
Pentru lichidarea unui popor se începe prin a-i altera, a-i ºterge memoria: îi distrugi cãrþile, cultura, religia,
istoria ºi apoi vine altcineva îi va scrie alte cãrþi îi va da altã religie, altã culturã îi va inventa o altã istorie (de
origine latinã ori slavicã dupã momentul politic). Între timp poporul începe sã uite ceea ce este sau ceea ce a fost,
iar cei din jur vor uita ºi mai repede: limba nu va mai fi decât un simplu element de folclor care, mai devreme sau
mai târziu, va muri de moarte naturalã. Noile forme istorice vor aduce elemente ºi simboluri noi de adoraþie
care le vor îndepãrta pe cele vechi. Din vechiul start spiritual vor rãmâne undeva la un etaj inferior al
cunoaºterii, numai câteva cuvinte, expresii, tradiþii, impresii, fragmente, nume de localitãþi, munþi ºi ape, fãrã
un înþeles aparent. Formele vechi care cândva, au ocupat valenþa transcedentalului vor fi deplasate de formele
noi care vor dicta componenþa ºi funcþiile «noului popor» aºa cum s-a întîmplat cu noi.
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civilizaþie a strãmoºilor noºtri îl ocupã în istoria lumii.
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De ce Decebal?

Fiecare dintre congresele de
dacologie ºi-a avut numele sãu, legat
de o personalitate sau de un eveniment
care a marcat considerabil zbuciu-
mata existenþã a poporului nostru
daco-român. La sfârºitul Congresului
de Dacologie, Kogaion 2005, s-a
hotãrât ca viitorul congres sã poarte
numele de Decebal  2006. ªi atunci
vine firesc întrebarea. De ce Decebal?
La fel de firesc vine ºi rãspunsul pe
care mulþi îl aºteaptã. Un rãspuns cu
mai multe ramuri, toate pornind de la
acelaºi trunchi, un trunchi dintre cele
mai mãreþe ºi mai demne din câte au
existat de douã mii de ani încoace.

Anul viitor se împlinesc 1900 de
ani de când, prin voia sa, ultimul rege
dac pleca în lumea lui Zamolxis
printr-un sacrificiu plin de demnitate
ºi curaj, comparabil poate doar cu
sacrificiul altui mare domn al istoriei
noastre, Constantin Brâncoveanu, cel
care mai bine a ales moartea sa ºi a
fiilor sãi decât sã-ºi plece capul ºi þara
în faþa unui neam de cotropitori, care
ne-au umilit naþia asemenea romanilor
�civilizatori�.

Decebal meritã comemorat pentru
sacrificiul sãu inestimabil, închinat
neatârnãrii neamului sãu ºi pentru cã
românii au ºtiut dintotdeauna sã-ºi
omagieze înaintaºii aºa cum se cuvine,
la împlinirea unor ani cu semnificaþie.
ªi mai trebuie comemorat pentru cã
a fost primul rege a cãrui existenþã a
fost autentificatã prin scris, mãrturie
stând inscripþia de la Sarmisegetusa,
Decebalus per Scorilo.

Apoi, pentru cã în faþa
�civilizatorilor� romani, dornici de jaf
ºi cotropire,  mai bine de 15 ani el ºi-
a apãrat þara cu o genialã capacitate
diplomaticã ºi militarã, stârnind
admiraþia tuturor, chiar ºi a

duºmanilor sãi. Pentru cã regatul sãu
a fost apãrat pe graniþele României
moderne, cu excepþia Dobrogei, la fel,
Decebal trebuie sã fie comemorat.
Pentru cã de la Decebal au început
legendele nemuritoare ale românilor,
pentru cã Decebal este numele de
astãzi a zeci de români, a zeci de
strãzi, instituþii sau fundaþii, marele
rege dac trebuie omagiat în 2006.

ªi mai trebuie comemorat pentru
ceva. Pentru cã unii dintre istoricii
noºtrii se întrec în a bagateliza
importanþa domniei ºi a personalitãþii
lui Decebal, pentru cã existã tot felul
de exaltaþi, cu lebãda pe umeri,
cãrora în loc sã li se ofere locuri la
vreun ospiciu, li se organizeazã oficial
simpozioane ºi primesc dreptul de a
rosti în public faptul cã Decebal a fost
trãdãtorul ºi cãlãul poporului dac.Mai
mult, se aude  cã pedofilul, beþivanul,
cotropitorul împãrat Traian va
beneficia în România anului viitor de
atenþie specialã, la celebrarea a 1900
de ani de la devastarea Daciei, când
se delecta cu �civilizatoarea� imagine
a decapitãrii lui Decebal.

Pentru toate acestea Decebal
trebuie reaºezat  pe locul care i se
cuvine de drept de 1900 de ani
încoace. Naþia românã ºi-a arãtat
întotdeauna respectul ºi dragostea
faþã de înaintaºi ºi nu va rãmâne
indiferentã în ceea ce-l priveºte pe
Decebal. Este dreptul sãu moral de a
fi omagiat aºa cum i se cuvine unui
rege, erou al neamului. Este dreptul
regelui dac de a primi aceleaºi onoruri
ca ªtefan cel Mare la 500 de ani.

Este datoria  moralã a unui întreg
popor de a-l aºeza o datã pentru
totdeauna pe marele rege-erou
Decebal pe tronul de aur al istoriei.
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Istoria neºtiutã a românilor

� Dr. Napoleon Sãvescu
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(continuare din numãrul trecut)
În primãvara anului 331 î.d.H., la

vârsta de 25 de ani, Alexandru îºi
continua marºul în cucerirea Lumii
Antice, alergând dupã acelaºi Darius.

Acesta va încerca sã-l cumpere
pe tânãrul macedonean oferindu-i, la
început, recunoaºterea unui imperiu
cu limita în centrul Anatoliei, pânã la
râul Halys. Apoi îºi extinde oferta, de
astã datã, limita noului imperiu oferit
acestui tânãr de 25 de ani fiind nici
mai mult nici mai puþin decât fluviul
Eufrat ºi, în plus, fabuloasa sumã de
30.000 de talanþi împreunã cu una
dintre fiicele sale. Sãracul general
Parmenia spunea: �eu aº accepta
aceastã ofertã�, dar nu ºi tânãrul
nostru trac-macedonean la care
dorinþa de aventurã ºi luptã era
primordialã ºi nu aceea de a se aºeza
cuminte la locul lui ºi sã-ºi clãdeascã
o familie în liniºte ºi pace. El îi va
rãspunde lui Darius: �cheamã-mã
�Marele Rege� ºi te voi lãsa sã trãieºti
pe lângã mine ca vice-rege, ori
opreºte-te din fugã ºi vino sã ne
luptãm�.

Este imposibil de înþeles
incompetenþa lui Darius, care deºi
avea sub mâna lui o uriaºã armatã, îi
era fricã de un grup de soldaþi
macedoneni. Alexandru îl va sfãrâma
din nou în lupta de la Arbela
(Gaugamela), unde va sosi cu 40.000
de infanteriºti ºi 7.000 de cavaleri.
Darius îl va întâmpina cu peste
200.000 de infanteriºti (dupã alþii
chiar 1.000.000) ºi mai mult de
34.000 de cãlãreþi. Astfel, la sfârºitul
verii anului 331 î.d.H., mai precis pe
1 octombrie, pe o vreme cãlduroasã
ºi plinã de praf ºi de un vânt fierbinte,
alergând printre dealurile Kurdista-

CUCERIREA ZONEI IRAKULUI ªI IRANULUI
nului, cei doi, Darius ºi Alexandru,
se vor gãsi din nou în faþã.

Bessus, ºeful cavaleriei din nordul
Afganistanului, lanseazã un atac
asupra aripii drepte macedonene dar,
spre ghinionul lui, în loc sã se
opreascã la grecii pe care-i sfãrâmase,
îºi continuã atacul nimerind în faþa
falangelor macedonene, trupe specia-
lizate în astfel de lupte, care, într-un
nor de praf, distrug cavaleria persanã.

Alexandru aleargã dupã Darius
care scapã din nou. Bãtãlia de la
Arbela (Gaugamela) a fost poate una
dintre cele mai decisive: numãrul
morþilor în armata lui Darius s-a
ridicat, dupã unii, la 56.000, dar
adevãratul numãr al acestora nu se
va ºti, probabil, niciodatã. Istoria e
scrisã întotdeauna de învingãtor!
Tânãrul Alexandru îºi va continua
drumul hãrãzit de destin, va pãtrunde
în Babilon, unde se va odihni, apoi va
continua invazia zonei Iranului de azi,
va arde oraºul �cel mai urât din lume�,
va distruge Persepolis în faþa armatei
persane paralizatã de fricã. Alexandru
va gãsi comoara regilor persani,
compusã din peste 120.000 de talanþi
de aur. Armatei lui, obosite, dar
victorioase, îi oferã oraºul spre jefuire
� frumoasã recompensã. Ce vor fi
simþit persanii despre aceasta este
uºor de imaginat: ºi azi el îl considerã
pe Alexandru drept un mãcelar, o
fãpturã diabolicã care le-a dãrâmat
templele ºi le-a ucis preoþii, le-a ucis
cea mai preþioasã carte religioasã,
�Avesta�, scrisã cu aur pe 12.000 de
piei de animale.

Va urma fuga dupã Darius, care
se ascunsese la Ecbatana, 600 de km
nord de Persepolis, avându-i alãturi
de el pe mercenarii greci, credincioºi

lui, cât ºi pe satrapul Bessus,
conducãtorul cavaleriei de la Arbela.
În fierbintea lunã iulie a anului 330
î.d.H., Alexandru afla cã Darius a
pãrãsit Ecbatana, îndreptându-se
spre zona Afganistanului de azi. În
11 zile de marº forþat macedonenii
ajung la Raz (vechiul Teheran),
obosiþi, însetaþi, aproape târându-se
prin marea de nisip. Ciudatã este ºi
frica lui Darius; având o armatã de
zece ori mai mare ºi mai puternicã,
fugea de un grup nebun de macedoni
care nu-i doreau nimic altceva, decât
sã-l facã sã disparã. Între timp, în
tabãra lui Darius se propuneau
schimbãri; propunerea de înlocuire
temporarã a lui Darius cu Bessus,
satrapul Betriei, va fi respinsã de
Darius, care va muri, fiind ucis chiar
de �credincioºii� sãi, care-l vor
pãrãsi, înjunghiat, într-o cãruþã. De
aici istoricii, învingãtorii, vor scrie iar
istoria lor, a câºtigãtorilor. Ei vor
descrie cum un soldat din armata lui
Alexandru îl va gãsi pe Darius, încã
în viaþã, îi va aduce apã într-un coif,
iar înainte sã moarã, marele rege al
Imperiului persan, îl va întâlni pe
Alexandru ºi îi va mulþumi pentru felul
în care îi tratase familia. Ba chiar mai
mult, cu limba de moarte îl va numi
succesorul sãu la tronul Marelui
Imperiu Persan. Istorici, istorici,
istorici ºi atunci, ca ºi acum, scriau
o istorie pãrtinitoare, o istorie a
învingãtorului fãrã scrupule ºi ruºine
în faþa posteritãþii!

Adevãrul este cã, Darius era deja
mort la sosirea lui Alexandru, iar
corpul sãu a fost trimis înapoi la
Persepolis, nu aºa de mult din respect,
cât pentru a arãta familiei acestuia ºi
lumii persane corpul neînsufleþit al
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marelui Darius. Ce a urmat dupã
aceea nu se deosebeºte de ce urmase
cu câþiva ani în urmã în regatul
Macedoniei, dupã moartea lui Filip
al II-lea.

De astã datã toþi, copiii lui Darius
au fost fie �îndepãrtaþi� pentru
totdeauna din aceastã lume, fie
cãsãtoriþi cu macedoneni � în felul
acesta nelãsându-se nici un urmaº
demn de a-l continua în viitor pe
fostul rege al regilor, pe Darius.

Acum, dupã ce au cucerit Persia,
se vor întoarce acasã aceºti macedo-
neni? Nu! Alexandru le va vorbi de
zilele în care ei ar trebui sã-l învingã
pe Bessus, care, între timp se
declarase rege. El, Alexandru, îi va
purta spre �sfârºitul� pãmântului pe
aceleaºi drumuri ale istoriei pe care
vor pãºi Gingis Han (Genghis Khan),
ori Marco Polo. De la vârsta de 27
de ani pânã la 29 el îi va purta de pe
întinderile Afganistanului, Uzbe-
kistanului ºi Tadjikistanului de azi
pânã la Samarkand. Se va cãsãtori
cu Roxana, cea mai frumoasã fatã
din Asia, nu înainte de a-l omorî,
într-o crizã de personalitate, pe
vechiul sãu prieten ºi tovarãº de arme
� Cleitus. Ce l-a fãcut pe tânãrul
Alexandru sã renunþe la farmecele
Eunucului Bagoas, la tânãrul
Euxenippos sau la vechiul �prieten�
Hephaistion ºi sã se îndrãgosteascã
de tânãra ºi frumoasa Roxana nimeni
nu ºtie. Cert este cã în urma unui
banchet �splendid�, barbaric, cu
mult consum de alcool, ea, Roxana,
a fost adusã sã danseze în compania
altor fete, ca sã aterizeze în �inima�
lui Alexandru. Dar firea totalitarã ºi
despoticã a tânãrului �zeu� va
exploda iarãºi când un grup de paji,
toþi tineri, sub 20 de ani, sãtui de
alergãturi, au plãnuit asasinarea lui.
Aceºtia vor fi descoperiþi ºi torturaþi
fãrã milã, pânã la moarte. În final,
Alexandru îl va acuza pe nepotul lui
Aristotel, pe Calisthenes, de a fi
organizat complotul, istoricul, omul
care i-a construit mitul, pe grecul care
a creat ºi realizat prin linguºirile lui
�monstrul� Alexandru. Calisthene, în

plus, a mai avut �tupeul� sã-l compare
cu Patrocle (Patroclus, din Iliada),
prietenul ºi iubitul lui Achile. Cum
adicã? El, Alexandru, sã nu fie
comparat cel puþin cu Achile? Ca
urmare, Alexandru nu numai cã l-a
torturat, dar l-a ºi crucificat.

CUCERIREA ZONEI
PAKISTANULUI ªI INDIEI

327-326 î.d.H.
CHEMAREA STRÃBUNILOR

La vârsta de 29 de ani, când alþi
tineri nu ºtiu încã de ce sã se apuce în
viaþã, el, Alexandru, se vedea un �zeu�.
Cucerise aproape toatã lumea ºtiutã
pânã la el, dar � nu toatã!

El voia totul, aºa cã în primãvara
anului 327 î.d.H. îl vom gãsi pe pantele
muntoase ale Hindu-Kush-ului, undeva
între Pakistanul ºi Afganistanul
Nuristan, plin de energie, mânat de o
dorinþã demonicã de a stãpâni toatã
lumea. Aºa cum îl învãþase Aristotel,
el voia sã vadã, din vârful acestor
munþi, sfârºitul, limita pãmântului. Ce
o fi simþit el, oare, când a descoperit
cã �eminentul� lui învãþãtor a calculat
greºit? Probabil în acel moment,
dorinþa de cunoaºtere ºi mai puþin de
cea de cucerire îl purta tot mai departe,
sau poate nu era altceva decât o
chemare a strãbunilor, care cu mai
puþin de 2000 de ani înaintea lui,
carpato-danubienii, vedicii, arienii, ori
cum vreþi sã ne numiþi, în urma
mãcelului de la Harrapa, pãtrundeau
în India pe cursul superior al
Indusului.

Ei, carpato-danubienii-arieni, au
cucerit India nu numai militar ci, în
special, spiritual.

Despre India, Alexandru nu ºtia
prea mult, se pare cã �serviciul lui
secret� � format în majoritate din
neguþãtorii greci � nu pãtrunsese în
aceastã zonã. Cunoºtinþele lui se
limitau la frontiera nord-vesticã a
Punjab-ului.

Tânãr, abuziv, cãruia îi plãceau
beþiile, orice se poate spune rãu despre
tânãrul Alexandru, dar nu i se poate
contesta seriozitatea ºi meticulozitatea

în pregãtirea unei invazii; la fel ºi de
astã datã, dupã ce va studia cu atenþie
toate informaþiile primite despre India,
el îºi va împãrþi armata în douã: (1)
grosul ei îl va pune sub conducerea
�iubitului� lui prieten Hefaistion, iar o
micã parte (2) o va conduce el însuºi
ºi va avea un caracter, mai curând,
de exploatare a Indiei.

Ei vor merge împreunã de la
Kandahar pânã la Kabul ºi de acolo
pânã la Bactra (balkh). Se vor
reîntoarce la Kabul ºi de acolo drumul
lor se va despãrþi: Hefaistion îºi va
conduce armata la sudul râului Kabul
spre Taxila, al cãrui rege va fi de
partea macedonilor; nu la fel va face
alt rege din partea vesticã a fluviului
Indus, care, la Charsadda, va fi învins
de Hefaistion ºi chiar omorât.

Alexandru se îndreaptã cu mica
lui trupã în nord, spre Hymalaia,
trecând prin valea Kunarului,
ajungând pânã la Pir Sar (Dornos),
undeva pe la poalele acestor munþi
(din estul Afganistanului de azi pânã
la frontiera nord-vesticã a
Pakistanului).

Ce-l mâna pe tânãrul rege
macedonean erudit pe aceste
meleaguri, atunci în antichitate,
atunci, în urmã cu mai bine de 2.300
de ani? Poate acea chemare a
strãbunilor!

Undeva în vãile Kunarului, între
Afganistanul de azi ºi Pakistan, a avut
loc un incident extraordinar: în micul
orãºel Nysa localnicii au venit la
armata macedoneanã cerându-le
protecþia, spunându-le cã ei sunt
nimic altceva decât descendenþi ai
zeului Bachus, zeu tracic, preluat mai
târziu de greci ºi de romani, Bachus,
zeu al beþiei, vinului, extaziei
(provocate de amestecarea în vin al
unei viþe sãlbatice), intoxicaþie care
provoca acþiuni impredictibile la cei
ce se �drogau� cu aceasta. Cã
Alexandru ºi ai lui macedoneni erau
alcoolici era greu de spus, dar ºi de
contestat. Pe atunci, oamenii �aleºi�
nu aveau prea multe de fãcut ca sã
se distreze, în plus, macedonenii, ca
ºi mercenarii greci care-i însoþeau
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erau oamenii timpurilor lor: creduli,
superstiþioºi, religioºi, posedaþi de
demoni ori de zei.

