor componente, ci ca un întreg, e un lucru deja relativ bine cunoscut. Îl spun, de la o vreme, medicii  aleopaþi,
mai ales dupa razboiul din Vietnam. L-a spus, la vremea lui, Samuel Hahnemann, întemeietorul homeopatiei moderne.
L-a spus Hipocrate, discipolilor sãi de la ºcoala din Cos. L-a spus Platon, vorbind despre daci ºi medicina lor.

O reclamã a zilelor noastre declarã �Esti 70% apã. Esti ceea ce bei�. Suntem, într-adevar, 70% apã, dupã cum ne-
o poate confirma orice compendiu de fiziologie. ªtim cã nu putem rezista fãrã apã mai mult de douã saptãmâni. La
începutul secolului, savanþii au încercat (ºi parþial au ºi reuºit) sã demonstreze cã viaþa ia naºtere din apã. E drept, o
apã �îmbogãþitã�, aºa-zisa �supã primordialã�. Dar cât de importantã este apa ca remediu terapeutic? ªi ce importanþã
avea ea pentru terapeutul dac?

Nu ºtim multe despre medicina dacicã. Multe surse documentare s-au pierdut. Dar ceea ce nu ºtim ºi nu putem
(încã) afla, poate fi dedus, chiar cu riscul de a reliefa o imagine nu tocmai conformã cu trecutul real, dar veridicã ºi
viabilã.

O bunã sursã de informare o constituie terapeutica popularã, aºa-zisa medicinã bãbeascã, adevãrat tezaur de
informaþii.

Baza terapiei �bãbeºti� o constituie preparatele din plante, marea lor majoritate fiind realizate ca extracte apoase
(infuzii, decocturi, macerate). O utilizare aparent banalã, dar importantã, aceea de vehicol al �vindecãrii�, dupã cum
vom mai avea ocazia sa constatãm.

Dar dincolo de extractele din plante, apa are un rol esential într-o seamã de descântece, fiind în acestea fie
personificatã (invocatã, adoratã), fie pur ºi simplu utilizatã ca suport (adicã tot vehicul) al acþiunii descântecului
rostit deasupra apei. ªi nu orice fel de apã, ci curgãtoare (simbol al trecerii, al curgerii bolii prin sau pe lângã pacient,
în dreptul cuvânt �apa trece, pietrele rãmân�) ori �neînceputã�. Ei, da, neînceputa. Neatinsã nici mãcar de umbrã de
om, pentru cã apa are �þinere de minte�. Aºa cel puþin declarã una dintre teoriile care încercã sã explice acþiunea
medicamentelor homeopate prin apariþia unor �clusteri�, a unor forme de structurare sterica a apei care reproduc
întocmai structura moleculelor de substanþã activã, molecule care în diluþiile înalte (peste 100 CH) sunt cu desãvârºire
absente.

În afarã de structura substanþelor cu care intra în contact, apa �þine minte� ºi informaþiile ºi energiile de o cu totul
altã naturã, dupã cum demonstreazã dr. Masaru Emoto, în studiile sale de modificare a structurii cristaline a apei
funcþie de informaþiile cu care intrî în contact sau de energiile direcþionate cãtre aceasta. Metode similare acestora
practicã ºi bisericile creºtine, în timpul ritualurilor de sfinþire a apei. Ritualuri care, deºi practicate acum �creºtineºte�,
îºi au cu siguranþã aceeaºi origine ca ºi descântecele babelor, origine pre-creºtina ºi, în cazul arealului nostru, dacicã.

Probabil ca tot pe capacitatea apei de a memora anumite caracteristici, fie ele informaþionale, energetice sau
structurale, se bazeazã ºi metoda de terapie taoistã care presupune îngurgitarea unei cantitãþi mari de apã (3-4 litri)
într-un timp foarte scurt (15 minute). Studiile farmacocinetice moderne pun un accent deosebit pe rolul apei (atât
din punct de vedere calitativ cât ºi cantitativ) asupra ingestiei ºi absorbþiei medicamentelor administrate pe cale oralã.

Acþiunea acestei metode se poate baza ºi pe capacitatea apei de a �curãþa� substanþele nedorite din organism, aºa
cum ºi biserica se bazeazã pe posturi pentru purificarea organismului.

Pe lângã interiorul organismului, o atenþie deosebitã trebuie acordatã ºi mediului, a cãrui înfluenþã nu poate fi
negatã. Apa are o acþiune purificatoare ºi asupra acestuia, fie ºi numai prin prezenþa sa ca ploaie sau ca mult mai
banala apã utilizatã pentru curaþenie.

Sub acþiunea concertatã a apei, atât intern cât ºi extern, organismul (care ºi el este, sã ne reamintim, tot apã într-
o mare proporþie), poate sã revinã la forma sa �idealã�, sau cel puþin la o formã cât mai apropiatã de ideal.

Tot în folclor, de data aceasta în basme, mai gãsim niºte forme de acþiune ale apei: apa vie ºi apa moartã, revelator
ºi fixator al formei iniþiale, al matricii organismului respectiv.

Nu este exclus ca lichidul amniotic în care fetusul este scãldat timp de 9 luni, sã implementeze în structurile apei
din interiorul organismului aceastã Matrice, pentru utilizare ulterioarã în timpul vieþii adulte.

În afara acestor ipoteze ºi fapte puse cap la cap din cele mai diverse domenii ºi culturi, nu putem nega
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certele cunoºtinþe ale dacilor asupra apelor minerale ºi termale, cunoscut fiind faptul cã staþiuni balneoclimaterice
frecventate înca intens astãzi erau locuite înca de pe vremea dacilor. ªi cu siguranþã cunoaºterea dacilor, în diverse
domenii, incluzand terapeutica, era mult mai avansatã decât ne lasã sursele arheologice sã dovedim.

SIMILITUDINI PELASGO-SANSCRITE CONSERVATE  ÎN LIMBA
VALACÃ/ROMÂNÃ

Prof. Teodor Pocol

Una din problemele care a frãmântat capetele încoronate, dar mai ales pe cercetãtori de-a lungul veacurilor a fost
limba primordialã a omenirii. Biblia a oferit o explicaþie: «Tot pãmântul avea o singurã limbã ºi acelaºi cuvinte» ºi cã,
oamenii au vrut sã zideascã «o cetate ºi un turn al cãrui vârf sã atingã cerul», dar supãrat, Domnul a hotãrât sã «Ne
pogorâm ºi sã le încurcãm acolo limba, ca sã nu-ºi mai înþeleagã vorba unii altora. ºi Domnul i-a împrãºtiat de acolo
pe toatã faþa pãmântului; aºa cã au încetat sã zideascã cetatea. De aceea cetatea a fost numitã Babel, cãci acolo a
încurcat Domnul limba întregului pãmânt, ºi de acolo i-a împrãºtiat Domnul pe toatã faþa pãmântului»1 . Dacã citatul
Biblic a dat naºtere la multiple controverse care au încercat sã explice problema limbilor lumii în diverse moduri,
presupunem cã astãzi mai existã iniþiaþi care pot explica plauzibil cel puþin apariþia limbilor euroindiene. Dacã problema
limbilor euroindiene poate fi acceptatã într-un fel sau altul, total diferitã este situaþia etnogenezei neamului românesc.
Cu privire la limba românã, cercetãtorii s-au împãrþit în douã grupe care par a se înfrunta ºi ignora pe toate planurile:
adepþii originii latine a limbii române aºa cum a fost iniþiatã ºi amplificatã de cãrturarii ºcolii ardelene þi adepþii
acesteia, ºi adepþii originii traco-daco-gete, care, în acest moment, încep sã câºtige «teren». Fãrã a ne declara de o
parte sau alta a baricadei, secondându-l pe cunoscutul istoric Ionel Cionchin am încercat sã gãsim argumente
infailibile privind spinoasa problematicã a etnogenezei poporului ºi limbii române. Considerãm necesar a prezenta în
acest context paralelismele dintre limba sanscritã ºi limba românã, în mãsura în care acestea vor fi acceptate2 .

Neîndoielnic existã în limba românã sute de cuvinte (noi am «gãsit» circa 1.500) care au o mare asemãnare cu
cuvintele din limba sanscritã, ca formã ºi sens, dacã nu identice, foarte înrudite sau cel puþin susceptibile de înrudire.
Sigur explicaþia fundamentalã a acestora constã în fondul comun euroindian. Este posibil ca unele din aceste cuvinte
sã fi pãtruns mai târziu, prin diverse filiere, dar, þinând cont cã în anul 800 a.Chr. limba sanscritã a devenit o «limbã
moartã», presupunem cã ipoteza noastrã este verosimilã.

Lingviºtii nu pot stabili etimologii, decât pornind de la limbi cunoscute, or nici o limba sau idiom tracic nu ne este
cunoscut, în ciuda afirmaþiilor «aºa-ziºilor» tracomani care pretind ca au descifrat limba tracilor sau dacilor. Din
pãcate avem în prezent prea puþine informaþii, dar suntem optimiºti, sperând cã limba pelasgo-traco-daco-getã va fi
cândva cunoscutã. Istoria ne-a rezervat adeseori surprize senzaþionale (vezi cazurile Schliemann, Tutankhamon,
etc.) ºi este posibil ca în mileniul III sã regãsim ce am pierdut în mileniile anterioare.

1  Vechiul Testament, Genesa (Facerea), 11, 1-9.

2  Ionel Cionchin, Teodor Pocol, Similitudini pelasgo-sanscrite conservate în limba valacã/românã, volum aflat sub tipar.

Tradiþie ºi continuitate

prof. Tudora Patrichi

          Lucrarea îºi propune abordarea unui subiect asupra cãruia persistã multe incertitudini. Conþinutul este o
încercare originalã de interpretare a Colindului/Corindei.

          Realitatea mitului se regãseºte în cele mai multe din textele aºa-zis �populare�. Colindatul este obiceiul
care atestã existenþa / practica unor ritualuri strãvechi pe teritoriul Daciei ºi în alte centre în care a fost doveditã
prezenþa populaþiei pelasgo-traco-getice.

          Distorsionarea adevãrului în legãturã cu tradiþia antecreºtinã ne îndepãrteazã, în continuare, de percepþia
corectã a realitãþilor divine, conþinute în vechile obiceiuri. Comunicarea de faþã - ca ºi cele anterioare - aduce câteva
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argumente în sprijinul ideii de continuitate, singura atitudine normalã, care sã împace adversitãþile cauzate de orgolii,
de rea-voinþã sau de ignoranþã.

          Tradiþia autohtonã are marca unui fenomen de prim rang. De aceea, trebuie cunoscutã ºi revalorizatã.

„Râmnic” – toponim de origine dacicã

Profesor Vasile Roman

Întâlnirea de astãzi în cadrul celui de-al VI-lea Congres Internaþional de Dacologie îmi oferã posibilitatea de a
prezenta în faþa Domniilor voastre un demers ºtiinþific privind o nouã ipotezã despre etimologia toponimului �Râmnic�.

În cartea �Râmnic� � toponim de origine dacicã, publicatã în anul 2004 sub egida ºi cu sprijinul Direcþiei
Judeþene Vâlcea pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cultural Naþional ºi al Primãriei Municipiului Râmnicu-Vâlcea,
susþin cã termenul �Râmnic� provine din cuvântul traco-dac REB.