De fapt, nici azi, dupã 2.300 de
ani, oamenii nu s-au schimbat prea
mult ºi chiar când trimit rachete pe
alte planete, cãlãtoresc pe Lunã sau
simplu �în spaþiu�, continuã sã fie
superstiþioºi ori sã creadã în fiinþe
supranaturale la care se închinã cu
evlavie; deci, ce le putem cere acestor
oameni de acum 2.300 de ani!
Povestea acelor �strãbuni� nu a fãcut
decât sã-i confirme lui Alexandru,
dreptul de a fi acolo ºi sã-i creascã ºi
mai mult interesul în exploatarea acelei
lumi. Sã nu uitãm cã, pentru timpul
sãu, el era un om deosebit de educat,
erudit, cult. Dupã pasajul prin valea
strãmoºilor, el va ajunge la Massaga,
în valea râului Swat, unde a
întâmpinat rezistenþã, pânã când
conducãtorul armatei inamice a fost
ucis. Atunci, regina localã, o femeie
foarte frumoasã, îi va deschide porþile
cetãþii ºi nu numai pe aceea; se pare
cã ea i-a adus pe lume ºi un copil.
Alexandru le-a promis soldaþilor
indieni, care luptaserã împotriva sa,
libertatea, dar în timpul nopþii, i-a
mãcelãrit. El nu avea nevoie de soldaþi
inamici în spatele sãu.

Comportamentul lui pare, de multe
ori, cel al unui jucãtor modern de ºah.

Alexandru îºi continuã campania

spre centrul Indiei cu 80.000 de
soldaþi, animale, care ºi tunuri de
luptã, elefanþi, plus oameni de ºtiinþã,
botaniºti, istorici ºi topografi (care
mãsurau continuu distanþa:
Macedonia � capãtul lumii). El
traverseazã râuri ºi fluvii, vãi, dealuri
ºi munþi, deºerturi ºi mãri, spre a-ºi
îndeplini destinul. El îl va întâlni pe
ramanul, Rajah, Porus, împãrat al
Indiei, care îi va sta în faþã cu 30.000
de soldaþi ºi o cavalerie de 2.000 de
oameni alãturi de care mai avea ºi un
�regiment� de �tancuri ale
antichitãþii�, respectiv 300 de elefanþi.
Astfel, în jurul zilei de 21 mai a anului
237 î.d.H., într-o zi însoritã, pe râul
Jhelum (Hydaspes), umflat de apa
topitã a zãpezii, cât ºi a gheþarilor din
munþii Hymalaia, Alexandru îºi va
construi un pod de vase,
surprinzându-l pe fiul lui Porus, care
credea cã, cu o cavalerie de 2.000 de
oameni ºi 50 de cariote (cãruþe de
luptã) îl va speria pe macedonean.
Dar el s-a înºelat ºi nu numai atât,
dar a ºi fost omorât. În acele timpuri
nu te puteai juca cu un macedonean!
Ramanul Porus, probabil un urmaº
al acelor strãmoºi carpato-danubieni,
înalt de 1,80 m, un adevãrat gigant
pentru acea vreme, îl va întâlni în
luptã pe macedonean. La început,
�divizia� de elefanþi va face ravagii
printre macedoneni ºi ale lor falange,

dar nici asta nu va dura prea mult,
ochii elefanþilor fiind principala þintã
a suliþelor lungi, falangiste, dar ºi
trompele lor tãiate de sãbiile
macedonene. Istoricul Arian îi descrie
pe aceºti elefanþi, arãtând la sfârºit
ca niºte corãbii rãsturnate pe mare.
Tot acelaºi istoric, Arian, ne spune
cã numãrul morþilor în tabãra lui
Porus a fost de 20.000; Diodorus
vorbeºte de 12.000 de morþi, 9.000
de prizonieri ºi 80 de elefanþi morþi.
Dacã dupã mãcelul de la Harrapa,
fãcut de carpato-danubieni-vedici la
2.000 î.d.H. aceºtia au pãtruns pe
valea Indus-ului, acum, dupã cca.
1.700 de ani (327 î.d.H) alt mãcel a
avut loc; Porus a scãpat masacrul.
El îl va întâlni pe Alexandru, cerându-i
printr-un interpret, sã-l �trateze ca pe
un rege�. Alexandru o va face ºi, chiar
mai mult, îi va mãri imperiul,
adãugându-i ºi teritoriile ocupate de
la inamicii acestuia. Pentru
macedonean, era mai bine sã aibã un
prieten decât un duºman.

O monedã din acele timpuri,
fãcutã în Babilon, ni-l înfãþiºeazã pe
Alexandru cãlare pe Bucefal,
atacându-l pe Porus care se gãsea pe
spatele unui elefant. Pe cealaltã faþã a
monedei avem portretul lui Alexandru
care, asemãnãtor zeului suprem al
traco-dacilor, Gebeleizis, are în mâna
dreaptã un fulger, iar cu stânga se
sprijinã într-o suliþã. Bãtãlia de la
Jhelum, deºi câºtigatã, îl va mâhni
profund pe tânãrul de 29 de ani: el îl
va pierde pe Bucefal, calul lui drag,
care moare rãnit în luptã (sau, dupã
alþii, de bãtrâneþe). Bucefal a fost
animalul credincios care timp de 20
de ani l-a însoþit peste tot.

Un monument va fi ridicat în
cinstea cailor de luptã, de fapt, în
cinstea credinciosului lui cal �
Bucefal. Locul monumentului a fost
identificat la Jalapur, loc pe care
chinezii budiºti îl vor numi mult mai
târziu �oraºul faimosului cal�.

Dupã o lunã de repaus pe malurile
râului Jhelum, când au avut loc
spectacole muzicale ºi competiþii
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atletice, Alexandru îºi va ridica iar
armata, ducând-o mai departe �în
inima Indiei�. La fel cum mai târziu
Magelan ºi Cristofor Columb vor
explora mãrile pentru a descoperi
sfârºitul lor, el, Alexandru, voia sã
facã acelaºi lucru pe uscat, voia sã
vadã unde se sfârºea pãmântul!
Botaniºtii care-l însoþeau erau
încântaþi de noua florã descoperitã,
de bumbacul care fãcea posibilã
obþinerea de haine din astfel de plante.
Musonul era observat ºi comentat de
Theophasus, a cãrui lucrare pierdutã
a fost regãsitã, tradusã în limba
persanã într-o bibliotecã din nordul
Indiei. Alexandru îºi împinge armata
întâi spre est pânã la râul Beas
(Hyfastis), cel mai îndepãrtat loc ºtiut
pânã atunci de istoricul Arrian.

El auzise cã, dincolo de acest râu,
ar exista un regat, pe Gange, cu
capitala la Patna, oraº care rivaliza cu
Babilonul, cu o populaþie de 400.000
de locuitori, 564 de turnuri de apãrare
ºi 60 de porþi. Cine-i putea opri setea
de aventurã, de cucerire a acelei
împãrãþii? Cine? Dar armata era
obositã de ploile din timpul perioadei
musonice, îmbolnãvitã de malarie
(chinina se pare cã au cunoscut-o
atunci de la indieni), de dizenterie,
speriatã ºi decimatã de ºerpii veninoºi;
soldaþii obosiþi ºi uzi nu mai visau ca
în urmã cu 7 ani, când traversaserã
Dardanalele în Asia, la aventuri ºi
bogãþii.

Coenus, unul dintre cei mai
devotaþi comandanþi de falangã îi va
spune cã din armata originalã au
rãmas foarte puþini: �unii au murit în
bãtãlii, alþii sunt invalizi, mulþi au fost
lãsaþi în diferite pãrþi ale Asiei, dar cei
mai mulþi au murit bolnavi de tot felul
de boli; puþinii supravieþuitori vor sã
vadã dacã pãrinþii le mai sunt în viaþã,
vor sã-ºi vadã soþiile ºi copiii, vor sã-ºi
vadã locurile natale�. Nemulþumit,
Alexandru le spune cã va merge
singur înainte numai cu voluntari,
ceilalþi se pot întoarce acasã, în
Macedonia, sã spunã cã ºi-au întors
spatele la el ºi l-au lãsat singur printre
inamici. Dar nici aceste fraze nu au

convins pe nimeni, aºa încât se vor
întoarce spre Jalapur. Dar dacã
armata a acceptat aparent în a merge
mai departe, spre Est, Alexandru va
încerca sã-i aducã �acasã� mergând
spre sudul Indiei, continuând sã
traverseze locuri noi, sã le exploreze.
Între timp, Coenus va muri. Roxana,
soþia lui Alexandru îi va aduce pe lume
un fiu care va muri însã în toamna
anului urmãtor. Alexandru îºi va
pregãti o flotã de peste 2.000 de vase
pe care o va comanda, cu intenþia de
a atinge Oceanul Indian. Prietenul sãu,
Hefaistion, se va aºeza în fruntea
armatei de 200 de elefanþi ºi îl va
urma de-a lungul fluviului Indus.
Infanteria ºi cavaleria, avându-l
comandant pe Craterus, va mãrºãlui
ºi ea de-a lungul malurilor fluviului.
Trebuie sã fi fost un spectacol
fantastic, grandios, sã vezi
mobilizându-se acele trupe, cruciada
împotriva Imperiului Persan
transformându-se într-una împotriva
locuitorilor Asiei! Soldaþii macedoneni
vânau, pedepseau, distrugeau orice
împotrivire. Începuse teroarea contra
oricãrei împotriviri. Macedonenilor li
s-a împotrivit o populaþie localã, în
oraºul Multan. Soldaþii, obosiþi ºi
bolnavi, nu prea mai aveau chef sã
mai cucereascã un oraº; Alexandru
se va cãþãra pe una dintre scãrile de
asalt, care se va rupe. Vãzând �roºu�
în faþa ochilor, tânãrul macedonean
uitã cine este, se agaþã cu mâinile de
zidul duºman, sãrind înãuntru cu alþi
trei însoþitori. Bucuria apãrãtorilor
cetãþii, care au tãbãrât pe ei, cu mic
ºi mare, ba chiar o sãgeatã îi va
strãpunge pieptul în partea dreaptã.
Cu acel scut al lui Achile, luat din
Troia, cei trei tovarãºi îl vor acoperi,
încercând sã-l scape de furia
apãrãtorilor. Soldaþii macedoneni din
afara zidurilor, înþelegând dezastrul,
vor lupta nebuneºte ºi-i vor masacra
pe luptãtorii inamici pânã la unul. Ei
credeau cã Alexandru al lor era mort,
dar el a fost adus, aproape mort, în
tabãra unde doctorii se întrebau dacã
sã încerce sau nu sã-i scoatã sãgeata
din piept. Într-un moment de

luciditate, Alexandru deschide ochii
ºi le cere sã o facã. Doctorul
Critobulos o va face: sânge ºi aer a
þâºnit dupã scoaterea sãgeþii din ranã,
din plãmânul drept al �Zeului
Macedonean�. Dar sãnãtatea de fier,
cât ºi tinereþea sa vor învinge ºi el va
supravieþui. Totuºi localnicii din zona
Multan ºi Ucher spun azi cã, de fapt,
�Alexandru a murit atunci ºi a fost
înmormântat undeva pe acolo.
Comandanþii lui nu au vrut sã
descurajeze armata ºi au declarat cã
este încã în viaþã�. Adevãrul este cã
Alexandru îºi va continua drumul pe
apã încã 9 luni; în timpul acela ei au
venit în contact cu filosofia vedicã,
ce se practicã în India de peste 2.000
de ani, adusã de carpato-dunãreni.
Alexandru va fi intrigat de filosofia
scepticã, raþionalã ºi materialistã
vedicã ºi de asemãnarea ei cu ce se
practica în acea vreme în Grecia (vezi
p.204 �To the ends the Earth� de
Michael Wood), în special în ceea ce
privea legile naturale ale Universului.
Este dificil pentru noi sã speculãm azi
dacã el ºtia sau nu cã originea acelor
filosofii vedice îºi avea era în spaþiul
Carpato-dunãrean, ca ºi cea
greceascã, de altfel. Nu numai
indienii, dar ºi grecii se adãpaserã la
acelaºi izvor al cunoaºterii, amândouã
civilizaþiile construindu-ºi filosofiile pe
baza celei pelasgice, ariene, carpato-
danubiene, pe cea a strãmoºilor
noºtri. De-a lungul Indusului, trupele
lui Alexandru vor întâlni pe cele ale
regelui Indian Musicanus care,
prefãcându-se prieten, la început, mai
târziu îl va ataca, dar va sfârºi
crucificat. Peste 80.000 dintre soldaþii
lui fiind uciºi de trupele macedonene.
În vara anului 326 î.d.H. Alexandru a
ajuns la Patala (Hyderabad); folosind
notele amiralului lui, Nearchus,
istoricul Arrian va publica o carte
separatã intitulatã �India�.

Ajungând la acest punct terminus,
Alexandru a decis �întoarcerea
acasã�.

(continuare in numãrul viitor)
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Cel dintâi stat european cunoscut
în perioada matriarhatului, condus de
o reginã, a fost acela al strãmoºilor
Geto-Dacilor. Lucrând la un studiu
intitulat Dacii de-a lungul mileniilor,
am fost impresionat de concluzia
fostului meu prieten, C.S.
Nicolãescu-Plopºor, cu privire la
rezultatul sãpãturilor arheologice de
la Bugiuleºti în judeþul Vâlcea. Este
vorba de un material osteologic
animal, datând din Villafranchian
(perioada quaternarã, între 1,7-1,9
milioane de ani). Tot aici, Plopºor a
descoperit cele mai vechi unelte de
lucru de pe teritoriul Daco-României:
�oase de animale, sparte ºi fasonate,
pentru a fi folosite la strãpuns, tãiat,
despicat, rãzuit ºi zdrobit� Aceste
descoperiri au situat zona Bugiuleºti
printre vetrele de antropogenezã din
Europa, ca una dintre cele mai vechi
staþiuni ale hominizilor de pe
continentul nostru�. Tot aici a
descoperit resturi de fosile ale
hominizilor, care au confecþionat
sculele menþionate mai sus. Autorilor
acestor scule le-au dat denumirea de
Australanthropus Oltenensis
(Alexandra Bolomey, în Dicþionar de
istorie veche a României, 115).

Altã categorie de instrumente,
silex, a fost descoperitã, de acelaºi
cercetãtor, pe Valea Dârjovului în
judeþul Olt, pe Valea Mozacului în
judeþul Argeº ºi la Rahoviþa în judeþul
Sibiu. Este vorba de aºa-numitele
�unelte de prund�. Aºchii de piatrã
s-au gãsit ºi la Ripiceni în judeþul
Botoºani. Prin acestea se
documenteazã existenþa celor mai
vechi hominzi pe pãmântul Daco-
României.

În urma acestor descoperiri
arheologice ºi în special a celor trei
tãbliþe de la Tãrtãria (judeþul Alba),
cercetãtoarea americanã Maria

Zeiþa Hestia, cea dintâi reginã a strãmoºilor geto-dacilor
Pr. Dumitru Bãlaºa

Gimbutas constatã cã �România este
vatra a ceea ce am numit Vechea
Europã, o entitate culturalã cuprinsã
între 6500-3500 a.C., axatã pe o
societate matriarhalã, teocraticã,
paºnicã, iubitoare ºi creatoare, care
a precedat societãþile indoeuropene
patriarhale. Ea precede cu câteva
milenii pe cea sumerianã� (Civilizaþie
ºi culturã, 49). În aceastã perioadã a
matriarhatului se înscrie viaþa ºi
activitatea reginei Hestia a strãmoºilor
Geto-Dacilor sau a Traco-Dacilor.

Regina Hestia. În volumul Izvoare
privind istoria României (Fontes, I,
768), la indicele alcãtuit de lingvistul
H. Mihãescu se precizeazã sumar:
�Hestia, zeiþã a vetrei ºi a focului la
Geþi�. De la indice a trecut la texte.

Primul scriitor antic care
aminteºte de Hestia este Herodot (cca
425 a.C.). El spune cã Sciþii se
închinau �înainte de toate, la Hestia,
apoi la Zeus ºi la Geea�. Tot el aduce
un amãnunt: �în limba sciticã Hestia
se spune Tabiti� (Fontes. 33). Deci,
zeiþa focului la Sciþi purta numele de
Tabiti. Trebuie sã mai menþionãm cã
în acest timp zeiþa Hestia trecuse de
la Traci în Olimpul grecesc. Hesiod
alcãtuise, prin secolele VIII-VII, o
teogonie dupã bunul plac, ca sã punã
ordine între zei. În felul acesta, zeiþa
Geþilor, Histia sau Hestia, devine tacit
zeiþã a Grecilor ºi a popoarelor de
culturã greceascã.

Tot Herodot, menþionând luptele
lui Darius cu Sciþii, aratã cã
Idanthyrsos, regele acestora, a spus
solului trimiºi de Perºi: �Ca stãpân,
eu recunosc numai pe Zeus,
strãmoºul meu, ºi pe Histia, regina
Sciþilor� (Eadem, 57). Prin Sciþi el
înþelege pe Geþi. Situaþia Hestei este
clarificatã pe parcurs de Diodor din
Sicilia, care scrie cã �la Ariani,
Zarhrausthes a fãcut sã creadã cã o

zeitate bunã i-a dat legile întocmite
de el. La aºa-numiþii Geþi, care se
cred nemuritori, Zamolxis susþinea cã
ºi el a intrat în legãturã cu regina
Hestia, iar la Iudei, Moise, cu
divinitatea cãreia i se spune Iahve�
(Eadem, 189). Este vorba de cei trei
mari reformatori ºi legislatori ai lumii
vechi: Zorosatru al Perºilor, Lamolxis
� aducãtorul Beleginelor (a legilor
frumoase) pe care le primise de la
zeiþa Hestia, ºi Moise, care primise
Decalogul. Cu aceºtia ne aflãm în
perioada patriarhatului.

Hestia sau Histia, zeiþa Geþilor, ca
pãmânteanã, a fost reginã a
strãmoºilor Traco-Dacilor în perioada
matriarhatului, o reginã fecioarã, care
în cea mai îndepãrtatã antichitate a
organizat statul strãmoºilor Traco-
Geþilor ºi cultul focului în vatra
�Cetãþii regale�, o micã fãrâmã din
soare � focul ceresc care topea gheaþa
ºi oferea muritorilor cãldura necesarã
vieþii.

Genealogia reginei Hestia, alcãtuitã
de Hesiod, nu are nimic comun cu
realitatea. El nu a fãcut altceva decât
sã introducã cultul zeiþei Hestia de la
Geto-Daci în lumea greacã, romanã
ºi a altor popoare. La Romani, Hestia
apare sub numele de Vesta, iar
preotesele sale s-au numit vestale.
Regina Hesta sau Istia, Iesta sau Vesta
ºi-a desfãºurat activitatea în jurul
fluviului Istru, la Traco-Daci. Cã ea
a fost în adevãr reginã pãmânteanã
ne încredinþeazã faptul cã a fost
reprezentatã plastic �uneori þinând în
mânã sceptrul, emblemã a
suveranitãþii�, iar în �Statuia
Giustiniani� aflatã într-un muzeu din
Roma o vedem înveºmântatã într-un
dublu hiton (cf. Al. Mitru). Emblemele
suveranitãþii acestei zeiþe sunt o
dovadã cã a fost reginã. Apoi a fost
introdusã de Hesiod în panteonul
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Olimpului ºi adoratã pe un vast
teritoriu auro-afro-asiatic.

Descoperirea a numeroase
statuete feminine (bogat inventar de
figurine feminine prezentat de Radu
Florescu ºi Ion Miclea în Preistoria
Daciei) dovedeºte evoluþia ºi cultura
regatului traco-dac, în perioada
matriarhatului. La acestea se adaugã
cele 21 de statuete feminine descope-
rite lângã Moineºti-Bacãu, într-un
sanctuar. Dintre ele, 15 sunt aºezate
pe câte un tron de lut ars. O �Mare
zeiþã� s-a descoperit la Tufeºti-
Botoºani, alta la Liubceva în Caraº-
Severin. Acest mare numãr de
figurine ilustreazã ca în nici o parte a

Valahii, factor de continuitate în istoria universalã
Prof. Maria Ciornei

Terrei perioada matriarhatului
avansatã în Daco-România. Pe drept
cuvânt, Vasile Pârvan spunea cã
�divinitatea femininã geticã era
adoratã ºi ca Hestia�, �Marea zeiþã a
pãmântului roditor ºi hrãnitor�,
existentã în Dacia �chiar înainte de
venirea Iranienilor� (Getica, 164).

Informaþia oferitã de Herodot cã
Hestia la Sciþi a avut alt nume aparþine
unei epoci mai târzii, când cultul ei
trecuse de la Traco-Daci la celelalte
popoare, prin intermediul culturii
greceºti. Aceasta ºi-a însuºit tacit
cultura popoarelor mai vechi. Dupã
cum demonstreazã Silva Pãun,
Pentagrama magicã, numitã mai

târziu, dupã descoperirile lui V.
Boroneanþ, Diagrama lui Pitagora,
apare pe teritoriul dacic la Chindia în
Mehedinþi ºi la Nucu-Bacãu, cu mult
înainte de vremea în care a trãit
Pitagora.

Hestia, fostã reginã la strãmoºii
Traco-Dacilor, dupã moarte a devenit
zeiþã a focului. În perioada
patriarhatului, Sciþii o adorau sub
numele de Tabiti, Grecii sub numele
de Histia sau Hestia, iar Romanii sub
numele de Vesta. Cultul ei s-a
generalizat în spaþiul euro-afro-asiatic
dupã ce Hesiod a introdus-o în
panteonul Olimpului.

�

Pelasgii sau protodacii sunt cei mai
vechi locuitori ai Europei, dupã unii
cercetãtori chiar cei mai vechi
locuitori ai Terrei. Anticii îi mai
numesc ºi hiperboreeni, ceea ce atestã
conºtiinþa identitãþii acestor termeni,
a sensului lor, ºi despre aceºtia
vorbesc miturile.

N. Densusianu în �Dacia
preistoricã� Bucureºti 1913, pag. 988,
spune cã �primul om pãmântean,
întemeietorul seminþiilor pãmântului�
homus universales, identic cu Adam,
a fost Pelasg - (Munteanul, sau
Uranus).

Acesta a întemeiat neamul
pelasgilor care ºi-a întins stãpânirea
pe un teritoriu  imens. Considerãm
lucru absolut posibil, dacã luãm în
considerare ceea ce spune S. Coryll
în opera �Valahii în Cartea Genezei ».

Acesta aratã, ca ºi Biblia, cã
înainte de deriva continentelor,
pãmântul era o insulã  înconjuratã de
ape. Mitul omului pelasg înregistreazã
prezenþa acestuia înainte de potopul
lui Noe.

Superioritatea omului pelasg e
surprinsã tot în mituri; acestea - cum
spune Rene Guenon - sunt cele mai
durabile creaþii în timp, ale cãror

înveliºuri ascund miezul adevãrului
pierdut ºi neînþeles de mase, dar
tocmai prin aceasta având asiguratã
fiinþarea.

Iniþiaþii sunt chemaþi sã descifreze
acest miez,  al miturilor care - cum
spune ºi Mircea Eliade în �Mituri
esenþiale�, reprezintã sacrul, reiterând
timpul ab origine, în ritualuri încifrate.

Cu alte cuvinte sã dãm crezare
miturilor, cãci altfel ar trebui sã-l
scoatem din istorie pe Schliemann,
pe care istoricii sobri, savanþii îl
numeau �biet diletant cu idei fixe� ºi
totuºi acesta a descoperit Troia.

Valahii sunt menþionaþi chiar în
�Cartea Facerii� din Biblie. În
versetele 11 ºi 12, Moise spune cã
din Eden ieºea un râu care uda Raiul
ºi care se despãrþea în patru braþe,
iar unul dintre ele se numea Fison ºi
înconjura Þara Havila.

 Efrem Sirul susþine cã Fisonul
este Danubius. Un autor anonim ,
într-o lucrare din sec. V�VI-lea
intitulatã �Despre cele patru fluvii ale
Paradisului� preluând informaþii de
la înaintaºi, printre care ºi amintitul
Efrem Sirul sec. al- IV-lea, ori ale lui
Severian, episcop de Gabala, spune
cã Danubius este numit Fison, iar

locuitorii se numesc  fisoniþi; �Leon
Diaconul, în sec. al X-lea, participant
la expediþia împãratului Vasile al II-lea,
supranumit �Filosoful� sau �cel
Înþelept�, împotriva bulgarilor, scria
despre �Istrul, numit Fison�, acesta
fiind unul dintre fluviile �care curg
din Eden� (Valahii în Cartea Genezei,
de S. Coryill). Dar sã lãsãm sã
vorbeascã autorul citat:

�Þara Havila, pe care iudeii o
scriu Havilah, este evident anagrama
pentru lexemul VLAHIA(H).
Adãugând articolul hotãrât proclitic
«ha» în adaptarea la structura limbii
daco - române de mai târziu, silaba
«ha» trece la sfârºitul cuvântului,
devenind articol hotãrât pentru
feminin, haVilah devenind VLAHIA�.

Noi considerãm mai aproape de
adevãr pãrerea autorului citat  �cã a
existat încã din vechime  ºi denumirea
de VLAHIA, pe care evreii au
articulat-o ºi, iotacizând  consoana v-
ajung la forma VILAH .

În timp, copiºtii, nemaiînþelegând
cuvântul iniþial, au interpretat aceastã
variantã ca nume de þarã, ºi au
articulat-o încã o datã, devenitã
HAVILAH - forma din Biblie
HAVILAH�.
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cmyk

CEI MAI VECHI LOCUITORI
Se pune întrebarea fireascã: cine

sunt locuitorii cei mai vechi ai  acestei
þãri?

Anticii vorbesc de o populaþie
strãveche numitã aviii.Aceºtia sunt
menþionaþi prima datã de Homer-
Iliada-Cântul-al XIII-lea - când Zeus,
plecând de la Troia, trece cu privirea
peste popoarele întâlnite-tracii moesii
ºi aviii.

Aceºtia sunt protodacii,pelasgi.
Rãmâne sã demonstrãm.

Homer îi caracterizeazã ca
fiind �cei mai drepþi dintre muritori�,
înainte cu trei secole ca  Sofocles sã
aminteascã de geþi ºi de Herodot
(Istorii IV ), care le va spune �cei mai
drepþi dintre traci�.

Considerãm cã în adevãr aviii
sunt locuitorii Þãrii Havilah
(Vlahia(h).

E vorba de havilahii � avilahii-
aviii-lahii, adicã aviii din Þara Lah
(Vlah).

Strabon (Fontes Historiae daco-
romane, Buc. pg. 227) îi considerã
sciþi, dar el se referã la skistai - cei
ce duceau o viaþã asceticã. Arian
vorbeºte despre aceºti skistai ca
despre niºte asceþi.

De altfel, termenul de skyþi, folosit
pentru populaþia daco-getã, s-a
pãstrat mult dupã asimilarea sciþilor -
chiar ºi V. Pârvan procedeazã la fel.

Încercãm sã-i urmãrim, mai
departe. Ion Coman în studiul
�Nemurirea la traco - geþo-daci�, îi
considerã geþi.

Cu timpul termenul suferã o
modificare, pãstrându-se partea care-i
defineºte, adicã cei din Þara Lah,
adicã lahii.

Pe aceºti lahi, denumiþi ºi lai -
printr-o fireascã evoluþie foneticã,
având în vedere legea comoditãþii în
vorbire, îi aminteºte chiar Tucidide -
III, 96.

De la Stephanos din Bizanþ,  aflãm
cã aceastã populaþie e amintitã din
sec. al V-lea î.e.n. ca bãtându-ºi
monedã proprie ºi, ca fiind transferaþi
pe teritoriul histrian, între anii 198-

246 e.n. o datã cu besii.
Mai târziu îi gãsim atestaþi  în sec.

al VI-lea e.n. la Procopiu (�Despre
edificii�, V, 8), ca fiind trimiºi de
împãratul bizantin Iustinian în Asia,
pe Muntele Sinai, pentru a construi o
mãnãstire-fortãreaþã, cu scopul de a
apãra Palestina de sarazini; aceasta va
fi mãnãstirea Sf. Ecaterina, pentru
care împãratul amintit a dislocat cam
�100 de sclavi ai Romei  cu soþiile ºi
copiii lor� - dupã cum spune Eutichius,
patriarh al Alexandrie 933-940.

La anul 1626 sunt semnalaþi în
niºte însemnãri ale lui Thomas
Herbert, citat de Marcu Beza, care,
la începutul secolului trecut, viziteazã
aceste locuri ºi întâlneºte chiar ultimii
urmaºi ai acestei populaþii, care mai
ºtiau cã vin din Þara Lah ºi cã au
fost creºtini.

În memoria bãºtinaºilor ei sunt
recunoscuþi sub denumirea de vlahi�
asemenea sunt consideraþi ºi de
vizitatori.

Urme valahe la Muntele Sinai
Recent, pe 8 iulie 2005,  postul T

V. Senso a transmis o emisiune în care
ieromonahul econom Iustinian Stoica,
vieþuitor al Athosului  la schitul
românesc Prodromu de 24 de ani,
povesteºte despre un pelerinaj fãcut
în anul 1981  la locurile sfinte. Ajunge
ºi în pustie la Mãnãstirea Sf.
Ecaterina de pe Muntele Sinai.

Stareþul  i-a arãtat ºi locurile din
împrejurimi, unde erau niºte
metoace, care erau locuite de beduini
ºi care deserveau mãnãstirea. Când
au auzit cã este român, unul a spus:
io român.

Descoperim, cu emoþie, faptul cã
aceºti oameni pãstreazã amintirea
originii lor, pe care ºi-o asumã ºi dupã
1400 de ani Al. Suceveanu în vol.
�Strãmoºii poporului român, daco-
geþii� - Edit.  Politicã, Buc. 1980,
spune cã laii  sunt vechi trib trac.

Privind în urmã, constatãm, cu
uluire, cã populaþia numitã  vlahi, cu
variantele aviii, lahii, laii  e
consemnatã din timpurile mitice

biblice, trecând de la Homer, sec al
XIII-lea î.e.n, la Tucidide sec. al V-
lea î.e.n, transferaþi în Skyþia Minor-
Dobrogea de azi în sec. al II�III - lea
e.n., trimiºi în Palestina în sec. al
VI-lea e.n.

Îi urmãrim cu emoþie pe aceºti
vlahi mai departe pe firul vremii.
Cecetãtorii contemporani, sau din
ultimele douã secole, gãsesc lexemul
V(A)LAH,   atestat târziu, în sec al -
X - lea, mai exact în izvoarele
bizantine.

Istoricii spun cã prima menþiune
scrisã a termenului e în anul 976 la
Kedrenos, sub formula de � Vlahii
drumeþi - sugerând ocupaþiile -
oieritul ºi comerþul. Lucian Pavel, în
studiul intitulat �Despre semnificaþia
cuvântului VLAH�, aminteºte aceastã
datã.

Iatã cã-l aflãm cu surprindere,
într-un fascicol publicat de Marcu
Beza în 1934  (Academia Românã -
Memoriile Secþiunii Literare - Seria
III - Tomul III - Mem. 3) cu titlul
�Biblioteci mãnãstireºti la Muntele
Athos�, semnalat într-un manuscris
la Mãnãstirea Constamonitu intitulat
�ºóôïñé÷üò ëüãïò� , care cuprinde
însemnarea cã �pe vremea icono-
mahilor, adicã 726-727, monahii
risipiþi la Muntele Athos, înainte de
clãdirea mãnãstirilor, îºi dau silinþa a
creºtina pe VALAHI�.

Sunt amintiþi autori greci ca
Gherasimos Smirnaclis care �sunt
interesaþi a socoti pe vlahi - emigranþi
de peste Dunãre. Dar cã nu-s ei niºte
ciobani oarecare, ci o naþiune aparte,
reiese din pomenirea lor alãturi de alte
seminþii ca Righinii, Sagudaþii�. (M.
Gedeon �O�. Athos, Constantinopole,
1885, pag. 315).

Întemeindu-se pe surse foarte
vechi, egumenul Teodorit, al cãrui
scris e mai recent, spune chiar cã
misiunea de creºtinare, despre care
vorbeam mai sus, a dat roade
deoarece �dintre vlahii creºtinaþi  unii
s-au dedat pustniciei, pe colinele
Samariei, deasupra Mãnãstirii
Esfigmeni, poate când ea nu fiinþa
încã în vremile de demult�.
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Iatã cã se mai gãsesc documente,
care aduc atestarea Valahilor, cu exact
douã secole ºi jumãtate mai devreme,
ºi scoase acum la luminã.

În anul 885, împãratul Vasile
Macedoneanul, �ca urmare a tendinþei
de a se consacra Muntele Athos,
retragerii monahiceºti�, a împiedicat
pe valahi sã intre cu oile pe munte.

În anii, în secolele ce vor urma se
va acutiza conflictul între monahii de
pe munte ºi vlahii pârâþi la Împãrãþie.

Aºa aflãm cã ºi împãratul Leon
Înþeleptul a întãrit ºi el aceastã
poruncã de oprire în anul 911.

Urmeazã  ºi alte menþiuni, alþi ani:
împãratul Constantin al IX - lea
Manomahul 1042-1054 a fost nevoit
sã-i alunge pe vlahi, care se strecurau
cu turmele ºi nevestele lor pe munte.

Întâmplãri asemenea sunt
consemnate de un manuscris grec al
mãnãstirii Sf. Pantelimon, cu titlul
�Scandalurile  petrecute  la Athos  prin
anul 1088�, în care e vorba de
plângerile cãlugãrilor de valahii, ce
au pãtruns în inima muntelui, în
timpul domniei împãratului  Alexie
Comneanul 1081 - 1118.

 Urme ale  ºederii vlahilor în
rãstimpul dintre secolele al VIII - lea
ºi al XI - lea pe Muntele Athos le
gãsim în numele caracteristice de
localitãþi: Caliþa, Soþi, Izvor.

Rezultã clar cine erau  locuitorii
dintotdeauna ai acestor meleaguri; aºa
se ºi explicã desele incursiuni cu
turmele pe munte.

Vlahii îºi cunoºteau ºi istoria ºi
drepturile, ºtiau cã acest teritoriu este
ºi a fost al lor de la începutul lumii.

Dar nu ne putem imagina cã
aceastã �naþiune�, n-a existat ºi înainte
de aceste referiri � e vorba de o
locuire a acestor meleaguri,
neîntreruptã.

Cu mult înainte de pãtrunderea
creºtinismului în Muntele Athos,
aceºti vlahi au trãit pe aceste
meleaguri ale lor, menþionate încã de
pe vremea marelui Galer Împãratul
dacilor, care a desfiinþat Imperiul
Roman, constituind Imperiul Dac, la

anul 305 ºi care �n-au migrat în nici
o parte; au rãmas pe vatra lor
ancestralã, ei fiind izolaþi de migratorii
sedentarizaþi� (Basmul romanizãrii -
D.Balaºa, pag.19).

În loc de concluzii.
Dupã retragera aurelianã sec al

III-lea e.n., unii aºa-zis istorici au
contestat drepturile românilor de a
stãpâni  teritoriul pe care se aflã ºi
azi, aducând, ca argument principal,
inexistenþa documentelor vreme de
1000 de ani.

Secolele urmãtoare, al IV-lea
ºi al V-lea, sunt evident marcate de
retragerea în munþi ºi printr-o îndârjitã
luptã împotriva barbarilor, dacii fiind
organizaþi acum dupã legile gentilice,
care  n-au anulat luptele  pentru
apãrarea libertãþii-viaþa ,transhumanþa
de-o parte ºi alta a Carpaþilor n-a
încetat. Dovadã este faptul cã limba
românã este aceeaºi peste tot.

Romanii au ocupat  doar un
sfert din teritoriul dacic, dar nici limba
dacilor ºi nici obiceiurile lor  n-au fost
cu nimic atinse.

Daco-românii au fiinþat  fãrã
întrerupere  pe teritoriile originare ;
documentele existã-aºa cum am
arãtat, Sunt semnalaþi valahii în sec.
al VI-lea in vremea împãratului
Iustinian-sub denumire de lai-lahi-pe
Muntele Sinai.

În secolul al VIII-lea, mai precis,
în anii 726-727,  îi gãsim menþionaþi
în documentul amintit de la  Muntele
Athos

Avem date cuprinse tot într-un
manuscris de la acelaºi munte, care
se referã la prezenþa vlahilor aici ºi în
sec al IX-lea respectiv anul 885, adicã
e vorba de secolul al IX-lea.

Chiar înainte de anul 976-vezi
Kedrenos- sunt menþionaþi vlahii în
anul 911 ºi apoi izvoarele documentare
sporesc.

Vorbim deci de documente din sec
al VI-lea, al -VIII-lea, al IX-lea , al
X-lea al XI-lea ,al XII-lea; în secolele
urmãtoare date despre valahi gãsim
în documentele vremii ale bizantinilor,

ale ungurilor ,ori ale slavonilor ºi nu
numai.

Venirea slavilor ne face sã ne
punem întrebarea fireascã: de ce n-au
rãmas slavii în N Dunãrii-dacã au
gãsit teritoriul liber, cum susþin unii
cercetãtori? Sã nu le fi plãcut câmpiile
întinse ºi mãnoase, sau pãdurile
adânci, atât de bogate, ori poate apele
ºi fluviul cu ieºire la mare?

Adevãrul este cã au gãsit aici o
populaþie masivã, compactã care i-a
împins peste Dunãre, care a
continuat sã existe neîncetat,
cunoscuþã de cei strãini de neamul
lor, ce-i înconjurau, sub denumirea
de valahi.

Denumirea vlahilor

în timpuri diferite
Din antichitate ºi pânã târziu în

epoca modernã, ei sunt consemnaþi
cu denumiri apropiate, în funcþie de
aparatul fonator al vecinilor: aviii,
lahii, laii volcae balaci, felahi,
bolaci, bellovaci belioaci, blaci
blasci placi palaci, blaceni, belcae,
volcae, volsci, vlaqui, valach, valah,
valahus, olah, olacz, walach, wlachos
ºi enumerarea ar mai putea continua.

Ne punem întrebarea fireascã: de
ce au pãstrat populaþiile antice pânã
la cele moderne aceste denumiri
numeroase pentru VLAHI ?