Între anii 1959-1980, în judeþul Vâlcea, în punctul Cosota � Ocniþa (cunoscut de localnici sub numele �La
Cetate�) s-au efectuat cercetãri arheologice de anvergurã, sub conducerea profesorului univ. dr. docent Dumitru
Berciu. Acesta a publicat, în 1981, volumul �Buridava dacicã�, Biblioteca de Arheologie XL, Editura Academiei
RSR, în care �a adunat la un loc bogatul material arheologic de la Ocniþa ºi care va folosi pentru sintezele viitoare, cât
ºi pentru studii de detalii�.

Un asemenea studiu de detaliu este ºi demersul nostru ºtiinþific: �Râmnic� � toponim de origine dacicã.
În 1967 ºi în anii urmãtori, arheologii au dat la ivealã o cetate de pãmânt cu terase ºi turnuri de apãrare cu palisade

ºi trei încãperi subterane bogate în materiale unice din punct de vedere istoric despre civilizaþia geto-dacilor de pe
ambele versante ale Carpaþilor pânã la Dunãre ºi litoralul dobrogean al Mãrii Negre, ºi chiar dincolo de aceste spaþii.

Descoperirile de la Ocniþa � Vâlcea marcheazã prima atestare documentarã a centrului economic ºi politic al
dacilor buridavensi cu rãdãcini adânci în epocile premergãtoare traco-geto-dacilor în întreaga regiune carpato-
dunãreanã ºi ponticã.

Depozitul de la Buridava este o sintezã a ocupaþiilor, a relaþiilor comerciale, a vieþii spirituale a dacilor, îndeosebi
din epoca Statului Dac al lui Burebista.

În marele complex geto-dacic de la Ocniþa, pe platoul �Colinei Sacre� s-au descoperit 16 dovezi de scriere cu
litere latine sau greceºti, reprezentând �cel mai mare numãr de inscripþii gãsite într-o singurã dava geto-dacã�, cu
excepþia numeroaselor litere greceºti izolate de la Grãdiºtea Muncelului, având de asemenea importanþa lor.

Unul dintre aceste vestigii, descoperit în 1972, se referã la cuvântul REB, scris pe un fragment ceramic dacic.
Este un antroponim de certã origine traco-dacicã ce se repetã ºi pe alte patru fragmente. Cuvântul este în formã
întreagã, întrucât, la începutul ºi la sfârºitul sãu, nu a mai fost altã literã, iar între litere distanþa este egalã.

Cele cinci fragmente de ceramicã cu inscripþia REB aparþin nivelului II al stratului de culturã ºi se  fixeazã  în  sec.
I î.Hr.  sau,  cel  mai  târziu  pe  la  începutul  secolului  urmãtor  (I d. Hr.).

În cartea sa Buridava dacicã, profesorul univ. D. Berciu afirmã despre cuvântul REB cã �se sprijinã pe un
substrat indo-european, dar el poate fi considerat, fãrã nici un fel de rezervã, un  nume dacic�. Frecvenþa lui � de
cinci ori � pare a indica o persoanã cu un oarecare rol în societatea complexului de la Ocniþa. Cuvântul a fost pus în
legãturã atât cu antroponimele compuse ºi derivate cât ºi cu numele râului Rabon, menþionat în Dacia de cãtre
geograful Ptolemeu (III,8,2) ºi identificat cu Jiul (V. Pârvan) sau cu Drincea din judeþul Mehedinþi (R. Vulpe).
�Evident cã termenul, afirmã în continuare Dumitru Berciu, ne aminteºte ºi numele lui Burebista, Rubobostes,
Rubocentus sau Raebucentus�.

PSIHOARHEOLOGIE JURIDICÃ  (OBICEIURI GETO-DACE)

Victor Denciu

1. Obiceiul = rânduieli (datini) omeneºti pe care oamenii le transmit urmaºilor ca reguli obligatorii.
2. Dreptatea este sã se spunã adevãrul, sã nu vitregeºti pe altul, sã nu rãneºti pe altul, cã-l doare sufletul, cã dacã

rãneºti sufletul altuia, vei fi spurcat la suflet: �Ce þie nu-þi place altuia nu-i face.�
3. Cinstea este cuvântul dat, da sã fie da nu sã fie nu, sã nu-þi iei vorba înapoi. La fete, sã fie fatã mare (virginã),
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când o fatã era necinstitã de un fecior era rãzbunatã pentru cã nu se mai putea mãrita decât foarte greu, de obicei cu
un bãiat care mai fusese însurat. Pe lumea cealaltã, sufletul bãiatului necinstit era mâncat de fiinþe neomeneºti.

Cap.II- 4. În vechime, oamenii se rânduiau dupã nevoile ºi trebuinþele oamenilor din sat.
     La treierat:
     Se fãcea o ceatã dã (de) douãzeci, treizeci de oameni din care trei care (cãruþe), la boabe, douã cãruþe sã care

apã la vaporul cu aburi.
4.1. Douã perechi de boi, la târgi, trãgeau pãlimarul (lanþurile) proprietatea vaporeanului cu purcoaie de paie de la

spatele (curu) maºinii, batozei.
     Puneau pândari la câmp.
     Trãgeau cu plugul ºanþuri în jurul Ariei sã nu s-aprindã focul ºi sã aprindã paiele ºi grâul nesecerat al altor

oameni � neamuri.
     Puneau ciobani la oi ºi vãcari la vite.
     Rânduiau gardiºti la paza satului ºi a morii cu sacii oamenilor în ea veniþi la rând.
     Vinul îl pãstrau la marginea viilor într-o pivniþã mare, comunã, fãrã sã se fure din butoaiele vecinilor. Oamenii

erau pãtrunºi de cinste dumnezeiascã. Ultimul om care a avut pivniþã la vie ºi dupã puþinii ani de colectivizare
bolºevicã a fost moº Gheorghe Nedelescu care ºtia sã scrie ºi sã vorbeascã limba slavonã, fapt pentru care ruºii l-
au pus primar când au intrat în þarã.

4.2. Înainte vreme, pânã la apariþia batozelor ºi dupã, grâul era secerat, legat în snopi ce se aºezau în formã de
cruce, cu spicele unele spre altele numiþi mãgari, apoi se pregãteau pentru a fi treieraþi cu furcile sau cu ajutorul
animalelor prin cãlcarea în copite a spicelor sau se scuturau spicele de un suport de lemn aºezat pe o cergã din
cânepã þesutã, oamenii erau organizaþi în ceatã sau clacã.

În alte sate se bãteau, izbeau spicele paielor de marginea unei putini mari, fiind apoi vânturate la uliþã, unde era
vântul mai puternic.

ÞIÞEICA
Moº Ciulama folosea þiþeica virteluitã, mare, un par gros bãtut în pãmânt, iar în capãtul lui era bãtutã o grindã pe

care o încãlecau copii sau oameni mari, iar alþi oameni o învârteau ºi cãlcau pãmântul amestecat cu paie sau pleavã
folosit la lipitul caselor din paiantã sau se cãlca bãlegarul dupã care se trecea printr-un tipar pentru chirpici, pus la
uscat, apoi folosit la fãcut focul în sobã toatã iarna.

5. În sat era ales un bun gospodar (om înstãrit) sã conducã satul, mai târziu s-a numit Primar sau Vãtaful satului.
Bãtrânii erau cinstiþi, înþelepþi ºi respectaþi datoritã experienþei lor de viaþã ce o transmiteau urmaºilor, la fel meºteºugurile
la construirea caselor, aratul, semãnatul, tãiatul viei, rãchitei cu care se legau snopii de grâu, porumb, cânepã,
bumbac, orz, ovãz, porumb de sãmânþã, þesutul în casã la rãzboi, pescuitul cu coºul fãrã fund, alaiul, tãiatul copacilor,
albinãritul, tratatul animalelor bolnave ale oamenilor, femeilor care nu mai puteau alãpta li se dãdea un anumit numãr
de boabe de cânepã sau in ºi le revenea laptele la sân. Gardurile erau fãcute din împletituri, de ramuri de alun, frasin,
ulm, salcâm. Casele se ridicau din pari groºi, împletiþi cu rãchitã pe douã rânduri, care se umpleau cu fân, apoi erau
lipite cu pãmânt la exterioarele zidului ºi vãruite. Pe Valea Teleormanului se foloseau chirpici amestecaþi cu paie sau
pãmânt bãtut, amestecat cu pleavã, zidul era gros de aproximativ 70-80 cm.

VÃTAFUL
6. Primarul da cu goarna ºi oamenii se strângeau la sfat (Primãrie) ºi le spunea ce s-a hotãrât împreunã cu bãtrânii

satului ºi fiecare sãtean ºtia ce are de fãcut. Primarul era un om în putere, fãcea sfatul cu nouã oameni înþelepþi
folosind votul sau beþiºoare pentru tras la sorþi.

7. Femeile au luat parte la sfat, dar ºi ele erau organizate în treburile lor femeieºti ºi gospodãreºti tot dupã
pricepere, deºteptãciune ºi vârstã.

8. Nu erau serbãri la care sã fie separaþi bãrbaþii de femei. Erau amestecaþi.
9. Feciorii ºi copiii aveau cetele lor dupã modelul celor mari, pe zone, de o parte ºi de alta a satului din partea de

sus sau din partea de jos a satului.
10. Sat se numeºte o aºezare de oameni pe marginea unui râu, fie doar pe o parte, fie pe ambele maluri ale apei.

Numãrul locuitorilor este fie mai mare, fie mai mic, cu o primãrie la mijlocul satului, mai târziu ºi o ºcoalã tot în
centrul aºezãrii, în apropierea rãspântiei satului.

ªcoala era locul unde se preda morala, tipurile de luptã geto-dacice, lucrul manual specific agricultorilor, acte
culturale, învãþarea jocurilor ºi cântecelor populare, iar peste drum este ºi acum bãtãtura satului, adicã locul pentru
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hora satului de la sfârºit de sãptãmânã. Aici se formau �cei mai drepþi ºi mai viteji dintre geþi�.
10.1 Cãtunul este tot o aºezare de oameni, dar mai micã, pânã la 30 de case, fãrã Primãrie, dar þine de primarul

satului apropiat ºi este la fel împãrþitã ºi organizatã.
De obicei, în cãtunele la noi, în Teleorman, sunt români veniþi de peste Dunãre fugiþi de mânia bulgarilor, turcilor

care au invadat Serbia. Cãtunele lor se aflã ascunse prin vãi, iar mai târziu au fost declarate strategice pentru
vremurile de rãzboi. De aceea, ruºii când au ocupat þara au obligat învãþãtorii satelor sã facã monografii ca sã poatã
descoperii satele ºi cãtunele netrecute pe hartã.

�Odaia� este la noi, în satul Antoniei, camera de sus pentru oaspeþi, deoarece bordeiele aveau douã nivele:
Nivelul de jos unde erau þinute vitele, iar treapta de deasupra era folositã de oameni pentru cã era mai caldã de la

cãldura animalelor. Când veneau rudele sau oaspeþii, cãlãtorii erau culcaþi în �odaia� de regulã pãstratã ºi dupã
apariþia caselor de suprafaþã.

Moº Ciulama (Marin Iordan) ºi-a þinut bivolii într-o astfel de mãgurã pânã a venit colectivizarea, apoi a transformat-
o în pivniþã, deasupra ei construind magazii pentru cereale, pãtulul pentru porumb ºi grâu pentru animale.