Rãspunsul e dat, desigur, de marea
putere de iradiere a acestei populaþii,
care trebuie cã a reprezentat o
civilizaþie superioarã.

Istoricii, cercetãtorii ºi-au pus, pe
bunã dreptate întrebarea care este
etimonul comun tuturor acestor
etnonime.

Unii spun cã e imposibil a gãsi
acesta, alþii se rezumã a declara cã
termenul se constatã pur ºi simplu la
un moment dat.

V.Kernbach (�Universul mitic al
românilor�) spune �cã s-a afirmat cã
termenul vlah - valah ar fi numele
românilor medievali, dinainte de slavi
ºi i s-a atribuit etnonimul germanic
walach�.
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Mai departe, acelaºi autor V.
Kernbach declarã ferm: �nu ºtim cum
se autodenumeau strãromânii; etno-
nimul de azi e o generalizare târzie�.

Lucian Pavel (�Despre semnifi-
caþia cuvântului VALAH�) considerã
termenul valah, derivând din denumi-
rea unui trib celtic, walh, cu adj.
wal(a)his, welitsch - welsch, preluat
de slavi.

Termenul e mult mai vechi - îl
întâlnim ºi la Caesar (�De bello
galico�), cu forma volcae, fiind
numele unui trib celtic, spune acelaºi
autor român citat mai sus.

De fapt, credem noi, e vorba de
triburi daco - pelasge din toatã zona
de S.a Europei, pânã în N. Germaniei
ºi în N. Africii, unde numele de walh,
welisch welsch etc.sunt atribuite
populaþiilor ce vorbeau linqua prisca
sau vulgata.

Noi considerãm cã toate
denumirile amintite au etimonul
comun VALAH(US).

Toate derivatele etnonimului
valah(us) se pot explica prin evoluþia
fireascã a legilor limbilor diferite.

Sã luãm câteva exemple: slavii
spun voloh �vloh- ne-o
demonstreazã ºi antroponimele,
aparent slave - Volosciuc, Volosiniuc,
Vlosiuc etc. E  vorba aici de nume de
valahi cãrora li s-a adãugat sufixul
specific slav-iuc, ecchivalent în limba
românã sufixului -esc, întâlnit foarte
des mai ales în Muntenia, dar ºi în
celelalte provincii ale României.

Acest sufix  provine din pelasgul
- escunus  care se traduce - neam cu,
înrudit cu..-în cazul nostru - înrudit
cu valahii. Se vede dar, cine erau
aceºti indivizi trãitori în enclavele
slave.

În Þara Româneascã, mai ales,
sufixul � esc e foarte prolific, formând
prin derivare cuvinte noi , în mod
special antroponime, ce aratã
originea, de ex: de la Pop, Pop-escu,
de la Ion, Ion-escu etc.

Aºa - zisul germanic wal(a)ch �
vine de la Valahus, ce primeºte o
terminaþie specific germanã, prin
cãderea terminaþiei finale - us ºi

înlocuirea cu una proprie ch ,
rezultând formele walach - welach,
vezi ºi alte exemple cu aceeaºi
terminaþie, întâlnite ºi azi, precum �
inertich - lãuntric, sau Ostereich -
Austria).

De  la etnonimul wal(c)h se ajunge
lesne la formele celtice, dar ºi la
cuvintele uzuale ºi azi în englezã:
walas, walace, weles, welles, wels,
etc.

Termenul etimon Valahus sub
forma wels, îl folosesc nelatinii, în
Evul Mediu pentru populaþiile de
origine  aºa-zis romanã, pânã la
formarea naþiunilor denumite latine.

 Aºadar, acest lucru aratã  cã
memoria colectivã a popoarelor a
pãstrat ideea de adstrat comun  numit
- impropriu � romanic, pelasgic în
realitate, în Evul Mediu, pentru toate
aceste popoare.

Alt exemplu: cuvintele ce au
consoana iniþialã  b �blaci, belaci etc.
aratã cã vorbitorii au aparat fonator
ce percepe  labialele, uºor de
confundat într-o vorbire fluentã, adicã
pe - v -, ca � b-, iar terminaþia � ci -
este o sonorizare a lui � hi � deci  �
de la v(a)lahi - la blahi - blaci etc.

Uºor se poate explica ºi forma
olac(z)i, prin afereza consoanei � v -
din cuvântul valahi - ºi prin aceeaºi
sonorizare a terminaþiei finale, grupul
� hi - devenind - c(z)

 Dar considerãm suficiente
exemplele date, pentru a admite cã
am demonstrat cã etnonimul
VALAH(US) - VLAH(US) este la
originea celorlalte forme.

Acesta este, de altfel, cel cu care
au fost numiþi românii pânã târziu, în
epoca modernã, cum am mai spus.

La ce ne duce acest lung incurs
în istorie?

Întrebarea fireascã, care se pune :
dar etimonul cuvântului VALAH care
este ?

Taina tainelor
Vom începe a încerca a da un

rãspuns acestei întrebãri, prin niºte
citate edificatoare: �Trebuie sã

spunem cã din întreg vocabularul
limbii române, cuvântul cel mai ciudat
este acela de VALAH- ciudat cu atât
mai mult cu cât el nu denumeºte un
obiect oarecare, ci e chiar numele sub
care strãinii au cunoscut pe români
în întreg  Ev Mediu, ºi în epoca
modernã, pânã  la sf. sec al XIX -
lea, timp de peste 1000 de ani � (S.
Coryll - Valahii în Cartea Genezei).

�Nimeni nu ºtie nici când, nici de
unde, nici cum a  apãrut acest
cuvânt�.

Gh.Brãtianu chiar susþine cã
termenul e un 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
celticã (Dicþionar de istorie veche a
României), �Dicþionarul Enciclo-
pedic� ( Buc. Edit. ªtiinþ. 1998),
gãseºte acest etimon de origine
germanã.

Fugariu Florea (ªC. Ardeleanã
Buc. 1970 vol III, pag. 35), vorbeºte
de o origine slavã.

Cercetãtori ai istoriei ºi ai religiilor
vorbesc de prestigiul �extraordinar al
termenului care  a  dus  la apariþia ºi
existenþa   lexemului V(A)LAH��, care
justificã uluitoarea forþã de iradiere
a acestui nume, din aria culturalã
bizantinã, din Peninsula Sinai pânã
în Germania, din Caucas pânã la
Vatican.(S. Coryll,op. citatã)

Etimonul cuvântului VALAH va
face luminã în istoria daco-românilor
ºi în cea universalã.

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 superioare, veche de zeci de
milenii.

 Încercãm sã facem luminã
asupra etimonului cuvântului VALAH;
dorim sã  arãtãm cã nu existã acea
patã albã de 1000 de ani în istoria
noastrã, idee susþinutã ºi fluturatã cu
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aroganþã, de cei ce n-au rãdãcini în
aceste locuri, ºi cã încã o verigã
solidã din lanþul continuu al fiinþãrii
noastre, pe aceste pãmânturi, va
spulbera definitiv acele teorii fabricate
de, mai ales, rãu intenþionaþii din
istorie, începând chiar cu antichitatea
care, prin interesaþii ei, vezi orgolioºii
romani, au distrus intenþionat dovezile
vechimii ºi nobleþii originii daco -
românilor.

Cã altfel cum sã interpretãm - dacã
nu prin urã ºi invidie, ºi greutatea de
a recunoaºtere  a  unui stat, ce a
întemeiat  un imperiu, cã populaþia
lui a fost civilizatã de strãmoºii
dacilor?

Cum putem explica cã Roma are
ºi istorici cunoscuþi prin opera lor ºi
poeþi ºi geografi, a cãror operã existã
ºi azi etc., ºi cã grecii au pãstrat ºi
transmis omenirii mostre de civilizaþie
ºi culturã de excepþie, ºi nu numai
aceºtia.

 Numai despre daci tot ce s-a scris
s-a pierdut ºi nu s-a scris puþin -
aproape toþi anticii luminaþi, din varii
domenii, au vorbit despre daci, chiar
influenþa lor era, la un moment dat
atât de mare, încât atunci când senatul
nu reuºea sã ajungã la o hotãrâre,
recurgea la pãrerea poporului scit
(citeºte daco - pelasg), la plebiscit.
ªi exemple ale implicãrii dacilor în
treburile interne ale romanilor pot
continua.

Ne  întoarcem sã vorbim despre
etimonul cuvântului Valah.

Dacã izvoarele scrise  au fost
pierdute intenþionat sau le-a distrus
timpul cu vicisitudinile lui, apoi limba
rãmâne cea mai fidelã oglindã a
istoriei, ce nu poate fi mãsluitã.

Deºi de ani buni se vorbeºte de
înaintaºii pelasgi ai daco - românilor
ºi nu numai ai lor, totuºi nimeni  nu a
reuºit sã taie nodul gordian, explicit,
logic, ºtiinþific.

Etimologia cuvântului VALAH
Acesta îºi are originea în cuvântul

PELASGUS.
Sã urmãrim transformãrile

fonetice datorate legilor impuse de
vorbire în decursul timpului.

- Terminaþia �us - a cãzut - lege
generalã în aceastã trecere la noua
limbã daco - românã, ºi a rezultat
forma PELASG(I).

- Grupul de consoane dure - sg,
greu de pronunþat, se supune legii
comoditãþii în vorbire ºi, prin
iotacizare, se ajunge la forma
PELAH(I).

- Confuzia, uºor de fãcut într-o
vorbire fluentã, între  bilabialele  - p-
ºi - v - a dus la forma VELAH(I).

- Prin atracþia foneticã, a vocalei
e - de cãtre - a -  se ajunge la lexemul
de bazã ºi anume VALAH(I).

Pentru edificare: pelasgus -
pelasg(i) - pelah(i) - velah(i) -
valah(i).

Ne simþim datori a justifica titlul
dat mai sus � ºi anume �Taina
tainelor�.

Relevarea clarã, în mod ºtiinþific
a etimonului  Pelasg pentru Valah,
deschide porþi nebãnuite spre gãsirea,
cu uºurinþã, a multor adevãruri, aflate
încã în ceaþã, din istoria neîntreruptã
a dacilor-pelasgi, sau din cea
universalã, putând aborda istoria
omenirii întregi în conexiuni fireºti în
dezvoltarea tuturor populaþiilor, sau
cel puþin a tuturor celor europene
vechi.

 ªi orizonturile se deschid -
rãmâne sã fim deschiºi  ºi noi
adevãrului, oricât de greu ar fi sã ne
desprindem de cliºee, de rutinã.

Noi credem cã etnonimul
PELASGUS (terminaþia în � us - e
pelasgã, nu latinã) ar fi putut circula
în paralel în antichitate ºi sub forma
de VELASGUS,  mai ales la etrusci,
având în vedere cã etruscii sunt o
ramurã a pelasgilor, desprinsã printre
primele de trunchiul comun ºi, luând
în considerare unele toponime  antice
etrusce  ca Vulci la N. de Tarquinia,
sau Veii Vulca, localitate din care
Lucius Tarquinius Superbus a chemat
la Roma un sculptor etrusc, pentru a
împodobi Marele Templu din
Capitoliu, a lui Optimus Maximus
Jupite; ori localitatea Volsinii în

etruscã Velsna (�Limba ºi civilizaþia
etruscilor� - Edit. ªtiin. Buc. 1997 de
Giuliano ºi Larisa Bonfante).

Se poate uºor demonstra aceastã
evoluþie foneticã; luãm un ex: VULCI
- VULCUS -VALCUS � VALACUS �
VALASGUS-VELASGUS;de altfel
tradiþia romanã vorbeºte de istorici
etrusci care-ºi asumau originea
valasgã.

Dupã demonstrarea identitãþii, ca
sens, a celor doi termeni � PELASG-
VALAH- , credem cã am adus ºi
argumentul decisiv în a convinge cã,
într-adevãr lexemul VALAH(US) este
etimonul comun tuturor variantelor
etnonime, care au circulat în istorie,
în Evul Mediu, pânã în epoca
modernã.

 Despre relaþia pelasg � valah �
rumân - roman, nu ne-am propus a
vorbi acum.

Credem cã demersul nostru  a
putut convinge de continuitatea daco
- românilor în istorie, despre
prestigioasa sa origine, ce urcã pânã
în mit ºi despre abordarea corectã a
fenomenului istoric, respectând
ADEVÃRUL.

Oricât de surprinzãtor ar fi  pentru
unii cercetãtori români, sau chiar
pentru strãini, va trebui sã impunem
acele 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 ºi 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 acest
adevãr, ce ar trebui cuprins cu
dreptate, pânã, ºi mai ales, în
manualele ºcolare.

�
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DACI ªI AROMÂNI
Aromânii se pare cã au fost semnalaþi pentru prima oarã în

istorie în anul 976 de cãtre cronicarul bizantin Kedren, care
relateazã uciderea lui David, fratele coregentului rebel bulgar
Samuil, la Stejarii Frumoºi, între lacul Prespa ºi Kastoria, de
cãtre niste vlahi. Dar domnilor istorici, de Alexandru Machedon
adicã nu s-a pomenit nimic? Dar de ce zicea Strabo vã mai
amintiþi: �noi numim Macedonia pânã la Korkyra, asta pentru
cã oamenii de aici se tund ca macedonenii ºi se îmbracã cu
mantii groase, de lânã, ca macedonenii ºi vorbesc aceeaºi limbã
cu ei� (diferitã de greacã, se subînþelege). Descrierea lor nu-i
aºa cã vã duce cu gândul la daci? Aºadar, relatarea lu Kedren
este totuºi foarte importantã, pentru cã certificã continuitatea
dacilor de sud, machedonii, în teritoriile aºa-zis greceºti, teritorii
pe care le-au ocupat dinaintea grecilor, ºi încã le ocupã, doar
cã acum nu sunt recunoscuþi nici mãcar ca etnie, nu au ºcoli,
cãrþi în limba lor ºi trec printr-un crunt proces de
deznaþionalizare. Aromânii nu s-au aºezat la sud de Dunãre
veniþi din nord. Dacã ar fi avut loc o asemenea strãmutare, ar fi
fost cu siguranþã menþionatã de cronicari, aºadar aici nu e loc
de presupuneri subiective. Dacii din sud nu ocupau în trecut
doar teritoriile în care îi gãsim acum, adicã Machedonia, Epirul
ºi Thessalia, ci ocupau toatã Balcania; au fost siliþi însã, din
cauza asupririlor, sã se retragã în Munþii Pindului, iar cei ce nu
au facut-o s-au pierdut în marea de cotropitori. În perioada
1018-1186 a avut loc o cruntã asuprire bizantinã în Balcani, în
rândul celor supuºi izbucnind numeroase rãscoale, cea mai
importantã dintre acestea, începutã în 1185, condusã de vlahii
Petru ºi Aslan, în provincia Paristrion. Revolta a fost atât de
puternicã, încât a reuºit sã punã bazele unei alcãtuiri statale
care a fost recunoscutã în anul 1188 de cãtre Isaac al II-lea
Anghelos, împaratul Byzanþului la acea orã. Statul vlaho-bulgar
s-a dezvoltat sub Ioniþã Caloian (1197-1207), al treilea frate al
dinastiei Asaneþtilor, care a reuºit sã înfrângã forþele Imperiului
Latin de Rãsãrit al cruciaþilor, format în urma bãtãliei de la
Adrianopol din 1205. Atunci chiar împaratul, Baldovin I de
Flandra, a fost luat prizonier ºi dus la Târnovo, capitala Bulgaro-
Vlahiei. Alt aromân, Ioan Asan al II-lea (1218-1241), a dus statul
la apogeul puterii sale. În vremea lui Ioan Alexandru (1330-
1322), þaratul s-a despãrþit în trei. Pe þãrmul Mãrii Negre s-a
format un stat cu populaþie româneascã, condus de Balica ºi
apoi de Dobrotici (antroponim apropiat de Dobrogea, ceea ce
aratã cã Dobrogea e termen autohton, în ciuda speculaþiilor).
În nord-vest s-a format un principat condus de Stratimir, cu
centrul la Vidin (localitate aflatã la o aruncaturã de bãþ de
Calafatul de azi), iar în partea centralã a Bulgaro-Vlahiei, s-a
format statul lui Ioan �i�man (nume de familie încã întâlnit în

Limba dacilor
Matei Hutopilã Vieriu

Citeam revistele �Dacia magazin� la finele lui 2004,
când am observat un fapt care m-a uimit ºi bucurat în
aceeaºi mãsurã: un text în aromânã, al domnului
Branislav Stefanoski.

Fiind un bun cunoscator al graiului moldovenesc,
pe care l-am deprins de la bunicii ºi mai ales de la
strãbunica din partea mamei, într-un sãtuc dintre înaltele
dealuri cu vii ºi livezi ale Podiºului Central Moldovenesc,
am fost surprins sã constat cã o mare parte dintre

cuvintele dialectului aromân nu doar seamanã, ci coincid
cu cele din moldavã. La urma urmei, sunt dialecte ale
aceleiaþi limbi, numai cã între aromânã ºi moldoveneascã
am observat lucruri comune, particularitãþi ce le
deosebesc de româna literarã. Odatã stârnite, curiozitatea
ºi interesul nu mi-au putut fi stãvilite, aºa cã am pornit,
prin intermediul cãrþilor, pe urmele aromânilor ºi strãmo-
ºilor lor ºi ai moldovenilor, adicã machedonii, respectiv
carpii.

Moldova ºi probabil ºi în restul României), cu capitala la
Târnovo.

Aºadar dacii machedoni nu s-au lãsat subjugati ºi au luptat
cu dârzenia caracteristicã urmaºilor lui Alexandru Machedon,
Dromihet, Decebal sau Burebista, reuºind chiar rezultate
notabile, consemnate în istorie (care nu prea apar ºi în
manualele noatre de istorie, din pãcate, pentru cã nu mai au loc
de civilizaþia greacã sau latinã). Aromânii au format în primele
trei secole ºi jumãtate ale celui de-al doilea mileniu de dupã
Hristos mai multe state: Marea Vlahie (Thessalia), Mica Vlahie
(Etolia si Akerniania), Vlahia de Sus (Epir), Vlahia Alba (Moesia)
ºi Bulgaro-Vlahia. În vremea ocupãrii otomane (secolele XIV-
XX), ei s-au retras în munþi, unde au fost lãsaþi în pace de turci,
sub care au stat pânã în 1913, când, în urma razboaielor
balcanice, aromânii, în loc sã fie revendicaþi de România, au
fost luaþi de Grecia, Albania, Serbia ºi Bulgaria; cu siguranþã
nu din mare dragoste, ci pentru pamânturile lor. Dar unde credeþi
cã s-a decis una ca asta? Ei bine, ironia soartei, chiar la
Conferinþa de la Bucureºti...

Am facut aceastã introducere istoricã a aromânilor pentru
a vã face o idee despre nedreptatea care li se face ºi despre
istoria lor mãreaþã. Ei înca îºi iubesc originea ºi îºi cer drepturile,
însã ce face România pentru ei? Cât timp vor mai rezista
procesului de deznaþionalizare, pe care grecii ºtiu întocmai cum
sã-l aplice? În august 1997, la Bitola, în FRI Machedonia, s-a
þinut Simpozionul pentru Standardizarea Scrierii Aromâne, acolo
unde s-a stabilit ca alfabetul aromânei sã foloseascã litere latine,
ca ºi noi (litere pe care latinii le-au luat de la etrusci, iar etruscii
probabil de la daci, care au folosit de-a lungul timpului mai
multe alfabete, unele asemanatoare cu cel grec sau latin, altele
nedescifrate).

Am vãzut cum dacii machedoni, urmaºi ai pelasgilor
carpato-danubieni, mai târziu numiþi, ca ºi restul dacilor, vlahi
sau români (în aromânã mulþi termeni ce încep cu r primesc în
faþã un �a�, �român� fiind aºadar echivalent cu �aromân�).

Sã trecem acum la lucrurile legate de limba aromânilor, o
formã mai puþin avansatã (sau, cred cã mai bine spus, care a
evoluat un pic diferit faþã de dialectul de la nord de Istru) a
pelasgo-daco-vlahei, în comparaþie cu graiul moldav. 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 (niºte analfabeþi care nu vorbeau latina
literarã, ci vulgarã) cu populaþia autohtonã (mai exact, cu femeile
dacilor; bãrbaþii...or fi fãcut cu toþii jurãmânt de abstinenþã, sã
nu contrazicã susþinãtorii etnogenezei). Pentru cei ce nu s-au
mulþumit cu teoriile care ne învaþã cã poporul nostru e o
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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, cu toate ca la noi limba e
unitarã, în comparaþie cu multe alte þãri, printre care
Italia, Spania, Franþa sau Germania, ai cãror locuitori nu se
înþeleg decât dacã vorbesc literar, în cazul în care sunt din
regiuni diferite.  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 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,
Crãciunul cu naºterea lui Iisus etc.

GRAIURI ªI DIALECTE
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, cum am spus ºi la inceputul lucrãrii, ce
duce 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. Aromâna a
rãmas poate 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, albanezi ºi greci, aromânii se disting de aceºtia din
toate punctele de vedere: tradiþii, limbã, port si
bineinteles 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, poate nu în vremea lui Dromihet, dar cel puþin
la începutul primului mileniu al erei noastre, cãci pânã la venirea
slavilor ºi a bulgarilor, într-un timp atât de scurt de la razboaiele
romano-dace, nu puteau fi romanizaþi dacii, oricât de dure ar fi
fost mãsurile romanilor. Cheia desluºirii limbii dacilor de
atunci 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 (în dreapta gãsiþi varianta românã, iar în
stânga cea moldoveneascã, aromânã sau comunã aromânei ºi

moldavei):
- prezenþa consoanei �dz� (dzamâ = zeamã, dzânâ = zânã,
dzâuâ = zi);
- prezenþa lui n moale (n�ii = mie, n�iercuri = miercuri, n�irat =
mirat, n�ic = nimic, n�ilâ = milã, lun�inâ = luminã);
- în multe situaþii, când în românã este �ã�, în dialectul aromân
ºi-n graiul moldovenesc apare �â�(fãrâ = fãrã, lunâ = lunã,
canâ = canã, stânâ = stânã, scarâ = scarã, vatrâ = vatrã);
- de asemenea, vocala �e� este înlocuitã cu �i�, mai ales la
finele cuvântului (carti = carte, ficior = fecior, pi = pe, di = de);
- �ghi� în loc de �bi�(vraghii = vrabie, ghini = bine, sârgi =
sârbi);
- �che�/�chi� acolo unde în românã este �pe�/�pi�(chicior =
picior; chieli = piele; chiept = piept; chiari = piere; chiatrâ =
piatrã; chicâ = cade);
- i scurt la finele cuvântului, la singular(chileri = camera, coºãri =
un fel de hambar pentru coceni de porumb, cucuºori = cucuºor,
padurari = padurar);
- terminaþia la plural în �þ� ºi nu în �þi�(munþ = munti, cãrþ =
cãrti, hãrþ = harti, pomeþ = pometi, hoþ = hoti);
- prezenþa lui �giu�/�gio� acolo unde în românã apare �ju�/
�jo�(gioc = joc; gios = jos ; giur = jur);
- elidarea lui �i� din �shi� în aromânã ºi a lui �â� din �ºâ� în
moldavã(º-n�iercuri ºi fac? = si miecuri ce fac?; º-i-ai dzâs? = si
i-ai spus?);
- elidarea lui �â� din �sâ�(va s-dzâcâ = va sa zica, deci, asadar;
va s-hii = va fi; va s-arati = va face vazut, va arata);
- absenþa lui �î� atunci când îl precedã în românã pe �n�(nainti
= inainte; napoi = inapoi);
- pluralul in �î� si nu in �ii� ca in romana, atunci cand este
articulat (muntâ = muntii).

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 s-au influentat reciproc,
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, aºadar 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, pentru cã se spune cã 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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MATO DACEBALO SO ONTURNO SI PORTO. DE
GYNO PANTELO RYOMUNO MY SERATO ON
ANCEO LOC. MO DIO DYEO HOT PAED ATA O
NASOL. ATOI A FO GETO ONTY. ON COSO MEROT
NAPO. FIE ZAMOLXIY AH SIMESO! REHO I
ZAVELO OH PAMALO ARMOSO ON DOND!
ZYOMO SARMY GETO. NOBALO IATO MATO
DACEBALO TRASCO TOPOLO VOYCERO. ON
MALAMI NEMA A FO EROT AL PICO I SU.

Traducerea:
Marele Decebal se întorcea pe (un) drum. Negrii soldaþi

romani pe înserat pe Cel Sfânt l-au rãnit. Dar Domnul
Divin atunci pe acele boaite le-a omorât. El a fost cel mai
viteaz. Acasã Cel Mãreþ s-a înapoiat. Fie Zalmoxis prea
slãvit! Sã ne rugãm lui Zavelo sã întãreascã
oastea în luptã! ªoimii s-au legat sã lupte.
Nobilul ºi foarte vrednicul Decebal a plecat
sã-i zdrobeascã pe cei întunecaþi. Un mai mare
viteaz nimeni nu a fost în vremea lui.

Lexic:
MATO � �marele�. Cf. alb. i madh �mare�.
 DACEBALO � �Decebal�.
SO ONTURNO � �se întorcea�. Cf. rom. a
(se) înturna.
SI PORTO � �pe (un) drum�. Cf. lat porta
�trecãtoare; defileu; cale�; alb. pritë �baraj;
dig�; rom. pârtie.
DE GYNO � �cei negri; cei jegoºi; cei
neghiobi�. Cf. alb. cen �defect; leziune; tarã�;

O CRONICÃ A POPORULUI DAC PE PLÃCUÞE DE PLUMB
Despre originea ºi istoria plãcuþelor de plumb se ºtiu

prea puþine lucruri.În
cel mai bun caz existã
controverse susþinute
de diferiþi istorici care
le-au dat atenþie de-a
lungul timpului.Pânã la
aflarea adevãrului legat
de aceste plãcuþe, tra-
ducerea, interpretarea
sau tãlmãcirea lor este
un lucru care intere-
seazã mai mult. În pre-
mierã, inginerul Dan
Romalo dupã o muncã
asiduã de zeci de ani

publicã un volum intitulat Cronicã Apocrifã pe plãci de
plumb, apãrut la editura Arvin Press în 2003 ,volum în
care prezintã traducerea  plãcuþelor odatã cu clasificarea
acestora. În luna mai 2004 la Academia Românã,
Drd.Aurora Petan susþine o comunicare publicã în care
face o istorie a plãcuþelor, anunþând începerea unui studiu
sistematic aplecat asupra acestora.La cel de al VI-LEA
congres Internaþional de dacologie, reputatul lingvist
Adrian Bucurescu si-a lansat cartea �TAINELE
TÃBLIÞELOR DE LA SINAIA� ca o nouã ºi competentã
tentativã de a descifra secretele conþinute de aceste plãcuþe.
Ca o avanpremierã la aceastã lucrare, Dacia Magazin v-a
prezentat în serial tãlmãcirile lui Adrian Bucurescu. Acum,
dupã acest eveniment editorial pe care îl salutãm cu
satisfacþie, vom continua publicarea acestor traduceri
pânã la epuizarea lor.     DACIA MAGAZIN

ªOIMII S-AU JURAT SÃ LUPTE
Adrian Bucurescu

rom. ceaun; tãciune.
PANTELO � �soldaþi; rãzboinici�. Cf. rom. pandur.
RYOMUNO � �romani�.
MY SERATO � �pe înserat; cu viclenie�. Cf. rom. înserat;
ºiret (adj).
ON ANCEO � �pe cel sfânt�. Cf. rom. îmger; a unge.
LOC � �(l-)au rãnit�. Cf. alb. lugoj �a scobi�; rom. uluc;
olog; alicã.
MO � �dar�. Cf. alb. me �în; încã; mai�.
DIO DYEO � �Domnul Divin�. Cf. lat. deus �zeu;
divinitate�.
HOT  - �atunci�. Cf. rom. cât; hãt.
PAED  - �(pe) boaitele�.
ATA  - �acelea�. Cf. alb. ata �acei; aceia�.
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O NASOL � �a omorât�. Cf. rom. nãsãlie.
ATOI � �el�. Cf. ATA.
A FO � �a fost�.
GETO � �viteaz�.
ONTY � �cel mai; primul�. Cf. rom. întâi.
ON COSO � �acasã; în casã�.
MEROT � �Cel Mare; Cel Mãreþ�. Cf. lat. merito �pe
drept; pe bunã dreptate�; rom. mãreþs; a (se) mãrita.
NAPO � �(s-a) înapoiat�.
FIE ZAMOLXIY  - �fie Zalmoxis�.
AH SIMESO  - �prea slãvit; cu slavã�. Cf. rom. oca;
semeþ.
REHO  - �a ruga�.
I ZAVELO � �lui Zavelo; Celui Rãzboinic�. Cf. rom. zaverã.
OH PAMALO � �ca sã întãreascã�. Cf. alb. bymej �a
dilata; a umfla�; rom. a pomilui.
ARMOSO  - �armata; oºtirea�.
ON DOND � �în luptã; în rãzboi�. Cf. alb. tund �a clãtina;
a agita�; lat. tundo �a lovi; a izbi; a bate; a pisa; a fãrâma�;
rom. tont.
ZYOMO � �ºoimii�.

SARMY � �s-au jurat; s-au vorbit; s-au legat�. Cf. lat.
sermo �convorbire; discuþie�; rom. sârmã.
GETO � �sã lupte�. Cf. GETO; alb. cyt � a sâcâi; a aþâþa�.
NOBALO � �nobilul�.
IATO MATO  - �foarte vrednicul�. Cf. rom. iute; alb. i
madh �mare.
DACEBALO � �Decebal�.
TRASCO � �a plecat; a mers�. Cf. rom. droaºcã; druºcã;
troaºcã.
TOPOLO � �sã zdrobeascã�. Cf. rom. a tãvãli; tãvãlug;
topilã.
VOYCERO � �(pe) cei întunecaþi�. Cf. rus. vecer �searã�.
ON MALAMI � �un mai mare; peste; deasupra�. Cf. rom.
mal; maramã.
NEMA  - �nimeni�. Cf. lat. nemo �nimeni�.
A FO � �a fost�.
EROT � �viteaz; rãzboinic�. Cf. lat irrito �a zgândãri; a
provoca; a aþâþa; a stimula; a irita�; rom. erete.
AL PICO � �în vremea�. Cf. rom. veac; pjek �a (se)
coace�.
 I SU � �a lui�. Cf. rom. a sa.

DACIBALO ONTURNO GE DI GEONO
LU VESERO. POESTA DACO PANT CHE
JOMISA, CHE GETA SARMIGETUSO
GEOPON TASO LORA ACINO, ON ANCEA
DIEO SAVELO SEGEO COROLYO.

Traducerea:
Decebal se întorcea ºi cei întunecaþi l-au

împresurat. Conducãtorul dacilor i-a bãtut cu
ghioaga. Cu vitejii la Sarmizegetusa domnul s-a
dus la sãlaºul lor. Pe Cel Sfânt Zeul Savelo l-a
pus rege.

Lexic:
DACIBALO � �Decebal�.
ONTURNO � �se întoarce�. Cf. rom. a se
înturna.
GE � �ºi�. Cf. rom. ci.
DI GEONO � �cei întunecaþi; cei murdari�. Cf.
rom. ceaun; tãciune.
LU VESERO � �l-au împresurat; l-au înghesuit�. Cf. alb.
i pasur �bogat�.
POESTA � �conducãtorul; care se duce�. Cf. rom. fost;
poºtã.
DACO � �Dacilor; Daciei�.
PANT � �i-a bãtut�. Cf. rom. pinten; vânt; a zvânta; Pintea.
CHE JOMISA � �cu ghioaga�. Cf. rom. ciomag; alb.
cumër �butuc�.
CHE GETA � �cu vitejii�.

DECEBAL, REGELE SFÂNT

SARMIGETUSO � �la Sarmizegetusa�.
GEOPON  - �domnul�. Cf. rom. cioban; jupân.
TASO  - �(s-a) dus�.
LORA ACINO � �sãlaºul lor�. Cf. rom. ocinã.
ON ANCEA  - �Cel Sfânt�. Cf. rom. înger; a unge.
DIEO  - �Zeul�. Cf. lat. deus �zeu; divinitate�.
SAVELO � �Savelo; Rãzboinicul�. Cf. rom. sabie.
SEGEO  - �a pus�. Cf. rom. sabie.
COROLYO � �rege�. Cf. alb. kurorë �coroanã; cununã�;
rom. crai.



16

DACIAmagazin nr. 23 iulie 2005

Vârful RETEZAT, punct de reper al
legendelor despre uriaşii care

stăpâneau vestita ţară a
Haţegului

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, ajun-
gându-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 strate-
gicã, 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

Arborii columnei ºi traseele trupelor
romane în cele douã campanii dacice

Prof. Gligor Haºa

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, 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 Sarmize-
getusa dinspre est ºi nord. Se pare cã
acest iscusit ºi temerar general dã
lovitura de graþie ocupând cetatea
Feþele Albe, de pe Muncelul Godea-
nului, 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 repre-
zentate de sculptori la Roma, dupã
desenele anexe la Comentariile lui
Traian, în mintea cãruia încolþise,
probabil, ideea Columnei încã din
timpul primului rãzboi, deºi contami-
nate 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 m, anexã la �comen-
tariile� 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
mediteraneano-carpaticã prin climã,

specii de foioase pe columnăspecii de foioase pe columnăspecii de foioase pe columnăspecii de foioase pe columnăspecii de foioase pe columnăspecii de foioase pe columnăspecii de foioase pe columnăspecii de foioase pe columnăspecii de foioase pe columnă
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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 luntrele (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, conco-
mitent 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 metopole 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 teritoriul care face subiectul
ºi obiectul confruntãrilor din cele douã
rãzboaie dacice, este de la sine înþeles
cã dupã ruºinoasele experienþe rãz-
boinice 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 IT. 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 Daicovici 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 Hasdeu 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.

�
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Dacã din casa noastrã observãm
dispariþia unor obiecte, cum numim
acest lucru altfel  decât FURT.

ªi cum îi numim pe cei plãtiþi
sã ne protejeze casa ºi care, aparent,
nu-ºi fac datoria, decât  pãrtaºi prin
neglijenþã sau complici?

În ziarul �Formula AS� anul XV ,
nr. 649 din 10-17 ianuarie 2005, pe
prima paginã citim un titlu care poate
stârni oricui curiozitatea: � Din tainele
istoriei, Misterul plãcuþelor de plumb�
semnat de Horia Þurcanu, ºi cãruia îi
dãm tot creditul pentru felul onest în
care a prezentat subiectul sus-amintit.

   Citim cu interes o poveste
despre existenþa unei istorii a
poporului nostru dac, scrisã pe
plãcuþe de plumb, istorie care zace
de peste 100 de ani în subsolurile
Institutului de Arheologie din Bucu-
reºti, fãrã a strârni curiozitatea nici
unui �ºtiinþific� de origine românã.

De ce oare cei care ar trebui sã
apere interesele adevãrului istoric al
poporului nostru, cei cãrora le plãtim
salarii, noi, cei ce i-am ales sã ne apere
ºi sã  protejeze interesele naþiunii
noastre, noi, care din munca noastrã,
prin taxele care le plãtim îi þinem pe
ei, pe �stiinþificii� noºtri sã stea la
cãldurã, pe scaune tapisate ºi moi, nu
îºi fac datoria? Care altul ar fi
serviciul, pentru care primesc salarile
lunare?

        ªi ce fac aceºti �ºtiinþifici�
rãu, vã veþi întreba?

În anul 2002, la cel de al III-lea
Congres Internaþional de Dacologie,
þinut la hotelul Intecontinental din
Bucureºti, profesorul Augustin Deac
vorbea despre niºte tãbliþe de aur de
la Sinaia, care ar fi conþinut o istorie
veche a poporului nostru dac, tãbliþe
de aur care au fost topite din ordinul
regelui Carol I, pentru a ajuta astfel,
material, la ridicarea castelului Peleº,
nu înainte de a fi copiate pe niºte plãci
de plumb. Copiile, pe plãci de plumb,

HOÞIA NU SALVEAZÃ ROMÂNIA !!!
Se furã ca în codru la Institutul de Arheologie din Bucureºti?

au fost fãcute în anul 1875, la o
fabricã de cuie din Buºteni ºi au fost
depozitate la început la Mânãstirea
Sinaia de unde au fost transportate
mai târziu la Bucureºti.

Istoria ar fi putut fi uitatã, ori
consideratã o simplã poveste, dacã
la sfârºitul anului 2003 nu ar fi apãrut
cartea inginerului Dan Romalo
�Cronicã apocrifã pe plãci de plumb�.
În carte, autorul nu numai cã prezintã
o parte din aceste misterioase plãcuþe
de plumb, pe care dânsul le
fotografiase prin anii �40 în
subsolurile Muzeului de Antichitãþi din
Bucureºti, dar a încercat ºi o
traducere, o descifrare a lor, deosebit
de interesantã ºi profesional fãcutã.
Au trebuit sã mai treacã 63 de ani ca
aceste fascinante plãcuþe de plumb,
acoperite cu imagini ºi cu o scriere
necunoscutã sã vadã lumina tiparului.
ªi asta, subliniez din nou, nu datoritã
unor strãluciþi oameni de ºtiinþã din
institutul unde zãceau , ascunse, prin
subsoluri, ci datoritã unui om de bunã
intenþie, corect, cinstit, unui inginer
deosebit de educat ºi modest, cãruia
aceste plãcuþe i-au stârnit curiozitatea
ºtiinþificã. Tot respectul pentru
volumul impresionant al muncii
depuse.