Când ne-au scos din curte cãruþele cu boi ºi celelalte animale, oi, caii pe care i-au dat la porci, vaci, care
ajunseserã doar piele ºi oase fiindcã �colectivu� doar le muncea fãrã sã le hrãneascã ºi în momentul scoaterii pe
poartã bunicul meu Mãrin plângea, Moº Ciulama, vecinul nostru, sta pe vine rezemat de gard cu cojocul lui din piele
întoarsã, cu lâna pe dinafarã, vorbea singur, �Rãmâne þara sãracã pentru cã animalele sunt adevãrata bogãþie a þãrii�.

Eu fiind mic, aveam ºase ani, l-am întrebat pe Moº Ciulama: De ce rãmâne þara sãracã?
El mi-a rãspuns: Pentru cã în tranºee scoþi codrul de mãmãligã ºi cocoloºul de brânzã din traistã, în timp ce

duºmanului �îi scapãrã ochii de foame�. Era desfãºurarea rusificãrii României ºi confiscarea economiei particulare a
þãranilor sã nu mai poatã întreþine trupe de rãzboi.

10.2 � Sãlaº stânã = popas pentru oi în care sunt þinute la nimiezalã dupã ce s-au întors de la pãscut. În forma
transhumanþei (coborârea la iernat), în timpul sãlãºuirii se organizau ospãþuri, jocuri, mãsurarea laptelui, etc. Alte
denumiri: stânã, târlã, saivan.

- Coliba = cãsuþã micã fãcutã din bârne lipite cu pãmânt ºi acoperite cu stuf, paie, papurã sau trestie, coceni de
porumb, întâlnite în sate sãrãcãcioase de-a lungul vremurilor de restriºte.

IMNUL DACILOR

Marin-Mihail Giurescu

Deoarece NOI, urmaºii daco-geþilor autohtonii acestei þãri, care spre regretul nostru, poartã numele de ROMÂNIA
(ROMANIA), de la numele cotropitorilor romani, nu ne regãsim nici în numele þãrii nici în versurile actualului Imn
de stat, m-am gândit cã am fi îndreptãþiþi, ca fii naturali ai acestei þãri, pe care noi continuãm s-o numim DACIA sã
avem ºi noi mãcar imnul nostru în care sã ne regãsim, pânã când þara îºi va recãpãta în mod oficial numele ce l-a
avut în trecut, fiindcã nu mai putem tolera acest paradox, ca þara dacilor sã se numeascã ROMÂNIA, deoarece nici
romanii cât au stãpânit Dacia nu s-au gândit sã-i schimbe numele, ba dimpotrivã, atunci când împãratul Aurelian
(270-275) a fost nevoit sã-ºi retragã legiunile militare ºi personalul de ocupaþie din Dacia, la sud de Dunãre în
Moesia, a denumit aceastã provincie  �Dacia Aurelianã�, nu ROMANIA, aºa, cum a fost denumitã mai târziu Tracia.

Aºa cum filoromanii sau cei care s-au considerat urmaºi ai romanilor ºi îºi zic români, se regãsesc atât în numele
þãrii, pe care l-au impus în anul 1862 în locul celui de Dacia, care s-ar fi cuvenit, cât ºi în versurile actualului Imn de
stat, la fel ºi noi trebuie sã ne regãsim atât în numele þãrii cât ºi în versurile imnului naþional.

Versurile actualului Imn de stat al filoromanilor, fac parte din poezia care a fost numitã la început �Un rãsunet� ºi
au fost scrise de filoromanul Andrei Mureºanu, adept al ªcolii latiniste din Transilvania, în timpul revoluþiei din anul
1848 ºi se presupune cã, alãturi de discursurile înflãcãrate ale conducãtorilor revoluþiei, ar fi animat mulþimea care se
adunase atunci pe câmpia din jurul Blajului, numitã de atunci �Câmpia libertãþii�. Puse pe muzicã de Anton Pann,
versurile lui Andrei Mureºanu au devenit imnul �Deºteaptã-te Române� care dupã evenimentele din Decembrie 1989,
a fost adoptat de noua conducere a statului ca imn naþional.

Acest imn vechi, reflectã concepþia latinistã a generaþiei paºoptiste ºi nu mai corespunde cu concepþia noastrã
despre originea poporului ºi a graiului sãu, de aceea noi cei care nu împãrtãºim ideea latinistã, am recurs pentru
început, pânã se va gãsi o soluþie mai bunã, la o alternativã la poezia lui Andrei Mureºanu pe care prin analogie cu
poezia lui, am intitulat-o �Trezeºte-te mãi dacule!�, care va constitui textul imnului nostru, imnul dacilor, în ale cãrui
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versuri se reflectã concepþia noastrã, deci o adaptare la noua situaþie care s-a creat, în care sã ne regãsim ºi noi.
În felul acesta vom îndrepta o parte din rãul pe care l-au fãcut filoromanii din þara noastrã, începând de la

cronicarii moldoveni Grigore Ureche ºi Miron Costin încoace.
Dacã autoritãþile nu vor lua în considerare versurile imnului nostru, noi le vom memora ºi vor fi în gândul nostru

ori de câte ori se va intona imnul ºi în felul acesta, fiecare parte (grupare) va fi mulþumitã, deoarece se va regãsi în
versurile imnului care o reprezintã.

În lumina noilor cercetãri ºi descoperiri, teoria latinistã a filoromanilor ºi termenii pe care s-a bazat (român ºi
România), au devenit paradoxali ºi considerãm cã vremea filoromanilor a trecut ca ºi o modã ºi acum a venit rândul
nostru al bãºtinaºilor sã ne impunem punctul de vedere ºi sã reaºezãm în drepturile lui numele uzurpat al þãrii ºi
fiecare va fi liber sã se considere urmaºul cui doreºte, pânã când vom avea posibilitatea sã stabilim filiaþiunea pe baza
analizei genomului.

Sperãm cã influenþa nefastã a Romei sã disparã ºi din Dacia, aºa cum a dispãrut ºi din Tracia ºi astfel þara-ºi va
recãpãta numele ce l-a avut, numele ei din trecut, strãmoºescul �Dacia� ºi lupta se va-ncheia ºi cu toþi ne-om bucura.

M-am strãduit ca sã alcãtuiesc versurile imnului nostru în aºa fel încât sã poatã fi intonate pe melodia actualului
imn de stat ºi ca sã se poatã face comparaþie între cele douã imnuri, m-am gândit cã ar fi bine sã redau ºi �Deºteaptã-
te, române!� nu în întregime ci aºa cum rezultã el din Broºura �Imnul de Stat al României�.

COMENTARII LA FILMUL „PARCHEª”

 Nicolae Nicolae

Ne aflãm în satul Parcheº, jud. Tulcea, unde în vara anului 2004 în urma unor ploi abundente, a fost decopertatã
o uliþã de margine a satului în partea de N-V, drum ce duce la vechea mãnãstire Saun. În urma acestei decopertãri au
ieºit la luminã trei piese ceramice (chiupuri) de dimensiuni gigantice. Mãsurãtorile fãcute la faþa locului au dat
urmãtoarele dimensiuni: diametrul chiupurilor la buza de sus 3,5 metri liniari, iar grosimea materialului ceramic de 35
cm. Imediat am anunþat Institutul Eco-muzeal Tulcea pentru luarea primelor mãsuri de conservare, dar din diferite
motive subiective nu s-a realizat nimic pânã în momentul de faþã.

Mai mult chiar, a început o distrugere sistematicã a acestor piese prin circulaþia atelajelor ºi a altor mijloace de
transport peste aceste piese.

Pe data de 16.02.2005 ne-am deplasat din nou în acest loc cu o echipã formatã din: Singalevici Vladimir, Marinescu
Camelia, Nuþã Romeo ºi Nicolae Nicolae, pentru a realiza un film cu toate piesele apãrute în acest loc. Deoarece în
imediata apropiere a acestor piese se gãsesc ºi foarte multe bucãþi de minereu topit, presupunem cã poate fi vorba ºi
de cuptoare de reducere a metalelor.

Oricare ar fi adevãrul, mãrimea pieselor de la Parcheº ne permite sã presupunem cã ele nu aparþin unor particulari,
cu unei cetãþi antice. La aproximativ 1 km de acest loc, în partea de nord a satului se gãseºte o stâncã cu o lungime
de aproximativ 150 metri liniari, pe direcþia N-S, cu înclinaþia de 15 grade spre nord, în care sunt sãpate ºanþuri cu
dimensiuni variabile începând de la 10 cm primul ºanþ, terminând cu ultimul ºanþ de 35-40 cm. În aceste ºanþuri sunt
introduse alte pietre finisate din material mai dur. Prima impresie este aceea cã aceastã construcþie ce îmbinã mediul
natural cu isteþimea geniului uman nu poate fi decât o rampã (troliu) de lansare la apã a corãbiilor, dar ºi de preluare
a unor mãrfuri grele de pe corãbii spre uscat.

Presupunem cã aceastã construcþie reprezintã o rampã de lansare ºi pentru faptul cã zona Parcheº a fost intens
împãduritã cu un soi de stejar (pendiculat) ce era folosit atât în antichitate cât ºi în evul mediu în exclusivitate pentru
construcþia de crivace la corãbii. Chiar dacã ne referim la o perioadã târzie -imperiul otoman- adevãrul este cã turcii
protejau cu pazã aceste pãduri din nordul Dobrogei tocmai pentru acest material necesar construcþiilor de corãbii.

La aproximativ 10 m de aceastã construcþie, pe partea stângã, tot în vara anului 2004, malul abrupt s-a surpat, iar
în urma acestei surpãri au apãrut în secþiune verticalã cel puþin 6 cuptoare de reducere a metalelor.

Cele menþionate mai sus ne îndreptãþesc sã credem cã aglomerarea de piese ceramice, cuptoare ºi rampa de
lansare a reprezentat în antichitate o cetate puternicã, una din cele 2 cetãþi neidentificate pânã acum: Genucla sau
Vicina.

Am prezentat acest film pentru a sensibiliza specialiºtii prezenþi ºi a decide începerea cercetãrilor în zona Parcheº.
Menþionãm cã filiala Geþia Minor îºi va da în continuare concursul pentru orice acþiune întreprinsã în zona Parcheº.
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VECTORIZAREA SEMANTIC-SINCRETICÃ A IDEOGRAMELOR
TÃBLIÞEI-SOARE DE LA TÃRTÃRIA (5300 Î. H.)