La numai câteva sãptãmâni, de la
apariþia cãrþii, gãsim pe internet pe
site-ul www.dacia.org o scurtã istorie
a acestor tãbliþe ºi pozele a aproape
100 de plãcuþe ºi medalioane,
completate cu unele gãsite pe internet
ºi cumpãrate de la un bulgar care
trãieºte în California, de cãtre dr.
N.Sãvescu din New York.

La cel de al V-lea Congres
Internaþional de Dacologie, plãcuþele
de plumb au fost prezentate în plenul
acestuia, stârnind curiozitatea
ºtiinþificã a celor prezenþi.

    Cum lucrurile NU mai puteau
fi þinute ascunse, la Academia
Românã, a avut loc, în vara anului

trecut, o prezentare a acestor plãcuþe,
fãcutã de Aurora Petan, cercetãtor
lingvist la Institutul �Iorgu Iordan�din
Bucureºti. Prezentatoarei i s-a oferit
o camerã micã ºi meschinã, neaerisitã,
care s-a dovedit neîncãpãtoare pentru
cei care au dorit sã o asculte ºi unde
un oarecare Vulpe, pe la colþuri,
pufnea ºi ºoptea, la cine dorea sã-l
audã, cã plãcuþele nu ar fi nimic alceva
decât niºte falsuri. Din interviul
realizat de Horia Þurcanu cu Aurora
Petan reþinem cã �evenimentele
relatate pe plãcuþele de plumb se întind
pe aproape cinci secole înainte de
invazia romanã.. se vorbeºte despre
un alfabet necunoscut, care pare
anterior alfabetului grecesc ��.
Chiar dacã nu sunt de acord cu
interpretarea d-lui Romalo, cred cã
limba în care sunt scrise textele
nu este o limbã inventatã, ci cã a
existat cu adevãrat, ca limbã vie�.

Generaþii întregi de studenþi au
trecut pe lângã aceastã Cronicã
Dacicã pe plãcuþe de plumb,
devenind arheologi ºi istorici, însã,
precum mentorii lor, refuzaserã chiar
sã le dea un numãr de inventar. ªi de
la un timp, ciudat, numãrul plãcuþelor
de plumb a început sã scadã la numãr,
aºa, din senin, fãrã sã se ºtie de ce ºi
fãrã sã-i pese cuiva.

Astfel d-l Dan Romalo, când s-a
adresat Institutului de Arheologie din
Bucureºti, pentru a-ºi completa
lucrarea, descoperea cu mirare o
dispariþie a lor în masã, azi gãsindu-
se doar 35 de piese, din cele câteva
sute existente anterior!         Probabil
cã surpriza cea mai mare, a hoþilor, a
fost faptul cã nu se aºteptaserã ca
cineva sã fi fotografiat plãcuþele prin
anii �40 ºi, culmea, sã se intereseze
acum de ele, ba chiar mai mult, sã
scrie o carte despre aceastã istorie a
poporului nostru dac, scrisã pe acele
plãcuþe de plumb.

Ce ar mai fi putut spune un hoþ

Malus Dacus
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acum, decât cã sunt niºte obiecte
neimportante, niºte falsuri, de care
nimãnui nu trebuie sã-i pese. Nu
numai cã acum se descoperã furtul
celor mai multe dintre plãcuþe, ba mai
mult aflãm ca ele nici nu au fost
înregistrate, de cei de la Institutul de
Arheologie, ca existând în inventar.
ªi dacã lucrãtorii Institutului, ar fi
fãcut o muncã voluntarã ºi tot ar fi
trebuit sã-ºi facã datoria ºi sã le
înregistreze.... Dar atunci când sunt
plãtiþi sã o facã ºi nu o fac, ne gândim
la un singur lucru ºi anume ... furtul.

Vã veþi întreba ce secret
groaznic pentru istoria poporului
nostru  or fi conþinând acele
plãcuþe de plumb, furate aºa ca la
uºa cortului dintr-un forum ºtiinþific,
furt acoperit �ºtiinþific� tocmai de cei
plãtiþi de dumneavoastrã sã ne
protejeze istoria.

Este vorba de câteva zeci de
plãcuþe de plumb, absolut fascinante
( ne spune acelaºi ziarist Horia
Turcanu) o formidabilã epopee
imprimatã pe suprafaþa metalului
cenuºiu: oºti de luptãtori înarmaþi
cu lãnci ºi scuturi, purtând în frunte
stindarde, chipuri de regi ºi de zei,
cetaþi impresionante, cu palate ºi
temple, decorate cu însemne
heraldice, o lume uluitoare.
Plãcuþele descriu cu lux de amãnunte
o lume dispãrutã a dacilor, cu sute de
ani înaintea sosirii romanilor, ne
descriu strãmoºi uitaþi, regi ºi
luptãtori, zei ºi preoþi, fapte demne
de arme ºi de neuitat, poate prea
demne ºi prea mãreþe pentru a mai fi
menþionate de istoria noastrã
romanofonã.

Plãcuþe �uitate� prin subsolurile
Institutului de Arheologie, plãcuþe din
care �cineva� furã, aºa pe tãcute,
plãcuþe neînregistrate oficial de
oamenii de ºtiinþã ai sus-numitului
institut, plãcuþe de care totuºi TOÞI
cei de acolo ºtiu ºi totuºi nu se mirã
când se furã din ele !?

Arheologul VULPE are totuºi
curajul sã recunoascã în faþa
ziaristului H.Turcan cã le-a vãzut
pentru câteva ore, timp suficient
pentru Domnia sa, datoritã

cunoºtinþelor care le posedã, sã le
declare falsuri. Trebuie sã
recunoaºtem cã este mare lucru sã fi
om de ºtiinþã, ºi, vezi doamne, numai
în câteva ore sã dai un verdict, care
de altfel se aºtepta de mai mult de o
sutã de ani.

ªi totuºi nu toþi oamenii de ºtiinþã
sunt de acord cu VULPEA. Alexandru
Suceveanu, director adjunct al
Institutului de Arheologie, semnatarul
prefaþei cãrþii lui Dan Romalo
�Cronicã apocrifã pe plãci de plumb�
considerã cã plãcuþele meritã sã fie
studiate.....

Uneori mã întreb ºi dacã sunt
falsuri aºa cum declara Vulpe, de ce
sunt þinute, pãstrate, într-un institut
ºtiinþific? Am putea crede cã mai sunt
ºi alte falsuri pãstrate prin acest
forum de ºtiinþã, am putea considera
chiar cã institutul este un adãpost de
falsuri....?

De ce nu sunt înregistrate? Mai
sunt oare ºi alte lucruri neînregistrate
din care se poate fura confortabil? Cui
îi trebuie un fals, dacã este un fals?!

ªi dacã sunt falsuri atunci de ce
gãsim plãcuþe asemãnãtoare de plumb
ºi la sudul Dunãrii? Or fi intrat spionii
bulgari în Institutul de Arheologie din
Bucureºti, prin subsolurile acestuia,
ºi au furat din plãcuþele de plumb,
oricum neînregistrate, iar acum le
comercializeazã pe internet? Ori face
mai mult sens cã plãcuþe asemãnã-
toare au fost folosite, pentru impri-
marea momentelor istorice impor-
tante, atât de dacii nord-dunãreni cât
ºi de cei sud-dunãreni. Dunãrea
nefiind în acele timpuri graniþa
naþiunii noastre, ci axa ei.

Acelaºi inteligent ºi spiritual ziarist,
Horia Turcanu nu scapã sã nu-l
întrebe pe amicul Vulpe: Cum se face
cã planurile cetãþii Sarmisegetusa se
gãsesc pe aceste tãbliþe, cetate care
a fost descoperitã mult dupã ce
tãbliþele zãceau în subsolurile
Institutului? Rãspunsul lui Vulpe a fost
unul �roºcovan�. Uneori ºi numele îþi
este predestinat.

Aceiaºi �ºtiinþifici� nu de mult,
într-o emisiune la TVR Cultural,
Vulpe ºi Djuvara, încercau sã ne

convingã într-un limbaj �cacofonic�
precum cã ºi tãbliþele de la Tãrtãria,
conþinând primul mesaj scris din
istoria omenirii, ar de fapt un alt fals!
Ele ar fi fost descoperite prin anii
1950, ne spunea un alt �bãtrân om
de ºtiinþã�, când de fapt toatã lumea
ºtie cã pe atunci, descoperitorul lor,
Vlasa, ar fi trebuit sã fie elev la liceu,
ºi nu arheolog. Domnilor ex-staliniºti,
ex-comuniºti, mastodonþi ai istoriei ºi
arheologiei,  tãbliþele de la Tãrtãria au
fost descoperite în 1961. Cât despre
datãrile cu carbon radioactiv fãcute
anul trecut în Italia, dânºii nu le
percep, deoarece nu sunt publicate
în limba rusã, iar  faptul cã au
probleme de exprimare gramaticalã
coroborate cu acelea de memorie nu
le dã dreptul la  jocul cu istoria....

Acelaºi Vulpe nu ezitã sã-l atace,
aºa din senin, pe marele cãrturar
Nicolaie Densuºianu (care a scris
Dacia Preistoricã � publicatã în 1913)
ºi pe cei care considerã cã �Noi nu
suntem urmaºii Romei�, arãtând de
fapt o altã faþã a faptului cã plãcuþele
ce conþin o istorie a poporului nostru
dac stricã aranjamentele unor
�ºtiinþifici�. Plãcuþele nu fac altceva
decât sã rãstoarne dogma � Noi
trebuie sã fim urmaºii Romei�. Aºa
cã, normal, ele trebuia sã disparã.

Una este sã falsifici una-douã
plãcuþe de plumb ºi alta sã falsifici
câteva sute de plãcuþe, ºi asta nu
numai la nordul Dunãrii, dar ºi la sudul
ei, cam cât o bibliotecã întreagã.

Considerând cã este o ruºine sã
ascunzi pagini din istoria neamului
nostru, a poporului nostru dac, sã furi
din aceste dovezi, sã le doseºti
neinventariindu-le, cerem ministrului
Culturii, respectiv doamnei Monica
Muscã, cerem organelor abilitate, sã-i
cerceteze de urgenþã pe cei care se
fac vinovaþi de astfel de tâlhãrii,
furturi din gestiunea avutului naþional.

Ne întrebãm ce altceva s-a mai
furat ºi continuã sã se mai fure din
Institutul Arheologic din Bucureºti?
ªi mai ales cine sunt hoþii ?

�
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(continuare din numãrul trecut)
5. Vocaþie, profesionalism ºi rãspundere în ºtiinþa istoricã.

În afara lucrurilor curente, ale existenþei zilnice, pentru
care îþi însuºeºti relativ uºor modul de execuþie, pe direcþia
pe care îþi angajezi plenar fiinþa ºi efortul, trebuie sã ai
�chemare�, vocaþie. Vocaþia þi-o pot descoperi pãrinþii, rudele
apropiate care te observã mai atent, prieteni ai familiei, bine
intenþionaþi, la ºcoalã învãþãtorii ºi profesorii, alþi semeni de
bunã credinþã între care creºti ºi te formezi. Þi-o poþi descoperi
ºi singur, în primul rând prin uºurinþa deprinderii învãþãturii,
prin plãcerea ºi eficienþa execuþiei � constatate de tine ºi de
alþii -, dupã care vine, firesc, mulþumirea pentru lucrul bine
fãcut. ªi orice lucru fãcut cu plãcere/pasiune devine uºor de
executat ºi îndeamnã la perseverenþã. Dimpotrivã, orice lucru
fãcut fãrã plãcere/pasiune, impus sau autoimpus într-o
împrejurare, este un chin. Exerciþiul acesta îþi permite, totodatã,
autocunoaºterea � ºi de aici pânã la descoperirea vocaþiei nu
mai este decât un pas! Iatã de ce încã Strãvechimea (Evul
timpuriu) ºi Antichitatea (formularea aparþine acesteia) au
implementat oamenilor îndemnul �Cunoaºte-te pe tine
însuþi!�.

Este de cea mai mare importanþã, în primul rând pentru
propria existenþã, dar ºi pentru a celor apropiaþi � de la familie
pânã la semenii tãi în general -, în ultimã instanþã pentru þarã,
pentru binele comun, sã-þi descoperi sau sã þi se descopere
cât mai de timpuriu vocaþia, iar apoi, pe direcþia jalonatã, sã-þi
poþi continua viaþa. Este neplãcut ºi pãgubitor când aceastã
descoperire întârzie sau survine foarte târziu. Chiar ºi în
aceastã situaþie însã câte ceva se mai poate �recupera�,
oarecum �contracronometru�.

Aºa stau lucrurile ºi în domeniul ºtiinþei istorice, ca ºi în
domeniul ºtiinþelor ei auxiliare, în primul rând a celor � sã le
spunem � �de gradul unu� (cele care au în obiectiv izvoare
istorice).

În acest domeniu � cu siguranþã, ca ºi în alte ºtiinþe � este
necesar sã întruneºti anumite condiþii/calitãþi, descoperite
de tine ºi de alþii, dar mai ales descoperite de tine însuþi ºi
care s-ar putea grupa într-un veritabil decalog:

1.RÃBDAREA este prima ºi cea mai importantã condiþie/

Miºcarea dacologicã, istoriografia dacologicã, activitatea în societãþile de dacologie sau orice altã cercetare în domeniu,
în sfârºit Congresele de dacologie au fost iniþiate ºi se deruleazã într-un spirit ºtiinþific modern. Cercetãrile, fie cã se
fac independent sau în echipã, au la bazã conlucrarea interdisciplinarã. Astfel, specialistul independent face apel la
cercetãrile celorlalþi colegi confraþi, înaintaºi sau contemporani din domeniul ºtiinþei istorice, sau din cel al ºtiinþelor
auxiliare, pe care le foloseºte cu probitate. La fel, echipa mixtã de cercetare a unei teme de istorie, conlucreazã colegial,
deschis ºi cu corectitudine în rezolvarea problemelor. În acest scop, am considerat cã tuturor, pornind de la începãtori
ºi de la autodidacþi, în primul rând pentru domeniul care ne intereseazã, le poate fi utilã o �INTRODUCERE ÎN
ªTIINÞA ISTORICÃ�, elaboratã de specialiºti consacraþi.Drept urmare, începând cu acest numãr al revistei publicãm
în serial ca fiind foarte utilã o asemenea lucrare. Ne intereseazã, desigur, opinii, amendamente, critici la obiect pe
marginea acestei lucrãri, autorul primindu-le ca atare spre a-i fi de folos în definitivarea ei ºi editarea în volum iar
redacþia intenþioneazã  sã realizeze în viitor o dezbatere metodologicã privitoare la cercetãrile din domeniul dacologiei.

Redacþia Dacia Magazin

Motto: �Istoria este cãlãuza vieþii�

INTRODUCERE ÎN ªTIINÞA ISTORICÃ
Conf.univ.G.D.Iscru

calitate. Sã ai rãbdarea unei cercetãri îndelungate, dublate de
reflecþii permanente, gata oricând sã-þi îndrepþi propriile erori
prin autocontrol.

2.PASIUNEA CERCETÃRII sã-þi motiveze efortul.
3.PROFESIONALISMUL în domeniu, la care poþi ajunge

fie prin studii sistematice, într-un cadru organizat, dar ºi ca
autodidact pasionat ºi serios. Au greºit ºi greºesc cei care n-au
apreciat sau, mai grav, au ignorat ori au dispreþuit munca ºi
rezultatele la care au ajuns astfel de autodidacþi. Exemplele
sunt numeroase în multe domenii.

4.CINSTEA � prin excelenþã trebuie sã caracterizeze pe
cel care ºi-a asumat rãspunderea sã caute continuu adevãrul
istoric ºi sã-l afirme, cu demonstraþia ºtiinþificã de rigoare; sã
aibã o veritabilã vocaþie a acestui adevãr ºi tãria de a nu o
trãda niciodatã. Mai bine sã tacã, atunci când nu-l poate
spune aºa cum l-a descoperit sau sã-l formuleze în aºa fel
încât formularea sa sã nu permitã nici o interpretare deformatã.
Am înþeles, din lecturi, ºi am constatat personal cã existã, la
unii, o adevãratã �boalã a minciunii�, un fel de plãcere-pasiune
a minciunii, pentru a �creºte în ochii semenilor sau pentru a-i
induce în eroare. Cinstea presupune totodatã ºi PROBITATE
ºtiinþificã. Adicã sã recunoºti întotdeauna meritele celor care
te-au premers în cercetarea respectivã, în gândirea unei
probleme, unei soluþii, amintindu-i ca atare, citându-i, inclusiv
pe cei care, în decursul cercetãrii, þi-au furnizat informaþii, þi-au
sugerat unele idei. În acest sens, absolut condamnabil,
calificat ca un furt este plagiatul, sancþionat ºi prin lege.

5.PEZENÞA DE SPIRIT te ajutã sã depistezi cu uºurinþã
erorile, sã gãseºti, la fel, soluþii care sã te conducã mai repede
la adevãrul cãutat.

6.Sã ai o MEMORIE BUNÃ � mecanicã, raþionalã, vizualã,
auditivã -, calitate care conlucreazã strâns cu celelalte pentru
eficientizarea muncii.

7.Sã depui efortul sau sã þi se asigure condiþiile sau sã ai
ºansa sã devii PROFESIONIST ÎN DOMENIU, iar ca
autodidact sã ajungi la performanþã LA VÂRSTA OPTIMÃ,
apreciatã a fi pânã la 30-35 de ani, dupã care acumulãrile se
�sedimenteazã� mai greu, oarecum sub presiunea lipsei de
timp ºi nu întotdeauna se aºeazã �la locul lor�, putând duce
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la oarecare �dezordine� ºi ineficienþã în raþionamente ºi în
drumul spre concluzii.

8.PRUDENÞA ªTIINÞIFICÃ þine în primul rând de rãbdare
ºi de puterea de reflecþie înainte de a te hotãrî sã faci o
formulare ºi mai ales sã tragi o concluzie. Graba, alteori orgoliul
exagerat al originalitãþii, dorinþa de a nu þi-o lua altul înainte
te pot împinge la afirmaþii sau concluzii imprudente. Depistatã
de alþii, imprudenþa þi se corecteazã dar þi se ºi reproºeazã.
Este o ºansã sã poþi reveni tu însuþi asupra ei înainte de
publicarea lucrãrii. Oricum, la a doua ediþie, formularea/
concluzia eronatã trebuie îndreptatã. Tãcerea, dupã ce eroarea
þi-a fost semnalatã sau, mai grav, persistenþa în a nu o îndrepta,
încãpãþânarea în a-þi menþine opinia greºitã, ignorându-l sau
nu pe cel ce þi-a semnalat, argumentat, eroarea, îþi afecteazã
autoritatea ºtiinþificã ºi întãreºte sau multiplicã reproºul/acuza
urmaºilor.

9.DEMNITATEA, umanã ºi profesionalã, îþi motiveazã
puternic fermitatea ºtiinþificã (nu de orgoliu!), verticalitatea,
obligându-te sã nu cedezi în faþa nici unei rugãminþi, influenþe
sau presiuni care sã implice deformarea adevãrului istoric la
care ai ajuns. �Cedarea�, din partea omului de ºtiinþã, deci ºi
din partea istoricului, are loc numai în faþa unei argumentãri
ºtiinþifice convingãtoare. Aceastã �cedare� presupune
�curaj�, mai exact buna cuviinþã de a recunoaºte cã ai greºit;
sã-þi parã bine cã, iatã, s-a ivit un altul care a ajuns la un
adevãr istoric mai complet decât al tãu. Sã te fereºti �ca de
foc� de a aluneca în tezism, de a practica argumentul de
autoritate fãrã suficientã argumentare ºtiinþificã. În sfârºit,
sã-l preþuieºti sincer pe colegul care te-a depãºit, ca ºi pe
�ucenicul� care, urmându-te, a putut merge mai departe iar
aceasta sã fie una din marile tale satisfacþii. Cãci numai astfel
se realizeazã progresul în ºtiinþã.

10.Derivatã din calitatea de mai sus, �Decalogul� s-ar
putea împlini cu exigenþa de a lãsa �POARTA DESCHISÃ�
celor care vor veni dupã tine.

Peste toate acestea ºi ca o însumare a lor, ISTORIA,
cunoscutã ºtiinþific, se cere a fi, în primul rând, ÎNÞELEASÃ.
A ªTI ISTORIE înseamnã, cu precãdere, A O ÎNÞELEGE.
Este cea mai mare performanþã care te defineºte ca istoric.

Dupã modul în care îþi îndeplineºti vocaþia de istoric � fie
cã eºti specialist titrat, fie autodidact ajuns la performanþã �
decurg rãspunderea ºi meritul pe care le ai faþã de tine însuþi,
faþã de ºtiinþa pe care o slujeºti, faþã de naþiunea ta ºi de
semenii tãi din patria comunã, în sfârºit, faþã de naþiunile
lumii. Iatã de ce la ultimele congrese de istorie s-a introdus în
dezbateri chiar o secþiune privind rãspunderea istoricului,
aºa cum s-a introdus ºi la congresele altor ºtiinþe. Cãci nici
un om de ºtiinþã, sub nici un motiv, nu trebuie sã se punã în
slujba forþelor rãului.
6. ªtiinþa istoricã ºi interesul naþional

ªtiinþa istoricã, într-un cadru politic naþional ºi de
democraþie autenticã este în concordanþã cu interesul naþiunii
majoritare, fondatoare de stat, dar ºi cu acele al minoritãþilor
naþionale/etnice care-ºi duc existenþa în patria comunã.
Aproape cã nu existã în lume un stat naþional modern fãrã
minoritãþi naþionale/etnice. Pe de altã parte, interesul naþional
nu este, nu poate fi în contradicþie cu interesul altor state
naþionale într-un cadru general de democraþie internaþionalã

iar atunci când apar unele divergenþe ele se rezolvã pe baze
amiabile sau de drept internaþional. ªi atunci ºtiinþa istoricã
poate fi solicitatã pentru înlãturarea divergenþelor ivite. În
astfel de situaþii, ºtiinþa istoricã este total ataºatã interesului
naþional. Numai în raporturile cu state fãrã democraþie
autenticã, totalitare sau conduse de forþe de dominaþie, ca
imperiile îndeosebi, apar contradicþii antagonice. ªi în astfel
de situaþii ºtiinþa istoricã rãmâne total ataºatã interesului
naþional, argumentele ei putând fi aduse în sprijin.
7. ªtiinþa istoricã, naþiunile lumii ºi Statele lor naþionale

Forþele de dominaþie (oculte sau la vedere) � de dominaþie
internã, zonalã sau, azi, planetarã � au fost ºi sunt singurele
forþe promotoare ale exploatãrii, vrajbei ºi urii între oameni ºi
între naþiuni, între propriile frontiere sau dincolo de ele, cu
scopul de a-ºi realiza obiectivul strategic al dominaþiei, un
obiectiv himeric în fond, în contrasens cu întreaga evoluþie
istoricã, dar pentru care, iraþional, ele militeazã cu tenacitate,
contând pe uriaºa lor bazã logisticã, propagandisticã ºi militarã
acumulatã în timp, fiind în stare de orice, în nebunia lor, chiar
cu riscul suprem  al distrugerii civilizaþiei umane. Istoria a
cunoscut ºi cunoaºte astfel de politici. Este cunoscut efortul
Imperiilor �istorice� de a distruge naþiuni ºi civilizaþii naþionale.
În secolul al XX-lea, de asemenea, am asistat la dezlãnþuirea
unor astfel de forþe de dominaþie împotriva naþiunilor lumii,
iar la începutul celui în care abia am intrat, al XXI-lea, aceastã
dezlãnþuire se prefigureazã a fi devastatoare dacã nebunii
planetei nu vor fi opriþi la timp.

Pentru forþele de dominaþie, ºtiinþa istoricã, adevãrata
ºtiinþã istoricã, a fost dintotdeauna un adversar redutabil.
De aici teama lor crescândã faþã de ºtiinþa istoricã. Dar tot de
aici � loviturile, subtile sau brutale, la care a fost supusã
pentru a o determina � prin istorici �oficiali� racolaþi -, sã
slujeascã interesele dominaþiei prin susþineri false, care n-au
fãcut decât sã-i compromitã vremelnic statutul de ºtiinþã.
Tendinþa, dinspre aceste forþe, se manifestã ºi azi, la scarã
planetarã, prin �motivaþii� diverse pentru istorici �mai slabi
de înger�, cum se spune, prin presiuni de tot felul sau prin
ºantaj, prin cenzurã politicã, directã sau disimulatã, prin
�cenzurã� economicã ºi fiscalã ºi chiar prin mãsuri
administrative aplicate în plan didactic ºi ºtiinþific. Pornind
de la axioma cã istoria, implicit ºtiinþa istoricã, sunt cãlãuza
vieþii, salvarea statutului nealterat al ºtiinþei istorice,
propagatã prin scris ºi prin ºcoalã, nu este doar o datorie a
istoricilor ºi a profesorilor de istorie, ci a întregii societãþi.

Dupã cum s-a înþeles, deci, ºtiinþa istoricã a fãcut ºi face
�casã bunã� cu naþiunile ºi cu Statele lor naþionale suverane,
cãrora le oferã, spre cunoaºtere sau în sprijin direct, adevãrul
istoric, soluþii pentru consolidarea planului strategic de
obþinere a victoriei împotriva forþelor de dominaþie iar prin
aceasta optimism ºi speranþã în statornicirea mai binelui, a
liniºtii ºi a pãcii în lume. Iatã de ce în primul rând naþiunile cu
Statele lor naþionale, dar ºi toþi oamenii de bine, toate forþele
care doresc sincer prosperitatea ºi pacea planetarã au datoria
sã sprijine ºtiinþa istoricã la nivel naþional ºi la nivel mondial,
aceasta fiindu-le, azi ºi în perspectivã, un aliat puternic ºi
consecvent în cea mai importantã bãtãlie care s-a dat vreodatã
de-a-lungul istoriei.
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Unul din cele mai reprezentative
tezaure pentru arta traco-geticã,
tezaurul de la Agighiol, socotit a fi o
nestematã arheologicã îºi aºteaptã de
73 de ani monografia la care are
dreptul, o interpretare care sã-l scoatã
din enigmistica în care este cantonat,
o încercare de pãtrundere în

simbolistica sa decorativã.
Tezaurul amintit ni se pare a fi cu

atât mai important cu cât el poate
stabili o punte de legãturã dintre lumea
geto-dacicã anticã ºi societatea
feudalã româneascã, ceea ce
demonstreazã implicit, continuitatea,
permanenþa. Interpretat corect, acest
tezaur este în mãsurã sã taie nodul
gordian al unei probleme care
frãmântã demult istoricii români de
bunã credinþã, ºi anume originea
dacicã a familiei domnitoare
Basaraba.1

Vom arãta în cele ce urmeazã, fãrã
teama de a greºi, cã numele de
Saraba însemna pentru geto-daci un
motiv mitologic cunoscut de ei, în
strânsã legãturã cu legenda
întemeierii statale ºi a monarhului
sacerdot care apare pe tezaurul de la

MITUL SARABHA ÎN SIMBOLISTICA
TEZAURULUI DE LA AGIGHIOL

Gheorghe ªeitan

Agighiol.
Despre Zarabos-Sarabi la Saraba
Nicolae Densusianu a gãsit în

Getica lui Iordanes un citat în care,
dupã opinia sa, Basaraba apare sub
forma trunchiatã de Zarabos:
�primum Zarabos Tereos, deinde
vocitatos Pileatos hos, qui inter eos
generosi extabant: ex quibus eis
(Getis) et reges, et sacerdotes
oridnabantur�. 2

Pe aceastã bazã, Densusianu
coborând ºi cu alte date, ajunge la
concluzia cã neamul cel mai nobil ºi
mai puternic al românilor de la
Dunãrea de Jos, numit Basaraba, este
atât de vechi, încât poate fi gãsit în
sec. VII î.e.n.

Atât Nicolae Densusianu, cât ºi
B.P. Hasdeu, au sesizat cã în Istoria
bizantinã a lui Chalcocondyla, Dan,
nepotul de frate al lui Mircea cel
Bãtrân era numit �fiul lui Saraba�, în
loc de Basaraba. 3

Ambii istorici, pornind de la
formulãri de genul � �Basaraba
voievod, fiul preabunului Basaraba
voievod� gãsite în inscripþiile vechi,
afirmã cã Basaraba a fost nu doar un
nume voievodal, ci un titlu sacru
pentru domnitorii þãrii.

Saraba în Dacia Hiperboreana
Vasile Lovinescu a arãtat cã

întemeierea statelor medievale
româneºti nu este decât aspectul
exterior al unei
r e î n n o i r i
tradiþionale dacice.

B a s a r a b a
c o n s t i t u i e
numele unei
caste ºi nu al unei
f a m i l i i
domnitoare, care
a existat în Dacia
Hiperboreanã .
Din traducerea
textului lui

Iordanes (Getica) care spune cã
�primii dintre ei erau Sarabi terrei,
dintre care se consacrau regi ºi
preoþi�, se poate deduce cã Sarabii
cumulau ambele funcþii, cea
sacerdotalã ºi cea regalã.

Tradiþia hiperboreanã a unui centru
spiritual universal în Dacia presupune
existenþa unui monarh universal, un
Rege al Lumii, care era ºi zeu, numit
Saraba. 5

De fapt, însuºi Zalmoxis a fost
numit rege ºi zeu ºi este posibil ca, în
perioada hiperboreanã, un alt nume
al lui sã fi fost cel de Saraba.

Saraba la indo-europeni
Prin intermediul unui studiu al lui

Mircea Eliade6 putem pãtrunde în
miezul problemei mitologice Sarabha,
subiect abordat în scrierile vedice în
literatura buhdistã, în literatura ºi
folclorul altor popoare indianizate ori
europenizate, sedentare ori
migratoare.

Important de reþinut este faptul
cã, în limba sanscritã, cuvântul
sarabha, având ca echivalent în limba
pali sarabha, desemneazã un cervideu
fabulos cu opt picioare în loc de
patru.

În Mahabarata , Sarabha
desemneazã un Asura, a cãrui
încarnare este regele-ermit Paurava7,
iar în Purana, Asura Sarabha este un
monstru redutabil cu opt picioare,
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mai puternic decât un leu, ºi
adversarul lui Viºnu. Scoþând în
evidenþã rolul religios al cerbului, M.
Eliade trece în revistã diferitele
valorizãri ale mitului sarabha.

El este când încarnarea unui
Boddhisatva, când un Asura, adicã o
fiinþã divinã ºi demonicã, când un
animal cãlãuzã, ce obligã prinþii la
sãvârºirea unui ritual de întemeiere.

Sarabha a fost pus în legãturã, pe
rând, cu luarea în posesie a unui
teritoriu nou sau întemeierea unui
regat, întemeierea unui oraº, obþinerea
suveranitãþii universale, o experienþã
decisivã sau conversiune religioasã.
În literatura indianã veche existã o
criere intitulatã chiar �Sarabha-
mingajataka�, de unde aflãm cum
unui rege i se aratã un Sarabha pentru
a-l învãþa Legea, adicã, sanscritã,
dharma.

Sarabha, reprezentat pe cupele de
argint al tezaurului geto-dacic de la
Agighiol, judeþul Tulcea

Descoperit în anul 1931, în movila
lui Uþã, tezaurul de la Agighiol, judeþul
Tulcea, cuprinde mai multe obiecte
de valoare, din argint ºi aur, decorate
antropomorf ºi zoomorf.

Pe cele trei vase de argint, sub
formã de cupã, dominã o unitate
decorativã reprezentând un cerb cu
opt picioare, având coarnele sub
forma unui ax central, cu mai multe
ramuri pe ambele pãrþi.

Pe cupe se mai aflã diferite desene
reprezentând o pasãre rãpitoare ce
seamãnã mai degrabã cu un cocoº
prinzând cu ghearele un iepure,
caprine obiºnuite cu patru picioare,
un animal fabulos, probabil un
dragon, aflat pe spatele unui porc ºi
altele.

Ceea ce ne intereseazã cel mai
mult este acest cervideu cu opt
picioare cunoscute, dupã cum am
arãtat mai sus, sub numele de
sarabha. Iatã descrierea fãcutã de
arheologul Dimitrie Berciu a
acestei decoraþiuni de pe cupele de
argint: pentru vasul nr.1, �Animalul
de la mijloc este un cerb care are
coarnele bogat desfãºurate ºi

acoperite cu pãtrãþele ºi are opt
picioare. Desigur, este vorba de o
exagerare, care va fi avuto oarecare
semnificaþie�; pentru vasul 2 ,
�Animalul central care formeazã
unitatea decorativã principalã,
reprezintã un þap cu opt picioare�

� Pe partea opusã a vasului,
în dreptul primului animal cu opt
picioare se aflã un altul, cu acelaºi
numãr de picioare ºi cu corpul
acoperit cu décor similar aceluia
de pe coarne�; pentru vasul aflat în
posesia Metropolitan Museum din
New-York, �Primul animal care ne
atrage atenþia este cerbul cu opt
picioare, deja amintit�.

Însumând, pe cele trei cupe de
argint ale tezaurului, sarabha ,
cervideul fabulos cu opt picioare, este
reprezentat de patru ori, ceea ce
conferã calitatea de simbol
dominant.Aºadar, mitul sarabha este
atestat în Dacia ºi arheologic, nu doar
lingvistic, deºi el nu a tras atenþia pânã
în prezent. Cele opt picioare ale
cerbului de pe cupele de argint nu
reprezintã nici o exagerare artisticã,
aºa cum credea D. Berciu, ci o
ilustrare a cerbului sarabha, care a
fost o legendã daco-hiperboreanã,
ceea ce demonstreazã o culturã
mitologicã de un înalt rafinament.

Sarabha ºi Bha-Sarabha
În limba sanscritã particula �bha�

sintetizeazã mai multe sensuri: a
strãluci, a apãrea, a se manifesta, a
pãrea, a avea darul sã, a trece drept,
a arãta ca9. Prin urmare, Bha-
Sarabha înseamnã �a pãrea, a trece
drept, a arãta ca Sarabha�.

Bha-Sarabha nu poate fi decât
monarhul înþelept care îºi cãlãuzeºte
norodul, precum un sarabha, spre un
teritoriu mirific, care, în sens istoric
constituie mitul întemeierii statale, iar
în sens religios înseamnã eliberarea
de suferinþele existenþei. Voievodul
este cel care te conduce spre celãlalt
mal, fãcãtorul de vad, acel
târtankara , cãlãuza-monarh.
Dintotdeauna regii geto-daci, urmând
pe Zalmoxis, rege ºi zeu, au fost ºi
cãlãuze religioase. Însuºi Neagoe
Basarab a primit numele de simbolul
înþelepciunii, numit în dacicã �naga�
(ºarpe), iar voievodul moldovean
ªtefan a fost supranumit ªtefan cel
Mare ºi Sfînt. În limba românã, pe
lângã ononimul ºi toponimul
Basarabha, mai avem ºi cuvântul
cosoroabã, însemnând fiecare dintre
bârnele aºezate orizontal deasupra
pereþilor casei, în lungul acoperiºului,
pentru a susþine cãpriorii.

(continuare în pag. 32)
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Dar ºi românilor din Principate
le-a fost dat, tot în aceeaºi perioadã,
sã trãiascã momente de mare
cumpãnã atât în timpul rãzboiului
din 1877-1878, cât ºi apoi în lupta
diplomaticã pentru obþinerea inde-
pendenþei de stat a Principatelor
Unite Române pe plan european,
luptã care a dus, în 1881, la
recunoaºterea României ca regat
independent, la confluenþa celor trei
mari imperii: þarist, otoman ºi
austriac.

Iar apoi, zbuciumul din primul
rãzboi mondial din 1914-1918 la
sfârºitul cãruia, Basarabia, Buco-
vina, Criºana, Transilvania ºi
Banatul au venit de sub stãpâniri
strãine la patria mamã.

*
Deosebit de cele de mai sus, nu

este lipsit de semnificaþie aspectul
care rezultã din apelul împãratului
Carol I de Habsburg (1916-1918)
în manifestul lansat la 16 octombrie
1918 �Cãtre popoarele mele credin-
cioase� privind reorganizarea
Austro-Ungariei în ºase state
independente: austriac, ungar, ceh,
iugoslav, polonez ºi ucrainean.
Atunci, ori omite din nou cu bunã
ºtiinþã pe românii din Banat, Criºana,
Transilvania ºi Bucovina, ori
înþelege cã dintre statele noului
imperiu austro-ungar nu mai puteau
face parte de fapt ºi românii, care
urmau sã-ºi alipeascã teritoriile
locuite de ei la patria lor România.

Sã fi înþeles oare împãratul Carol
I de Habsburg, la acea datã, pânã
unde se pot întinde graniþele
proiectatului sãu nou imperiu, dorit
sã fie reorganizat numai în limitele
celor ºase popoare credincioase,
cãrora le-a adresat patetica invitaþie
sau dispreþul pentru românii din
Transilvania a fost atât de mare
încât magnaþii imperiali au sperat ºi
de aceastã datã cã ar fi capabili sã-
i ºteargã din nou definitiv din istorie?

TRANSILVANIA, INIMA ETERNEI DACOROMÂNII
Dan Ion Predoiu

(continuare)

PACEA DE LA PARIS DIN 1920, DUPÃ PRIMUL RÃZBOI MONDIAL

*
În sensul acesta au ºi intervenit

cu toatã vehemenþa la comisiile
specializate ale Conferinþei de pace de
la Paris ce a urmat dupã primul rãzboi
mondial, unde au depus un volum
imens de date ºi informaþii false cu
scopul de a deturna soluþia finalã de
la cadrul ei firesc, natural ºi obiectiv,
privind naþiunea românã.

La Trianon, delegaþia Ungariei a
prezentat patru volume cu memorii,
acte, documente ºi un volum cu hãrþi.