Prof. dr. Ion PACHIA-TATOMIRESCU

Tãbliþa rotundã, perforatã, de la Tãrtãria-Orãºtie (România), sau Tãbliþa-Soare (fig. 1), are mai multe �tãlmãciri�
interesante (evident, din interiorul ariei spirituale sumeriene, ori al altor arii culturale / civilizatorii): a) la V. Titov ºi
B. Perlov: a-1) «în cea de-a patrusprezecea domnie, pentru buzele (gura) zeului ªane, cel mai vârstnic, dupã ritual,
este (a fost) ars; acesta-i al zecelea.»; a-2) pe tãbliþa tãrtãrianã rotundã «sunt scrise urmãtoarele: nun, ka, sa, ugula,
pi, idim, kara i � (De cãtre cele) patru conducãtoare, pentru chipul zeului ªane, cel mai în vârstã (conducãtorul-
patriarhul-sacerdotul-preotul suprem), în virtutea adâncii înþelepciuni, a fost ars unul.»; b) la Jean Amsler: «tãbliþa
rotundã reprezintã Pãmântul» / «o figurare a Terrei»; �intuiþia cosmologicã� a lui J. Amsler este plauzibilã, dacã avem
în vedere cã: 1) potrivit mitologiei pelasgo-daco-thrace / valahe (dacoromâne) referitoare la �genezã�, îndeosebi, din
legendele geogonice, aflãm cã Pãmântul este rotund ca o turtã, cã este delimitat de restul apelor celeste / primordiale
printr-un brâu-balaur-de-apã «fãcut-de-nouã-ori-colac; 2) Pelasgo-Daco-Thracii / Vlahii (Dacoromânii) arhaici din
centru / nucleu de la Old European Civilization (= Pelasgo-Daco-Thracia), au transmis legendele despre �ocolul
pãmântului�; la Herodot (Istorii, IV, 36), este consemnatã legenda despre Pelasgo-Dacul nord-dunãrean �Abaris�
(�hyperboreul� pomenit ºi de Platon, de Strabon, de Iamblicos, Celsus º. a. � poet din aria Daciei, cãruia i se atribuie
o Theogonie ºi un �corpus� de descântece / farmece, Katharmoi): acesta «ar fi fãcut înconjurul lumii cu sãgeata
ce-o avea, fãrã sã mãnânce ceva». Ideea cogaionicã (�hyperboreeanã�) cã pãmântul este rotund, amendatã de
Herodot cu �un hohot de râs�, rãmas-a o �erezie� pentru anticii greco-latini, dar nu ºi pentru solii / mesagerii celeºti
ai Zalmoxianismului, ce cãlãtoreau în mistica / iniþiatica spiralã-cale a cunoaºterii sacre. În cele patru sectoare ale
tãbliþei rotunde, J. Amsler (care priveºte / abordeazã tãbliþa ca ºi când ar avea-o pe ºnur, la gât) considerã a fi
reprezentate: «sus, la stânga, o casã; jos, la stânga, o grãdinã / curte; sus, la dreapta, un zeu dansator cu arc, sãgeatã
ºi o þepuºã de vânãtoare; universul Pelasgului-tãrtãrian era la stânga; zeii pãdurii / sihlei, la dreapta; masculinul � sus;
femininul � jos» (ALtT, 6). �Busola� gãsitã de J. Amsler în Tãbliþa-Soare de la Tãrtãria-Orãºtie din anul 5300 î. H.
nu se prea dovedeºte a fi �convingãtoare� în faþa lui Samasua / Samos (�Soarele-Moº� / �Tatãl-Cer�, sau �Dumnezeul
Cogaionului Sarmizegetusan�). În primul sector al tãbliþei rotunde, ideograma 2 (fig. 1, b) ar reprezenta: a) �arc
abandonat�; are asemãnare în ideograma 10 de pe Statueta Scrisã a Moºului / Tatãlui-Cer (Soarelui-Moº) de la Ocna
Sibiului; acestã ideogramã trimite pe sumerologi la reprezentarea numãrului 60; b) �om� / �cap�, dacã ideograma
�descinde� din �desenul abstract� relevat în peºtera Gaura Chindiei, sau cal ºi cãlãreþ, �erou cãlãreþ�,  �desenul
sacru� (ideograma) de la Olteþu-Plovragi (fig. 2); lângã �arc� (�în spatele corzii�), ideograma 3, deseori întâlnitã
(izolat ori nu) pe fusaiole de lut aparþinând culturii Turdaº-Vincea, sau pe cioburi ceramice, ar tãlmãci: a) �ghearele
/ mîinile zeiþei-Gaie / Pajurã�, care �rotesc ºi turta Cerului / Soarelui�; b) �mâinile zeiþei-þesãtoare�; pare a fi o
�variantã evoluatã� la semnul / �totemul� 9 de pe tãbliþa rectangularã, perforatã.

În sectorul secund, ideograma 4, �un arc cu sãgeatã în douã vârfuri�, desemneazã � dupã cum se dovedeºte
ºi arheologic (prin statuete, inscripþii etc., din orizontul cultural al anului 5300 î. H. / î. e. n. ºi pânã dincoace de anul
500 d. H.), dupã cum se relevã multimilenar ºi din mitologia pelasgo-daco-thracã / valahã (dacoromânã), ori din
cronici, �istorii� etc.: �zeiþa / zâna înrãzãritã�, �Sora Soarelui� / �Dochiana� (�Spuma Laptelui� / �Luna�, �Cosânzeana�
/ �Zâna Zorilor�), ori: �raze�, �luminã�, ideograma �pronunþându-se� / �rostindu-se� (ca orice mitonim, ca orice
termen sacru, �conservând� bine �înveliºul sonor�, fãrã a înregistra �vreo mare lucrare a legilor fonetice� asupra
semnificantului): Utua / Utya. Cu acelaºi arhaic �semantism sacru�, Utua / Utya ºi-a început  �cãlãtoriile� spre alte
vetre spirituale euro-asiatic-africane, o datã cu prima ºi ultima migraþie europeanã în Asia (pânã în aria dintre Tigru
ºi Eufrat, ori pânã în Hokkaido / Arhipelagul Nipon) ºi în Africa (Valea Nilului � Egipt) a dunãreano-carpato-ponticilor,
determinatã de cataclismul geo-climateric / tectonic din neolitic (cãtre sfârºitul culturii Criº-Starcevo), când Câmpia
Dunãrii de Jos a cunoscut submersia în valurile Mãrii Getice / Negre. Dupã ideograma �arc ºi sãgeatã cu douã
vârfuri� (�între sâni�), recunoaºtem �zeitatea� / �zâna� reprezentatã de o statuetã de teracotã descoperitã la Turdaº,
din orizontul cultural al anului 5000 î. H. Dincoace de orizontul cultural-religios al anului 1600 î. H., în Zalmoxianism,
a cumulat atributele zeitãþilor-fecioare, devenind Co-Utya (fig. 3) � înregistrat prin vremuite cronici: �Cotys� (din
Co- / �tânãrã-zeiþã-cap / cãpetenie�, �conducãtoare�, �zânã�, ºi -Utua / -Utya) �, înfãþiºându-se în �sacrã pereche
secundã� cu Sa-Ares (Soare-Tânãr / Rãzboinic). Pelasgo-Dacii din bazinul Dunãrii o considerau pe zeiþa (zâna)
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Utua / Utya protectoare a eroilor / cavalerilor Cogaionului, a ordinului cogaionic al Cavalerilor Dunãreni. Numele
acestei importante zeitãþi feminine (din �henoteismul� / �monoteismul�, din �tetrada� Zalmoxianismului) s-a conservat
ºi în toponimul Utidava (din Utu- / Uty- + -dava = �cetatea sacrã închinatã Sorei-Soarelui�), toponim înregistrat ºi
în Geografia lui Ptolemeu.

Fig. 1. Tãbliþa-Soare de la Tãrtãria-Orãºtie
(România), 5300 î. H. / î. e. n. (cultura Turdaº-Vincea):
ideogramele mito-textului (2 � 11) dispuse în cele patru
�sectoare� (I � IV), sau în Crucea lui Samasua / Samos
(�crucea Soarelui-Moº / Tatãlui-Cer�).

BRÂNCUªI DESPRE DACI ªI DOR

Sorana Georgescu-Gorjan

Un adevãrat tezaur de cugetãri ºi încercãri literare, în românã ºi francezã, aºternute pe hârtie chiar de mana lui
Constantin Brâncuºi, a intrat recent în conºtiinþa publicului. Tipãrite în volumele �La dation Brancusi� (Paris, 2003)
ºi �Brâncuºi inedit� (Bucuresti, 2004), aceste texte autentice ne dezvãluie noi faþete ale sculptorului, artist-filosof ºi
poet, care-ºi pãstreazã dragostea pentru þinutul natal, dar este conºtient ºi de universalitatea geniului sãu. În rândurile
scrise de artist în limba maternã se întâlneºte adesea cuvântul dor, numele unui sentiment atât de caracteristic
românilor. Exemplele gãsite în cartea �Brâncuºi inedit� merg de la simple notaþii sau încercãri de versificaþie pânã la
un fragment de eseu. În comunicare se citeazã acestea, dar se menþioneazã ºi conexiunile fãcute de exegeþi între
�dor� ºi opera brâncuºianã.

Brâncuºi afirmase cândva �Noi ãºtia suntem daci în munþi� ºi pomenise de �coborâtorii din daci din Gorj�. Tor el
declara: �Eu cu noul meu vin din ceva foarte vechi�. Obârºia strãveche a artei atât de moderne a sculptorului a fost
relevatã de numeroºi exegeþi, români sau strãini, menþionati în lucrarea de faþã. Se enumerã ºi izvoarele arhaice ale
câtorva capodopere brâncuºiene. Dintre cugetãrile notate de Brâncuºi se scot în evidenþã cele care-i ilustreazã
animismul sau tendinþa de integrare profundã în naturã ºi cosmos, trãsãturi moºtenite de la strãbunii trãitori de
milenii pe pãmântul care le-a fost mamã. Din notaþiile artistului aflãm cã îºi socotea opera �esenþa celei mai înalte
expresii a puritãþii universale�, cã pentru el  patria, familia  erau �pãmântul care se-nvârteºte/ adierea vântului/ norii
care trec�, iar coloana fãrã sfârºit o asemãna cu �un cântec etern care ne duce în infinit, dincolo de orice durere ºi
bucurie factice�.

Zãul Moº, Kogaion ºi cultul morþilor

Viorel Patrichi

Panteonul dacilor, deºi insuficient cunoscut, uimeºte încã, mai ales prin forþa de iradiere spre alte spiritualitãþi
vechi. Primul care face legãtura între Zalmoxis ºi Saturn este Nicolae Densuºianu. �Numirea de Zalmoxis nu putea
fi altceva decât un simplu epitet hieratic al lui Saturn, un atribut cu acelaºi înþeles ca senex, deus vetus, deus avus,
majus sau Maesius, pe care le avea Saturn ºi la alte triburi pelasge. Din punct de vedere al etimologiei, cuvântul zal-
mox-is  în limba dacilor nu însemna decât Zeul-Moº. Finalul -is reprezintã aici, ca ºi în alte cazuri analoage, numai
un simplu sufix grecesc.� (Nicolae Densuºianu, �Dacia preistoricã�). Observaþia este foarte corectã: aºa auzeau
grecii vorbirea dacilor. Noi îi vom spune Zãul Moº fiindcã aceastã transcriere este cea mai apropiatã de adevãrul
vorbirii româneºti.

În concluzie, printr-o cercetare atentã s-ar putea dovedi cã Zãul Moº - Zalmoxis, cum au transcris grecii - este
mai vechi ºi decât Mithra. Iar dacã unii susþin - cu argumente serioase - cã mithraismul se aflã la originea creºtinismului,
noi credem cã zalmoxianismul a inspirat mithraismul ºi, indirect, creºtinismul. Istoricii religiilor vorbesc foarte
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frecvent despre dualismul religiei mithraice. Se poate demonstra însã cã perechea Ahriman-Mithra are aceeaºi
semnificaþie cu Zalmoxis-Gebeleizis.

Mithraismul s-a rãspândit pânã în India ºi China, spre nordul Africii, în Europa, pe cursul Dunãrii, spre Roma.
Pânã în secolelel III - IV, mithraismul ºi creºtinismul ºi-au disputat Imperiul Roman. A învins religia care l-a câºtigat
pe împãratul Constantin de partea ei. Originea dacicã a mithraismului, dar ºi a creºtinismului se poate dovedi, chiar
dacã multora le pare încã deplasat. Este vorba însã de un patrimoniu spiritual comun al antichitãþii. Vechii iudei au
realizat sinteza. De aceea, nu mai este edificator sã stabilim care credinþã este revelatã ºi care nu. Existã numeroase
indicii. Se observã cã Mithra, atunci când sacrificã taurul, apare în toate reprezentãrile îmbrãcat ca un frigian, cu
tunica lui, cum numai tarabostes purtau. Acum se ºtie foarte bine cã frigienii nu erau nici perºi, nici greci, nici
romani. Ei erau daci sau traci, cu o denumire general acceptatã.

Zãul Moº transpare ºi azi în forma de jurãmânt popular românesc �Zãu!�. Este evident cã dacii nu jurau pe
numele Zeus al grecilor...

Marile ritualuri aveau loc la solstiþii, pe Muntele Kogaion. Atunci preoþii urcau muntele sfânt pentru a ajunge în
faþa lui Deceneu, trimisul Zãului Moº. De-a lungul timpului, s-au avansat mai multe ipoteze cu privire la locul în care
se afla Muntele Kogaion sau Kogainon. Astfel, românii au mai mulþi munþi care concurã la suprema titulaturã sacrã:
ªurianul, Ceahlãul, Omul, Caraiman ºi Gãina. Probabil cã toþi au fost munþi sacri, unde sãlãºluiau pãrinþii iniþiaþi. Dar
cel mai important dintre ei trebuie sã fi fost ªurianul. Nu întâmplãtor, zeul Soarelui la vedici era Surya, adicã acelaºi
Zãu Moº, cu toate atributele luminii. Pe ªurianu s-a ridicat Sarmisegetuza Regia. Construcþia este atribuitã lui
Buerebista, dar aºezarea trebuie sã fi fost mult mai veche.

Sacrificiile de la solstiþii aveau loc numai pe înãlþimi. Fiecare aºezare avea o înîlþime sacrã. În satul tradiþional,
biserica se ridicã pe deal. Focul se aprinde la cimitir în Joia Mare, iar de Lãsata Secului se aruncau roþi de foc de pe
dealuri. În noaptea de Înviere, toate dealurile din România iau foc: coboarã þãranii, câþi au mai rãmas, cu lumina cea
sfântã spre casã. Cine strãbate România în acea noapte înþelege mai bine misterul vechii spiritualitãþi a dacilor,
transpusã în creºtinismul ortodox.

Dualismul Zalmoxis-Gebeleizis a fost intuit de unii cercetãtori, fãrã sã se vorbeascã explicit despre aceastã
realitate. �Mitologia dacilor se bazeazã pe un dualism uraniano-chtonian, în faza de independenþã a Daciei, cu accent
henoteist pe caracterul uranian al religiei de stat, iar în faza romanã a Daciei, de un chtonism care se menþine
clandestin la dacii romanizaþi ca mitologie popularã�, aratã Romulus Vulcãnescu în �Mitologia românã�.

Pentru vechii daci, la fel ca pentru perºi, cultul morþilor era, indirect, cultul vieþii mereu biruitoare. Este profund
fals ºi nedrept sã afirmãm cã strãmoºii erau �pãgâni�. Pãgânismul înseamnã lipsa credinþei, ceea ce nu se poate
afirma despre daci. Capetele morþilor - cei ºapte colaci de înmormântare, la panihidã ºi la liturghia de dezgropare
dupã ºapte ani - semnificã eternizarea în viaþa de dincolo. Soarele cu semiluna, având scara la mijloc. Toate de pâine.
Alãturi, pe o nãsãlie mai micã, se aflã �pomul� - coloana cerului, împodobit cu fructe. Pomul se dã de sufletul celui
plecat. În toatã Moldova istoricã ºi în Transilvania se face toiag sau lumina de stat. Este practic o lumânare din cearã
curatã, care trebuie sã aibã lungimea egalã cu înãlþimea mortului. Lumina de stat se face spiralã ºi trebuie sã ardã
acolo unde s-a sfârºit cel plecat. Dupã cum se observã, dacii au topit geometria sacrã în riturile lor unice în Europa.
În satele din jurul oraºului Bor din Timoc, Serbia, românii mai dau ºi astãzi focul ºi hora formatã în jurul focului de
sufletul celui plecat. Dacã unora li se pare �pãgân� sã-þi înmormântezi morþii în grãdinã, cum procedeazã încã unii
momârlani, în realitate, aceastã tradiþie semnificã tocmai relaþia indestructibilã dintre viaþã ºi moarte. Obiceiul înfierii
unui orfan în groapa pãrinþilor, descris magistral de Iftimie Nesfântu, are aceeaºi simbolisticã.

Dar poate cele mai tulburãtoare rãmân practicile de priveghi la dacii liberi, pe care încã le-am putut admira în mai
multe sate. Pentru daci, trupul este închisoarea sufletului, iar viaþa este un chin. Cum spune Coºbuc: �Viaþa asta-i
bun pierdut/ Când n-o trãieºti cum ai fi vrut. / ªi-acum ar vrea un neam cãlãu/ S-arunce jug în gâtul tãu. / E rãu
destul cã ne-am nãscut./ Mai vrem ºi-al doilea rãu?�. Coºbuc a intuit foarte bine filosofia de viaþã a dacilor, ceea ce
unii contemporani de-ai noºtri nu mai pricep.

Dacii credeau în nemurirea sufletului ºi trãiau cu aceastã speranþã. Faptele lor aveau acest reper fundamental:
dobândirea nemuririi. Reminiscenþe încã s-au mai pãstrat, dupã ce creºtinismul ºi comunismul au intenþionat sã
înlãture practicile considerate pãgâne. La adãpostul nopþii, atunci când ochii vigilenþi ai preotului nu mai sunt prin
preajmã, orice lamentaþie înceteazã ºi începe un spectacol straniu: calul de priveghi, vornicul ºi gogiul, niºca,ciuºtea,
buhna, leafa, ineluºul, mânãstioara, cleapºa, moara, capra, ursul, gâsca, cocostârcul, mânzulica, gherdãnica ºi multe
altele. Jocurile de priveghi atestã vechea spiritualitate a dacilor, pe care cei mai mulþi români au abandonat-o. De la
romani ºi de la alte popoare alogene am preluat lamentaþia, bocetul.

În fond, bucuria în faþa morþii ar putea fi consideratã chiar profund creºtinã. De altfel, creºtinismul ne învaþã cã
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nu trebuie sã preþuim valorile lumeºti, cã trebuie sã ne construim casã în cer ºi sã ne bucurãm pentru faptele noastre
bune atunci când plecãm. Iatã ce spun uncheºii daci de pe Valea Gurghiului la priveghi: �Omule - pomule/ nu te
milui,/ nu te jelui,/ Bucurã-te bucurã/ cã rãdãcina ta/ murind în pãmânt/ a prins în cer ºi lutul tãu/ s-a încurat/ de
unde-a venit/ în vis liniºtit./ Bucuraþi-vã bucuraþi/ ºi voi ceilalþi/ oamenilor-pomilor,/ femei ºi bãrbaþi/ beþi ºi mâncaþi,/
cântaþi ºi jucaþi/ cã Gheorghe n-a rãpus,/ e numai dus,/ e numai întors/ în lumea ce-a fost...� Asemenea gânduri
atestã adânca religiozitate a unui popor strãvechi, pentru care totul era sacru.

CODEX ARGENTUS – CEL MAI VECHI DOCUMENT SCRIS
PREPONDERENT ÎN GETÃ (DOVEDIT ÎN SPECIAL PRIN LEXIC)

Maria Criºan

Pentru moment voi supune cititorului, spre dreapta lui judecatã, un text bine cunoscut tuturor din Biblia zisã a lui
Ulfila ºi anume rugãciunea Tatãl nostru dupã Evanghelia lui Matei VI, 9-16: ATTA UNSAR THU IN HIMINAI
WEIHNAI NAMO THEIN, VIMAI THIU DINASSUS THEINS, WAIRTHAI WILGA THEINS SVE IN HIMINA
GAI ANA AIRTHAI. HLAIF UNSAR ANA THANA SINTEINAI GIF UNS HIMMA DAGA. GAH AFLET UNS
THATEI SKULAN BIGAIMA SVE SVE, GAI WEIS THAI SKULAM UNSARAIM GAI NI BRIGGAIS UNS IN
FRAINSTUBN GAH AK LAUSEI UNS AF THAMMA UBILIN ãUNTE THEINA IST TIUDANGARDI, GAH MACHS,
GAH WULTAUS IN AIWINS AMEN] ãcãci a Ta este ]mpãrã\ia ºi puterea ºi mãrirea ]n vecii vecilor, amin].

Acest text este transliterat în Codex Argentus din limba goticã.
În rugãciunea Tatãl nostru avem 65 de cuvinte din care aproape jumãtate (toate cele subliniate) le-am putut

recunoaºte, chiar la prima vedere, cã sunt getice ºi hitite.
Pentru cuv. ATTA º tatã, vã rog sã vedeþi/revedeþi atent Studii de dacologie II, cu subtitlul Fals tratat de geto-

dacã, Lecþia a 2-a, p. 26-27, precum ºi Culegere de microstudii (Arvin Print, 2004) p. 81-82 unde tratez despre
limba hititã ºi unde, printre multe alte cuvinte semnalate de cãtre Carolus Lundius ca fiind pur getice, în cartea
Zamolxis primus Getarum legislator, se regãseºte identic ºi în hititã, ba chiar ºi în huritã (unde avem IATA ºi TATI,
exact ca în românã), limbã înruditã cu hitita, cãci mai multã vreme au avut ºi un regat comun.

Substantivul ATTA a fost însuºit apoi de elinã, latinã, persanã, arabã, turcã (vezi ºi ATTATURK º tatã al turcilor,
cognomen cãpãtat de Mustafa Kemal ca unul ce pusese bazele statului turc modern). Deci, cum subiliazã cãrturarul
suedez Carolus Lundius, este unul dintre cele mai vechi cuvinte getice (v. ºi LEX ATTINIS) ºi la aproape douã
secole ºi jumãtate dupã aceea, susþinut ºi de hititã. Geticul ATTA a mai devenit în elinã ºi latinã ºi ADONIS (º  tânãrul
frumos de care se îndrãgosteºte Afrodita, în rom. avem floarea gingaºã DEDE|EL, anemonã în care Afrodita l-ar fi
prefãcut, dupã moarte, pe ADONIS, dupã tradiþia autohtonã, regãsit ºi în ebraicã, în formula de invocare ADONAI
(de origine frigianã), însemnând DOAMNE! ST{PÂNE! Aceasta pentru cã JEHOVA / JAHVE º Dumnezeu, era
interzis sã se pronunþe; în afarã de ADONAI ei mai rosteau ºi numele ELOHIM.

În mitologia nordicã acest tãtuc (ATTIN / ATTA) a devenit WODAN / WOTAN / ODIN....
De subliniat cã acest extrem de acurat cercetãtor al adevãrului ºtiinþific numit Carolus Lundius ºi care este primul

autor, pe plan modial, al unui dicþionar de cuvinte getice, din care, spre satisfacþia noastrã patrioticã, oferã cititorului
interesat în materie de istorie a limbii ºi de substratul substanþial al limbii române o seamã de cuvinte getice, chiar în
interiorul cãrþii suspomenite evidenþiind de fapt substratul getic al limbii suedeze ºi al altor limbi nordice. Cum eu de
limba hititã mã ocup de 18 luni, descoperind numeroase cuvinte hitite identice / aproape identice cu cele din getã,
reliefate ca atare de cãtre savantul suedez, am concluzionat cã hitita este una ºi aceeaºi limbã cu geta sau cã hitita
este o ramurã a limbii gete (id. Hurritã). De altfel, însuºi numele de hitit � CHATTI ºi CHITTI, cum îºi ziceau ei
conducând ºi la numele oraºului Chitila, unde e posibil sã fi fost un centru metalurgic hitit, ne dezvãluie o identitate
toponimicã, întrucât consoanele guturale C ºi G sunt permutabile, iar H nu este decât o aspiraþie a primelor douã;
subst. HLAIF º pâine, regãsit în goticã ºi sub forma de HLAIB ne conduce la rusescul HLEB; conform informaþiei
furnizate de Ancient Scripts, com. Writing Systems, aflãm cã lucrurile stau altfel, pentru cã, citãm: �In almost of
Europe, the Gothic alphabet and language slowly fated into obscurity by the 9th century CE. The Gothic language
survived in the Crimea but in too became extinct around the 17th century CE�. Aºadar avem de-a face cu un cuvânt
pur getic (cu atât mai clar este acest lucru cu cât în graiul moldav HLEAB înseamnã vechiturã, hârb, comp. pol.
CHLEB º pâine, femeie; se gãseºte ºi la unii cronicari, cu sensul de o coajã de pâine, adicã o nimica toatã; ºi apoi
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chiar subst. HÂRB ne trimite prin anagramare la HLEB / HLAB / HLAIF (L cu R ºi B cu F fiind consoane permutabile);
tot în grai moldav avem HLIBA º p�ine ordinarã; prin urmare, avem de-a face cu un cuvânt vechi românesc, fãrã nici
un dubiu; subst. AIRTHAI º pãmânt, regãsit în limbile anglo-saxone EARTH, ERDE, luat si de magh. ERDÖ º
pãdure, de unde ºi Ardeal; comp. Erz º minereu (bronz, aramã, duritate; Erzgerbirge º munþi bogaþi în minereuri �
cum sunt ºi Munþii Apuseni, dar ºi munþi bogat împãduriþi; idibem subst. SKULA > germ. Schuld º greºealã comp.
rom. sculã, podoabã de pietre scumpe, dar ºi sculã de om º podoabã de om, cu sens peiorativ; subst. daga < geticul
dyi, id. în Mold. subst aiwi regãsit în elinã ºi latinã îºi are etimonul în geticul aiw, reprezentat în româna veche prin
ev; verbul lausei º a dezlega, a ierta, toate acestea ºi multe altele sunt pomenite de Lundius ca fiind pur getice, de
unde le-au luat celelalte limbi, începând cu suedeza ºi româna veche, adaug eu; ce pãcat cã Lundius nu a cunoscut
româna! în FRAINSTUBS recunoaºtem cuvântul vechi românesc DESFRÂNARE.

Meritã sã scoatem în evidenþã faptul cã savantul belgian Bonaventura Vulcanius Brugensis (De litteris et lingua
Getarum sive Gothorum, 1597, unde, ca al 2-lea autor, a publicat ºi aflabetul getic ãprimul fusese Joannes Magnus
Gothus care îl copiase de pe o rocã uriaºã, studiat înainte ºi de cãrturarul roman CATO MAJOR (234-149 î.e.n),
relatând despre el în lucrarea ORIGINES � consideratã pierdutã, dar din care la cãrturarii nordici s-au pãstrat
fragmente substanþiale) subliniazã i.a. Cã Episcopul Ulfila, în traducerea Pentateuhului (primele cinci cãrþi din
Vechiul Testament) s-a folosit de alfabetul getic, de scrierea geticã, aducând simplificãri unor litere. (Existã cercetãtori
asidui ai acestui monument literar, printre care ºi Friedrich Fuld (Ulfilas Gotische Bibelübersetzung � Die älteste
germanische Urkunde, Leipyis, 1805) care vorbesc despre Moesogotischen Buchstaben, de care s-a slujit efectiv
Ulfila în Codex Argentus, moesiene, i.e. Getice.

Episcopul Ulfila (313 � 383) s-a nãscut, a trãit ºi a activat ca prelat pe pãmânt getic. Dupã cum am stabilit de
peste cinci ani pe baze pur raþionale, etnosul GOT este totuna cu cel GET, GE|II s-au numit, dupã sec. al IV-lea,
preponderent GO|I, dar în Peninsula Scandinavã, dupã cum o susþin toþi cãrturarii nordici, ei s-au numit Getae din
vremuri imemoriale pânã în evul mediu târziu, iar Episcopul Ulfila , subliniazã nordicii, a creat � aºa zisul alfabet gotic
din cel genuin getic li cã el a scris esenþialmente în geticã, în calitate de autor (parþial) al lui Codex Argentus,
considerat cel mai vechi document de limbã germanã ºi care este, în opinia noastrã, ºi cel mai vechi document de
limbã getã.

Aºadar, Episcopul Ulfila a tradus Pentateuhul (inclus în Codex Argentus), din greacã în goticã/ geticã, adicã în
limba vorbitã pe teritoriul unde el a trãit ºi a activat timp de 40 de ani ca episcop. Literele / parte din ele pe care Ulfila
le foloseºte, sunt cele getice, inclusiv runele, deoarece runele s-au folosit pe teritoriul strãmoºilor noºtri pânã în sec.
al 12-lea; în bogata prefaþã la Codex Argentus Upsaliensis se subliniazã faptul cã forma runelor era diferitã de la un
teritoriu la altul ºi cã chiar pe acelaºi teritoriu s-au folosit rune diferite. Foarte interesant de semnalat (ceea ce
subliniazã ºi Ancient Scripts. Com: Gothic) este cã, citez: �Goþii au vorbit o limbã germanicã unicã în felul ei ºi legat
nunumai de conceptul de cel mai vechi idiom germanic, dovedit ca atare, dar mai ales prin aceea cã este un idiom cu
totul aparte din familia limbilor germanice fãrã vreo legãturã lingvisticã cu vreo altã limbã germanicã ce a supravieþuit�.
La aceasta eu aº mai vrea sã adaug: lucrurile stau altfel, pentru cã este vorba de idiomul getic în opinia mea, idee
susþinutã ºi de limba hititã în care am aflat o mulþime de cuvinte identice cu cele din getã. Lucrurile stau astfel ºi
pentru cã punctul de plecare a fost limba getã, ca matcã a tuturor celorlalte limbi zis indo-europene / mai curând
indo-germanice, de subiliniat, cel dintâi cunoscut mie a spus-o cãrturarul suedez CAROLUS LUNDIUS: deci, limba
getã este limba indo-germanicã matcã, eventual o proto-indoeuropeanã.

LIMBA LUI ALEXANDRU CEL MARE - MACEDONEANUL

Prof. Univ. Ioan Cardula

Alexandru este fiul lui Filip II, regele Macedoniei ºi al Olimpiadei, din familia Moloºilor, regi ai Epirului. Filip era
de origine tracã iar Olimpiada de origine pelasgã. Informaþii referitoare la limba pelasgo-tracã gãsim la autorii romani
Plautus ºi Quintilian, citaþi de Nicolae Densuºianu în �Dacia Preistoricã�, precum ºi la autorii greci Platon ºi Socrate.
Dupã autorii romani, pelasgo-tracii vorbeau încã din antichitate o limbã latinã vulgarã (barbarã). Aceastã limbã avea
un dialect, numit arameic sau aramic, care se vorbea în Macedonia, în insulele Mãrii Egee ºi în Asia Micã. Dialectul
era � ºi este- similar cu limba aromânã vorbitã ºi astãzi de cãtre aromânii din Macedonia ºi din diaspora.

Gãsim dovezi referitoare la limba vorbitã de Alexandru ºi de soldaþii armatei macedonene în actul condamnãrii lui
Filota, conducãtorul cavaleriei macedonene: Filota a fost învinuit cã ar fi participat la complotul organizat împotriva
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lui Alexandru; a fost judecat în faþa armatei, iar Alexandru a rostit rechizitoriul. În vederea apãrãrii, Filota a fost
întrebat în ce limbã vrea sã vorbeascã: în limba DADE (adicã maternã) sau într-o altã limbã? Rãspunsul a fost
urmãtorul: �vreau sã vorbesc în altã limbã, pentru cã aici se gãsesc, pe lângã macedoneni, ºi mulþi strãini, care
consider cã vor înþelege mai bine cele spuse de mine�. La acest rãspuns, Alexandru a replicat: �vedeþi pânã unde a
ajuns Filota? Considerã degradantã limba maternã!� În fapt, era vorba despre limba aromânã!

Unul dintre conducãtorii armatei macedonene, Bolon, a relatat despre comportare lui Filota faþã de limba maternã.
Când ostaºii veneau la dânsul pentru rezolvarea unor probleme, Filota, deºi armân care vorbea armâna ca limbã
maternã, cerea interpreþi care sã traducã în limba greacã cele spuse de ei. Faþã de cele relatate de Bolon, Alexandru
a spus: �vedeþi pânã  unde a ajuns Filota cã îi este ruºine ºi silã de limba maternã� (Quintus Curtius Rufus, VI, 9,
272). Din cuvintele lui Alexandru înþelegem cã la curtea de la Pela a regilor macedoneni se vorbea limba aromânã, pe
care o vorbeau ºi falangiºtii macedoneni ºi pe care o vorbesc în prezent toþi aromânii, indiferent unde se gãsesc: în
Macedonia, în alte locuri din continentul European, Canada sau Statele Unite! Aromâna a fost încã din antichitate �
ºi este ºi în prezent- o limbã unitarã care nu s-a schimbat prea mult.

Mai reþinem însã ºi altceva: în antichitate � ca ºi în prezent- existau intelectuali aromâni cãrora le era ruºine ºi li
se pãrea degradant sã vorbeascã în limba lor maternã, aromâna! Faptul cã în prezent limba aromânã este tot mai
puþin vorbitã se explicã prin aceea cã este prea puþin cunoscutã de tineri ºi intelectuali. Limba aromânã nu se învaþã,
aromânii neavând ºcoli, biserici ºi mass-media în limba lor maternã; ºi acestea cu toate cã Recomandarea 1333 din
1997 a Adunãrii parlamentare a Consiliului Europei prevede acordarea acestor drepturi aromânilor!

Temeli spirituale dacice la Mihai Eminescu
ºi Nicolae Densuºianu

Prof. dr. Mihai Popescu
Biblioteca Militarã Naþionalã, Bucureºti

Nãscuþi în locuri binecuvântate de Dumnezeu ale spaþiului etnic ºi spiritual românesc - Nicolae Densuºianu în
Þara Haþegului din Transilvania ºi Mihai Eminescu în Botoºanii Moldovei - cei doi tineri aveau sã se întâlneascã mai
întâi într-un spaþiu virtual, în paginile revistei Familia, unde ºi-au fãcut debutul cu poezie în primãvara anului 1866.

Într-un interesant articol publicat în revista Dacia Magazin, domnul Napoleon Sãvescu a pus în valoare elementele
comparative, în plan spiritual, estetic ºi prozodic, ale creaþiilor poetice de început ºi ale preocupãrilor istorice,
etnografice ºi folclorice ale celor doi poeþi, în acea vreme.

Mai puþin se ºtie cã ei s-au întâlnit ºi au legat o frumoasã prietenie, începutã la Sibiu ºi în Mãrginimea Sibiului ºi
continuatã apoi la Bucureºti, dupã 1877. Sunt cunoscute, din amintirile vechilor sãi prieteni, detalii ale cãlãtoriei lui
Eminescu de la Cernãuþi pânã la Blaj, în vara anului 1866.

Unul din fraþii lui Eminescu, Nicolae Eminovici, urma cursurile unei ºcoli de felceri militari, la Sibiu. Când Mihai
Eminescu a sosit la Sibiu pentru a-ºi întâlni fratele, acesta absolvise ºcoala ºi plecase deja în garnizoana Timiºoara.
În locul fratelui de sânge, Eminescu va fi primit de un frate de preocupãri spirituale. Nicolae Densuºianu era student
la Academia Sãseascã de Drepturi (Rechtsakademie) din Sibiu ºi au urmat mai multe zile de erudite discuþii, schimburi
de idei poetice, literare ºi istorice, ale cãror influenþe pot fi urmãrite în operele literare, jurnalistice sau istorice ale
fiecãruia din ei.

În timpul cãlãtoriei sale prin Transilvania, Eminescu avusese ocazia sã cunoascã viaþa de zi cu zi a þãranului
român ºi adunase mãrturii privind atrocitãþile sãvârºite de autoritãþile maghiare în timpul revoluþiei de la 1848.
Densuºianu cunoºtea mai îndeaproape aceste realitãþi, deoarece tatãl ºi fratele sãu au fost maltrataþi ºi erau gata sã-
ºi piardã viaþa în acele împrejurãri tragice prin care trecuse neamul românesc. Pãrinþii ºi bunicii sãi îi deschiseserã
gustul pentru studierea Revoluþiunii lui Horia, cel care voia sã fie �Rex Daciae�, titlu pe care adversarii ºi detractorii
îi luau în derâdere, dar care avusese un ecou profund în sufletele românilor transilvãneni.

Comportamentul autoritãþilor austriece ºi mai ales al celor maghiare faþã de români l-au fãcut pe viitorul istoric sã
mediteze la soarta locuitorilor Daciei din teritoriul cucerit de romani. Evenimentele contemporane aruncau o luminã
nouã asupra trecutului ºi permiteau o abordare intuitivã a temeliilor spirituale dacice în formarea poporului român,
într-o epocã în care �latinitatea� noastrã era socotitã un titlu de nobleþe ºi apãrea ca un adevãr axiomatic pânã ºi în
manualele ºcolare.
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La rândul sãu, Eminescu observase prãpastia dintre spoiala vieþii urbane ºi autenticitatea profundã ºi strãveche a
satului românesc.

Putem afirma cã aceastã apropiere prin intuiþie de rãdãcinile noastre dacice a fost continuatã pe cãi diferite de
Mihai Eminescu ºi Nicolae Densuºianu în operele lor.

La Eminescu, Horea este înfãþiºat asemenea unui rege dac, poemul Rugãciunea unui dac are dimensiuni
cosmogonice ºi antropogenetice, iar dacismul eminescian va înflori ºi va da roade în amplul poem Memento mori.

Dupã cele câteva zile de discuþii aprinse, de cufundãri în enigmele istoriei strãvechi ale poporului român, Densuºianu
aflã cã autoritãþile austriece aveau intenþia sã-l reþinã pe tânãrul Eminescu, pentru preocupãrile sale, considerate
subversive. Îl conduce la Rãºinari, într-o familie de preoþi de origine aromânã (bunicii viitorului poet Octavian
Goga), de unde va fi trecut prin �vama cucului� în România.

Dupã stabilirea lor la Bucureºti, din 1877, prietenia dintre Eminescu ºi Densuºianu se va manifesta ºi în viaþa
publicã. Ei vor colabora la aceleaºi publicaþii (de exemplu, ziarul România liberã, editat de ardelenii stabiliþi la
Bucureºti, având în program pregãtirea unirii Transilvaniei cu România). De asemenea, au activat în cadrul societãþii
Carpaþii (fiind urmãriþi pentru asta de serviciile secrete austro-ungare) ºi au participat la ºedinþele bcureºtene ale
societãþii Junimea.

Dacia preistoricã, lucrarea postumã a lui Nicolae Densuºianu, este astãzi cunoscutã mult dincolo de graniþele
României ºi ale spaþiului etnic românesc, în ciuda interzicerii tuturor lucrãrilor autorului în perioada 1944-1986.

Opera eminescianã, antumele, postumele ºi manuscrisele, cuprind încã numeroase mãrturii ale cãutãrilor marelui
poet român la izvoarele etnice ºi spirituale ale neamului românesc.

CUCUCUCUCUVINTE COMUNE IN LIMBA GREVINTE COMUNE IN LIMBA GREVINTE COMUNE IN LIMBA GREVINTE COMUNE IN LIMBA GREVINTE COMUNE IN LIMBA GREACÃ  ªI ROMÂNÃACÃ  ªI ROMÂNÃACÃ  ªI ROMÂNÃACÃ  ªI ROMÂNÃACÃ  ªI ROMÂNÃ
ÎN SCRIERILE LUI HOMER ªI PLÎN SCRIERILE LUI HOMER ªI PLÎN SCRIERILE LUI HOMER ªI PLÎN SCRIERILE LUI HOMER ªI PLÎN SCRIERILE LUI HOMER ªI PLAAAAATTTTTOOOOO

Doina Mureºan
Profesoara de Muzicã, New York, USA

O dovadã a vechimii culturale ºi materiale ale poporului dac, ca fiind o ramurã distinctã a neamului tracilor este
ºi numãrul considerabil de cuvinte similare gãsite în scrierile autorilor antici greci. Aici mã refer la Homer ºi Plato dat
fiind faptul cã am avut ocazia sã studiez o parte din scrierile lor. De semnalat este faptul cã între perioadele în care
au trãit Homer ºi Plato este o distanþã destul de mare în timp. Homer a trãit pe coasta de vest a Anatoliei, Turcia de
astãzi, posibil în secolul VIII sau VII i.d.H. Plato a trãit în Atena în secolul IV i.d.H. Dat fiind cã în ambele dialecte
gãsim cuvinte comune cu limba românã ºi considerând cã ambii autori au trãit în regiuni diferite denotã faptul cã
aceste cuvinte au fost preluate de populaþia de triburi care au venit în diferite valuri ºi care mai târziu s-au numit greci
de la populaþia tracicã localnicã pe aceste þinuturi cu multã vechime.

ROMÂN > ROMANUS: O ETIMOLOGIE CERTÃ?

Alexandru Badea

Afirmaþia cã numele etnic român � care desemneazã pe oamenii pãmântului apelor carpato-dunãrene vorbitori
de limbã româneascã � provine din latinescul romanus este aproape un loc comun. Evidenta asemãnare între cei doi
termeni precum ºi prezenþa Imperiului Roman în aceastã parte de lume cu douã mii de ani în urmã par sã valideze cu
prisosinþã atare etimologie. Iar în decursul timpului, ºi pe aceastã bazã, evoluþia de la etimonul Romanus la etnonimul
Român a fost vãzutã ca premisã ºi dovadã a romanizãrii oamenilor locului iar etnonimul însuºi a fost perceput
empiric � ºi nu numai- ca expresie a caracterului (neo)-romanic al poporului român ºi implicit a (neo)-latinitãþii limbii
sale.

Dacã totuºi au existat unele îndoieli � sau mai curând reþineri- acestea nu au avut în vedere etimologia ca
atare ci dificultatea de a explica convingãtor felul cum acest prestigios nume politic al antichitãþii, Romanus, a putut
dãinui în aceastã parte de lume, - ºi aproape numai în aceastã parte de lume-, atunci când el a dispãrut de pe toatã
întinderea de odinioarã a imperiului, chiar ºi din provincii ale cãror locuitori au traversat împrejurãri istorice presupus
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a fi mult mai favorabile unei atare dãinuiri.
Mai înainte însã de semnele de întrebare ridicate de aceastã supravieþuire �miraculoasã� a lui romanus/

român se cuvine a fi cercetatã o altã problemã, care þine de etimologia însãºi, ºi anume: în ce fel ºi în ce mãsurã
romanus a putut fi însuºit, apropriat de oamenii pãmântului astfel încât sã le devinã definitoriu aºa cum numai un
etnonim autentic poate fi?!

În vremea stãpânirii romane în Dacia, în secolul al II-lea ºi în prima jumãtate a secolului al II-lea, Romanus
purta douã accepþiuni oarecum consacrate:

a) adjectiv derivat din toponimul Roma, iniþial având o conotaþie etnopoliticã (cum apare în cunoscuta sintagmã
SENATUS POPULUSQUE ROMANUS), dar care odatã cu extinderea puterii Romei, mai întâi în Italia, mai apoi
dincolo de hotarele ei, a pierdut valoare etnicã propriu-zisã, rãmânând numai cu o semnificaþie precumpãnitor
juridico-politicã concretizatã în

b) numele (CIVIS ROMANUS) desemnând acea parte a locuitorilor imperiului care se bucurau de jus italicum,
adicã de cel mai înalt grad de jurisdicþie, de protecþie judiciarã prevãzute de legislaþia romanã. Cu acest înþeles
romanus desemna numai o parte, minoritarã, a locuitorilor imperiului, delimitatã pe criterii juridico-administrative ºi
social-politice de latini si peregrini, celelelte categorii în care erau incluºi restul locuitorilor liberi ai imperiului.

Aºadar, spre deosebire de zilele noastre când aparteneþa la un stat conferã ipso facto �cetãþenia� statului respectiv
ºi implicit etnonimul oficial corespunzãtor, în Imperiul Roman a fi Romanus, civis Romanus semnifica un statut
personal, privat, de care nu se putea prevala oricine, de oriunde ºi de oricând. În aceste condiþii este evident cã marea
majoritate a localnicilor din Dacia romanã, incluºi în categoria peregrinilor sau / ºi, în mãsura în care trãiau în oraºe,
mai ales, în cea a latinilor, conducându-se în continuare în viaþa de zi cu zi ºi în raporturile nemijlocite dupã
cutumele proprii, recunoscute de stãpânire între altele ºi în cadrul jus gentium, nu erau câtuºi de puþin afectaþi de
condiþia de Romanus ºi nua veau nici o motivaºie de a ºi-l apropia altfel decât, poate, ca un cuvânt latinesc printre
altele; un cuvân desemnându-l pe �celãlalt�, pe �strãin�, pe �ocupant�: stãpânitor de alt �neam�. De altfel delimitarea
opera ºi în sens invers, (cetãþenii) romani pãstrând în mod firesc distanþa exprimând privilegiile de care se bucurau
atât în ordinea raporturilor personale cât ºi în cea a relaþiilor publice, sociale ºi administrative faþã de restul locuitorilor,
aceºtia doar supuºi ai imperiului.

Situaþia nu se schimbã nici dupã anul 212, când Caracalla extinde printr-un edict, CONSTITUTIO
ANTONINIANA, statutul de roman, civis Romanus, ºi la alþi locuitori liberi ai imperiului. Aºa cum tind sã dovedeascã
cercatãri mai recente, - papirusul în cauzã parvenindu-ne mutilat-, nu numai dediticii dar ºi toþi peregrinii din
aºezãrile rurale, adicã în cazul nostru, marea majoritate a locuitorilor Daciei romane, rãmâneau în continuate excluºi
de la acest statut. Aceastã constatare vine în concordanþã ºi cu rostul esenþial al edictului: Caracalla nu urmãrea prin
gestul sãu decât lãrgirea bazei de impozitare, pentru a asigura noi resurse de venituri unei vistierii tot mai secãtutite
de rãzboaiele externe ºi de confruntãrile interne. Or, statutul de Romanus, cetãþean roman, nu implica numai privilegii
faþã de marea masã a locuitorilor imperiului � aceºtia non-romani!- dar ºi obligaþii, printre care ºi fiscale.

Ideea politicã a extinderii cetãþeniei romane la toþi locuitorii imperiului în perspectiva solidarizãrii acestora cu
puterea de stat, aºadar transformarea lui Romanus într-un �nume naþional� al lumii romane devine perceptibilã ºi este
atestatã abia un secol mai târziu, când Dacia ºi locuitorii ei nu mai fãceau parte din imperiu, ºi când împrejurãrile
intrne ºi externe creau un alt cadru de receptare a realitãþii. Deocamdatã însã, în mod neaºteptat, Romanus ca posibil
etimon al lui român, a avut mai mult de pierdut decât de câºtigat prin stãrile de lucruri create de Constitutio Antoniniana.
În mãsura în care prestigiul lui Romanus era diminuat prin relativ tot mai lesnicioasa lui asumare, prin reducerea
atractivitãþii lui social-economice ºi a ascendentului  social-administrativ conferit în relaþiile cu ceilalþi, locuitorii din
Dacia sau de aiurea erau din ce în ce mai puþin interesaþi sã ºi-l apropie. Vãzutã din perspectiva inversã, aceastã
egalizare a condiþiilor a determinat mai degrabã o reafirmare a statutului etnic propriu, a obârºiei non-romane care îi
definise ºi îi definea, în opoziþie cu romanus, ca oameni ai pãmântului locuitori ai imperiului. ªi este foarte posibil ca
acea reînviere a particularismelor locale care se produce numai o generaþie mai târziu, în contextul frãmântãrilor prin
care trece imperiul la mijlocul secolului al III-lea sã fie ºi o consecinþã, printre altele, a edictului din 212.

Ce rezultã din cele înfãþiºate privind posibilitatea ca numele politic Romanus sã fie etimonul numelui etnic
român?

a) în timpul stãpânirii romane în Dacia, numãrul celor care îºi puteau apropia denumirea de (civis) Romanus
sau care puteau fi desemnaþi cu acest apelativ constituia o minoritate.

b) Edictul lui Caracalla (212) nu aduce schimbãri semnificative, întrucât în Dacia, ca ºi în alte provincii,
numãrul peregrinilor deditici sau care locuiau în mediul rural � rãmaºi în continuate în afara ariei de cuprindere a lui
Romanus � era majoritar.
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c) Sclavii, mulþi � puþini cât vor fi fost, nici nu intrã în discuþie.
d) Semnificaþia lui Romanus ca �locuitor al Imperiului Roman� (apropiatã de conotaþia modernã de �cetãþean�

al unui stat naþional) tinde sã se impunã ºi este atestatã ca atare, ca nume politic, abia în secolul al IV-lea, când Dacia
ºi �oamenii pãmântului� ei nu fãceau parte din imperiu.

e) În sfârºit, dar nu în ultimul rând, cea mai mare parte a geto-dacilor, a oamenilor pãmântului apelor carpato-
dunãrene care au dãinuit pe teritoriul locuit de purtãtorii etnonimului român au rãmas în afara stãpânirii romane, a
provinciei imperiale Dacia. Pentru aceºtia apropierea numelui Romanus în oricare dintre accepþiuni nu avea nici un
rost.

Pentru toate aceste considerente concluzia care se impune este cã numele Romanus nu a întrunit în nici un
moment al istoriei provinciei romane Dacia, al contactului dintre grupurile de limbã maternã geto-dacã ºi, respectiv,
latinã, condiþiile necesare pentru a fi asumat fie ºi mãcar cu titlu de nume politic, precum ca etnonim, de o majoritate
a locuitorilor acestor meleaguri. Se adaugã astfel încã un argument împotriva acceptãrii necritice � pe baza simplei
�evidenþe� � a opiniei cã latinescu Romanus ar fi etimonul numelui etnic ºi naþional al românilor din zilele noastre.

“SARMIZEGETUSA REGIA”  ORI…”KOGAION”  ?

Prof. TIMOTEI URSU  (USA)

Pornind nu numai de la criteriile logicii dar ºi de la faptul cã nici o sursã istoricã � din cele cunoscute pânã asãtazi
� nu desemneazã Dealul Grãdiºtei ºi împrejurimile acestui munte drept capitalã a regilor daci, precum ºi de la
sublinierea cã denumirea  �Sarmizegetusa Regia�  (devenitã prin repetiþie mecanicã, una din cele mai uimitoare
mistificãri ale istoriografiei româneºti!) a fost iniþial o denumire convenþionalã  ºi atribuitã locului prin simpla
presupunere, într-un moment în care explorarea arheologicã a acestui sit era abia la începuturi, tot mai multe fapte
induc concluzia cã adevarata capitalã a Daciei era� cea denumitã de inºiºi romanii: �Sarmizegetusa Dacica�.  Abia
ulterior, în timpul domniei lui Hadrian  (mai exact în anul 118) ºi în memoria împaratului cuceritor, numele complet
al localitãþii devine � cu semnificativa specificare a apartenenþei locale! � � Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica
Sarmizegetusa�.

Faptul cã o serie de clãdiri intramuros, aºa cum a relevat cercetarea arheologicã, prezintã caracteristici constructive
specifice romanilor, nu inseamnã deloc obligatoriu ca acestea sã fi fost ridicate numai dupã anul  106-107: între
specificaþiile ºi îndeplinirile  contractului lui Domiþian (realizat pentru a determina statul dac sã nu acorde ajutor
militar altor triburi aflate  în conflict militar cu legiunile romane pe cursul Dunãrii  Medii) se prevedeau explicit nu
numai stipendii financiare, dar ºi trimiterea de �meºteri militari ºi civili  (constructori!), probabili arhitecþi ºi
supraveghetori ai ridicãrii nu numai de� intãrituri  militare dar, cu maxima probabilitate, ai unei capitale regale cu�
confort roman (mai ales cã în  intervalul confuz de �pace�, dintre cele douã razboaie cu romanii, în zonã se aflau
unitãþi militare romane.. !  E de adãugat  la cei trimiºi anterior prin înþelegere, numãrul remarcabil de prizonieri ºi
defectori romani, aflaþi deja la daci, ºi cu certitudine deþinãtori de priceperi practice,  la care fac referinþã în mod
repetat tratativele romano-dace. Nu pot fi ignorate în acest sens nici repetatele ºi productivele tangenþe ale dacilor cu
lumea etruscã, italicã ºi elenã.

Nu vedem nici un motiv pentru care Decebal ºi  curtea sa regalã, într-o capitalã care se apreciazã cã adãpostea
circa 20-30.000 oameni (!) sã-ºi fi refuzat tihna unui �hypocaustum� (un bazin cu apã caldã, etc.)� ºi sã i preferat
doar� viforul din varful de munte de la Dealul Grãdiºtei, unde nici mãcar  rezistenþii ciobani nu-ºi îngãduie sã
vieþuiascã  mai mult de 7-8 luni pe an.  Nu vedem nici un motiv pentru care  ceea ce (ulterior, sub stãpânire romanã),
devenea  - se presupune! - Templul zeului Liber Pater, sa nu fi fost o clãdire extrem de utilã pentru �sala tronului� lui
Decebal.  O serie din aceste presupuneri logice, care vizeazã executia unor clãdiri de cãtre daci sub îndrumare
arhitecturalã romanã, îºi gãsesc  un corespondent tehnologic în  faptul cã  o mare parte a dimensiunilor constructive
ale  edificiilor apreciate drept �romane� corespund modulului ºi subdiviziunilor de lungime dacice  (1,734m;  0,4335m;
0,289m; 0,1445m ºi 0,024�m), etc.

Studiul totalizeazã o serie de referinþe care tind sã demonstreze cã în Munþii Orãºtiei se afla un puternic ºi
strãvechi �Centru cultual, ºtiinþific ºi tehnologic� getic, probabilul KOGAION, numele menþionat în izvoarele antice
ca atare. Acesta era un posibil ºi bine apãrat militar teritoriu, folosit � dupã toate probabilitãþile -  ca zonã de
tezaurizare  ºi chiar de probabil refugiu regal ºi nobiliar în caz de primejdie. Cu certitudine Dealul Grãdiºtei adãpostea
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un centru cultural-ºtiinþific de o uimitoare productivitate ºi, probabil cu aceeaºi tentã cultualã,  un impresionant
centru de  siderurgie (fãurãrie, batere de monedã, execuþie de arme ºi podoabe, etc.)

Capitala unui regat ale cãrui fruntarii (variabile in timp) aleargã de la poalele Alpilor pânã dincolo de Nistru în
vremea lui Burebista  ºi - chiar dacã mai retrâns - pe teritoriul mai multor seminþii central ºi est-europene în preajma
razboaielor cu Traian, avea nevoie de excelenta situare strategicã centralã a localitãþii devenitã ulterior  �Ulpia
Traiana�: în primul rând din pricina facilitãþii cãilor de acces, în toate ºi din toate direcþiile, foarte bine pãzite. O
astfel de capitalã, generos aparatã natural (vezi imaginile de pe Columna lui Traian!), era situatã, totuºi, la o altitudine
acceptabilã, cu un microclimat convenabil pe parcursul întregului an.

Conceptul stupid cã regii daci (faimoºi în epocã tocmai datoritã agresivitãþii ºi disponibilitãþii lor militare) ºi-ar fi
construit �o capitalã -cuib de vulturi� inabordabilã, defensivã prin excelenþã, în vârf de munte - nu mai poate încânta
astãzi decat� copiii dornici de basme sau  nostalgicii perioadei în care lumea dacicã era etichetatã drept aceea a unui
trib de oieri, þãrani ºi briganzi �aninati de munþii lor�, niºte primitivi pe care câteva legiuni � eterogene ºi prolixe � de
ostaºi  aºa-zis �romani� � urma sã-i nimiceascã, apoi sã se cocoþeze în paturile nevestelor lor ºi sã le civilizeze pe
acestea predându-le lecþii de limba latinã în vederea naºterii miraculoase a noului Popor Vlah (ºi asta cât mai în�
Sudul  �actualelor graniþe ale României� ºi, mai cu seamã, cât mai la Sud de Dunãre ºi de dovezile reale pãstrate de
pãmântul natal...).

Este de datoria istoricilor ºi cercetãtorilor de studiu pluridisciplinar sã reexamineze toate aceste date, mai ales în
condiþiile în care România îºi reclamã statutul politic de strãvechi  neam european ºi nãzuieºte sã transforme, în mod
decent ºi eficient, turismul internaþional într-o logicã ºi importantã sursã de venit naþional.