Comisia pentru stabilirea hotarelor
a fost alcãtuitã din reprezentanþii
Angliei, Franþei, Italiei ºi SUA, asistaþi
de reprezentanþii României ºi Ungariei.

Ungurii i-au atacat pe români cu
acuzaþii privind asuprirea minoritãþii
evreieºti din Regat, dorind sã pro-
voace asupra noastrã reacþia marii
finanþe evreieºti.

Cotidianul englez �The Times� a
ripostat impetuos spunând:

�Aceastã atitudine nu are nimic
comun cu chestiunea evreiascã,
deoarece printr-o lege din decembrie
1918, evreii au primit toate privile-
giile cetãþeniei române. Evreii s-au
bucurat totdeauna de libertate
religioasã în România ºi n-a avut loc
nici un progrom în aceastã þarã�.

*
Delegaþia ungarã, în fruntea cãreia

era conte Appony, autorul legii privind
desfiinþarea ºcolilor confesionale
particulare româneºti din Transilvania,
combãtea din toate puterile frontiera
propusã între România ºi Ungaria, deºi
aceasta îngloba în Ungaria teritorii cu
sute de mii de români.

Istoricul american Milton G.
Lehrer, peste douã decenii, a scris:

�Dacã în anul 1920 s-a comis
nedreptate, nu ungurii sã se plângã
de ea, ci românii, cãci dincolo de
frontiera politicã au fost lãsate pe
teritoriul Ungariei mai multe insule
de români�.(15)

În 1920, când s-a semnat tratatul

de pace, în Transilvania erau trei
milioane de români, un milion douã sute
de mii de maghiari, peste o jumãtate
de milion de germani ºi peste o
jumãtate de milion de alte naþionalitãþi,
în special evrei ºi slavi maghiarizaþi.

Consiliul Suprem al Conferinþei de
pace a studiat multe luni �docu-
mentaþia maghiarã�, fãrã sã pri-
meascã la aceastã analizã nici una din
þãrile incriminate, acuzate sau pârâte
de Ungaria: Cehoslovacia, Iugoslavia ºi
România, care n-au avut cum sã se apere
de aberantele susþineri ale ungurilor.

În plus, pentru a spori influenþa
în sprijinul �drepturilor milenare� ale
ungurilor, aceºtia au rãspândit în toatã
Europa, în ministere, redacþii,
universitãþi, biserici etc., memoriul
intitulat �Responsabilitatea naþiunii
maghiare în rãzboi�, acuzând Austria,
pentru toate ororile comise de ei
împotriva populaþiilor nemaghiare,
responsabilitatea aparþinând, chi-
purile, numai acelui stat imperial,
conglomerat de teritorii diverse,
singurul vinovat de nedreptãþile pe
care toatã Europa ºtia cã le fãcuserã
magnaþii ºi nobilii unguri.

Ea, Ungaria, se prezenta, pentru
întreg teritoriul strãvechi al regelui
ªtefan I, ca ºi cum ar fi fost
dintotdeauna un stat unitar ºi factor
de echilibru în Europa, uitând cã din
1526 fusese desfiinþatã ca stat ºi
înglobatã iniþial ca paºalâc în Imperiul
otoman, iar apoi în Imperiul austriac,
deci fãrã posibilitatea de a se exprima
autonom timp de patru secole,
inclusiv în perioada de 51 de ani cât
a fost parte a Imperiului Austro-
Ungar, fãrã rege propriu.

Uluiþi de insistenþa cu care ungurii
doreau sã deturneze lucrãrile Consi-
liului Suprem, reprezentanþii Iugosla-
viei, României ºi Cehoslovaciei au
arãtat falsurile în documentaþia
istoricã, etnograficã ºi economicã
prezentatã de delegaþia ungarã.

Marele istoric englez R.W. Seton
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cmyk color
Watson, cu privire direct la Transil-
vania, a spus încã din 1908:

�Eu am venit în Ungaria îndem-
nat de simpatiile mele cãtre poporul
maghiar ºi îndeosebi cãtre partidul
lui Kossuth, care s-a bucurat, ba încã
se mai bucurã ºi astãzi de multã
consideraþie în cercurile politice din
Anglia. M-am încredinþat însã, în
cele din urmã, cã oamenii de stat ai
maghiarilor nu sunt de bunã cre-
dinþã�� iar Anglia este �rãu infor-
matã despre cele ce se petrec în
regatul ungar�, unde sistemul repre-
zintã �una dintre cele mai murdare
pete pe pajura civilizaþiei europene�,
sistem care reprezintã �practic
oprimarea de o singurã rasã domi-
nantã pentru a despuia toate celelalte
naþiuni de cele mai fireºti drepturi�.

Conferinþa de pace de la Paris din
1920 a fost informatã, prin lordul
Craneford � reprezentantul Angliei, de
rezultatele cercetãrii asupra Memo-
riului ºi asupra celor 34 de note
suplimentare, depuse de partea ungarã:

�Nu se poate admite nici o clipã
cã tratatul de pace cu Ungaria ar fi
fost redactat într-un spirit de nedrep-
tate faþã de un duºman învins, numai
în scopul de a împãca statele ce au
luptat ºi au suferit cu noi în timpul
rãzboiului. Nu cred cã ar fi drept sã
se acuze aceste state de o asemenea
politicã cu toate suferinþele lor de mai
multe secole�.

*
Conferinþa de pace a respins

propunerea privind constituirea unei
aºa zise �Conferinþe europene� a
statelor riverane Dunãrii, susþinutã cu
o suspectã ardoare de emigraþia
maghiarã din Occident ºi din SUA.
De fapt, o formã mascatã de a reuni
sub acelaºi sceptru state de pe firul
Dunãrii, de la Austria pânã la România
ºi Bulgaria, cu Ungaria la mijloc.

*
Preºedintele Conferinþei de pace

A. Millerand, în numele Consiliului
Suprem, a rãspuns � în scris �
�argumentelor� delegaþiei Ungariei
precizând:

�le-a fost imposibil puterilor sã
adopte vederile acestei delegaþii�
Autorii tratatului au depus eforturi

pentru aprofundarea ºi înþelegerea
realitãþilor� precum ºi pentru a
cântãri cu imparþialitate tot ceea ce
putea constitui un drept pentru
Ungaria�.

La 4 iunie 1920 a fost semnat, la
Trianon, tratatul de pace cu Ungaria
de cãtre delegaþii Franþei, Italiei,
Angliei, SUA, Japoniei, României,
Regatului Sârbo-Croato-Sloven ºi ai
altor nouã state.

*
Pãrerile unor mari personalitãþi

despre Transilvania ºi despre unirea
ei cu Þara mamã, cu România, dupã
Conferinþa de pace de la Paris, au fost
unanime în sprijinul soluþiei date:

Astfel:
- Harmeworth, secretar de stat în

guvernul britanic, arãta cã Austro-
Ungaria:

�n-a fost decât un conglomerat
artificial de neamuri diferite ºi uneori
ostile�.

-Ch. Seymour, expert al Confe-
rinþei, scria:

�cu puþine excepþii, frontierele
actuale sunt în conformitate cu
distribuþia etnicã a populaþiei. Acolo
unde criteriul este îndoielnic, balanþa
a înclinat uºor în favoarea vechilor
naþionalitãþi dominante, germanã ºi
maghiarã�.

De ce oare?
-deputatul francez Guernier arãta

cã prin unirea þinuturilor româneºti,
�s-au rãsturnat hotarele artificiale

ºi a fost redus fiecare în marginile ce
i se cuvin�.

-M. Demartonne, în cartea sa
�L�Europe Centrale�, spune:

�Strãmoºii lor (ai românilor-n.n.)
sunt aici cu o mie de ani înainte de
venirea ungurilor în Câmpia
Panonicã�.

-Magnan, director la �Ziarul de
Nisa�, spune:

�Aceastã provincie (Transil-
vania) a fost leagãnul poporului
român. Despãrþitã de Principatele
Dunãrene pentru prima datã, în
secolul al XIV-lea de cãtre Ungaria,
ea a trecut, succesiv, sub diferite
dominaþii care nu i-au modificat
aproape deloc fizionomia etnicã. Ele-
mentul strãin a rãmas izolat în

mijlocul masei de români, care
constituie azi, ca ºi înainte, marea
majoritate a populaþiei�.

*
Dacã acordul austro-ungar din

1867 a fost produsul înþelegerii între
doi parteneri de aceeaºi parte a
baricadei care ºi-au satisfãcut
aspiraþiile personale pe seama altora,
Conferinþa de Pace de la Paris din 18-
21 ianuarie 1919, Tratatul de la
Versailles din 28 iunie 1919 cu
Germania, Tratatul de la Saint-
Germain en Laye din 10 septembrie
1919 cu Austria, Tratatul de la
Trianon din 4 iunie 1920 cu Ungaria
ºi Tratatul special din 10 august privind
frontierele, au fost rodul gândirii,
colaborãrii ºi hotãrârii colective a
tuturor popoarelor implicate.

Ca urmare, dacã ar fi de revizuit
ceva, aceasta ar fi �Acordul Austro-
Ungar din 17 februarie 1867� privind
înfiinþarea abuzivã a statului dualist
austro-ungar, creat în detrimentul
þãrilor înglobate-asuprite, oprimate ºi
persecutate, cum a fost ºi cazul
Marelui Principat al Transilvaniei,
atribuit în mod aberant Ungariei
împotriva evidenþelor istorice, etnice
ºi religioase din teritoriu.

De fapt, acordul de creare a
statului dualist Austro-Ungar din 1867
a fost revocat, desfiinþat ºi anulat pe
cale de consecinþã la sfârºitul primului
rãzboi mondial din 1914-1918, la
Conferinþa de Pace de la Paris din
1919.

În ambele tratate, atât în cel cu
Austria, cât ºi în cel cu Ungaria, se
precizeazã, ca o recunoaºtere,
expresã de cãtre pãrþile semnatare,
realitatea istoricã a faptului cã

�forþa monarhicã austro-ungarã
a încetat de a mai exista�.

Astfel, �Ungaria independentã� a
devenit

�statul naþional ungar în graniþele
sale fireºti�.

SPAÞIUL MIORITIC ANCESTRAL

La 1 decembrie 1918, naþiunea
românã prin alipirea Transilvaniei la
patria mamã, ultima revenitã acasã, a
finalizat acþiunea de realizare a Statului
Unitar Român, în pofida tuturor
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vicisitudinilor vremurilor, stat ce avea
sã reuneascã în fruntaliile sale un
popor strãvechi cu un anume specific
naþional.

George Cãlinescu, scriind despre
�Specificul naþional�, arãta cã:

�Suntem niºte adevãraþi autoh-
toni de impresionantã vechime.
Indiferenþa vãditã a þãranului român
pentru popoarele imediat încon-
jurãtoare vine din instinctul cã
acestea sunt mai mult sau mai puþin
recente. Tipul nostru fizic este total
deosebit de al popoarelor vecine ºi
din centrul Europei�.

�� þãrãnimea românã are o
simpatie pentru lumea vesticã�, �
�Occidentul extrem al Europei pânã
în peninsula Ibericã� unde regãsim
similitãþi pentru fizionomia noastrã.
Aceasta se explicã rasial�.

�Popoarele strãvechi se carac-
terizeazã prin �civilizaþie� pastoralã,
prin retragere la munte, de unde pot
privi ºi ocoli invaziile, printr-o faþã
brãzdatã de vânturile alpine, de
experienþa milenarã, printr-un ochi
pãtrunzãtor ºi neclintit de vultur, prin
muþenie!�.

�Popoarele noi, migrante, dim-
potrivã: zgomotoase, gesticulante ºi
au o vãditã predilecþie pentru civili-
zaþie, venite în cãruþe, ele transformã
curând vehiculele în corturi ºi
corturile în case��

�Ungurii, popor recent, au înclinãri
orãºeneºti ºi voluptatea de a construi,
fãrã a se încadra naturii. Ei nici n-au
sate, ci numai oraºe mari ºi mici�. (8)

La români, �comunicarea cu
lumea se face în proverbe ce
condenseazã o înþelepciune stereotipã,
atât de controlatã prin vechimea
rasei, încât contribuþia individualã
este neglijabilã. Vechimea se mai
confirmã prin fatalismul nostru
energetic� Popoarele mai noi sunt
agitate de dorinþi, a cãror realizare e
greu sã dureze, în vreme ce românii
cultivã un scepticism faþã de orice
întreprindere nefolositoare�. (8)

Câtã dreptate avea Lucian Blaga
când atribuia fiecãrei etnii o anume
categorie abisalã care cumula infor-
maþii milenare ale comportamentului
uman.

Pe când românilor le corespunde
statornicia, spaþiul mioritic cu relieful
sãu unduit �un deal, o vale�, vitejia ºi
mereu invocatul spirit de dreptate,
cuvântul �dreptate� nelipsind nici din
jurãmintele de credinþã faþã de naþiune
ºi faþã de patrie, ungurii, cu calitãþi
genetice incontestabile, sunt
încontinuu �agitaþi de dorinþe�,
�zgomotoºi� ºi �gesticulanþi� în
permanenþã voind mai mult, veºnic
nemulþumiþi, foarte puþin atenþi la
adevãr, la conduitã, la firescul
lucrurilor ºi la dreptate, pretându-se
la orice, considerând cã totul este
posibil, cã totul le este permis, cã totul
li se cuvine, promiþând pe moment
numai ca sã apuce ºi apoi, dupã ce
au apucat, sã încalce cu seninãtate
tot ce au promis, aºa cum o
dovedeºte întreaga istorie a relaþiilor
pe care le-au avut cu toþi vecinii ºi în
special cu noi, cu românii.

În faþa nãvalnicelor dorinþe, dintre
cele mai ciudate, dintre cele mai
paradoxale sau dintre cele mai
fanteziste pretenþii pe care ei, ungurii,
de-a lungul timpului, nu le-au acordat
niciodatã atunci când ar fi fost în
mãsurã sã o facã, drepturi pe care
azi, în þara lor, nu le acordã nimãnui,
noi românii, cu firea noastrã blândã,
înþelegãtoare ºi îngãduitoare. Dar cu
o tristã experienþã privind relaþiile
dintre unguri ºi români, rãmânem
uimiþi, stupefiaþi, încercând sã
apreciem cu bunã credinþã ce ar fi
corect sã li se mai acorde ºi cât de
departe vor merge cu insistenþele lor
atâta timp cât þãri cu prestigiu din
Europa nici nu iau în considerare
astfel de probleme.

Toate aceste veºnice cereri,
neajunsuri ºi nemulþumiri mascate abil
de dorinþa de mai bine, ei, ungurii, nu
vor înceta niciodatã sã le solicite, atâta
timp cât aceastã trãsãturã, aceastã
caracteristicã, aceastã însuºire, este
proprie firii lor, specificului lor
naþional.

ªi dacã aceasta le este firea, nici
mãcar nu poþi fi supãrat pe ei, numai
cã trebuie sã fim în permanenþã, tot
timpul, mereu atenþi.

În acest sens, George Cãlinescu
subliniazã uimitoarea experienþã de

viaþã a poporului român concentratã
în filosofia sa ºi miraculosul sãu simþ
politic acumulat ancestral, din cele
mai vechi timpuri ºi pânã în prezent:

�Rasa noastrã a cãpãtat prin
marea ei vârstã� o filosofie� unitã
cu un simþ politic miraculos. Când
privim cu oarecare perspectivã, ne
dãm seama cã instinctul nostru a
lucrat întotdeauna singur. Numai noi
am scãpat de penetraþia otomanã
administrativã, pãstrându-ne inde-
pendenþa.

În fond, suntem geþi ºi e mai bine
sã spunem cã, în felul nostru, am
primit ºi noi succesiunea spiritului
roman��(8)

Dreptatea românilor, continuatori
ai strãbunilor lor daci ºi ai tuturor
celor care s-au asimilat dacilor,
locuitori în spaþiul precizat pentru
Dacia încã de la începutul erei noastre
de cãtre Ptolomeu (90-168 e.n.),
între Nistru, Tisa, Dunãre ºi Marea
Neagrã, a rãzbit, a învins ºi a triumfat
ºi la acea datã în confruntarea
multisecularã, dacã e sã ne referim
numai la istoria noastrã mai recentã,
parte din istoria noastrã multi-
milenarã, cu cei care ne înconjoarã
ºi cu care trebuie sã convieþuim.

Cine oare sã fi înþeles mai bine
decât multimilenarul popor geto-
daco-valaho-român cã viaþa care þi-a
fost datã sã o trãieºti îþi impune ºi
datoria sã o meriþi, în fiecare clipã
atât ca om, cât ºi ca naþiune.

Ca o perpetuã lecþie de geografie,
conturul þãrii noastre precizat de
Eminescu, ca testament politic pentru
viitorime: �De la Nistru pân�la Tisa�
ºi cu referire la munþii de dincolo de
izvoarele celor douã râuri: �De la
munte pân�la mare ºi la Dunãrea
albastrã�, rãmâne de mii de ani spaþiul
de existenþã, de supravieþuire ºi de
continuitate al românilor, aºa cum a
fost ºi al dacilor, indiferent de cerinþele
tuturor celor ce au trecut pe aici sau
au rãmas alãturi de noi, pentru pãmânt
ºi apã.

�
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(continuare din numãrul trecut)

CAPITOLUL  V, 1 - 3

Rezumat Cap.V, 1-2.   §1. Astfel
este clar cã Zamolxis a fost ºi zeu ºi
om, aºa cum de fapt ºi este sãrbãtorit
de Geþi. Ambele ipostaze ne sunt
confirmate de cãtre scriitori antici. §2.
Zamolxis ca zeu, mai este numit
Krono sau rono, adicã Saturnus. De
asemenea, Attis cel cu un singur ochi
- fiul râului Sangarius din Frigia,
Qamimasadh (Poseidon la Sciþi) ºi i
s-a atribuit ºi cultul lui Hercule;
Hercules ca zeu militar, cel mai
puternic dintre zei, dupã cum ne-o
mãrturisesc ºi incunabulele naþionale,
în concordanþã cu mãrturiile
scriitorilor. Zamolxis a mai fost numit
ºi Bal, Ballur, Aballur, i.e. Apollo; în
funcþie de context, se poate deduce
despre cine anume este vorba. ªi de
cãtre Macrobius, dar ºi de cãtre antici
i s-a zis ºi Soare. De asemenea, a mai
fost identificat ºi cu Liber Pater, adicã
cu Dionyssos �Bacchus. Cu zeul
Marte ºi cu Mercur, nu un altul fiind
obiectul lor de cult (deci este vorba
de alte divinitãþi). Opinia lui Strabon
se cere a fi corectatã ºi clarificatã. ªi
cu Aesculap care înseamnã
�sãnãtate� ºi cu Isis, ba chiar cu
Serapis care tot zeii Soarelui sunt.
Astfel, identificarea cu Adonis, Attin,
Osiris ºi Horus nu indicã altceva decât
tot Soarele. Osiris semnificã Soarele
la Egipteni ºi la Greci, iar pentru alþii

desemneazã cuvântul întunecat. Cu
exact acelaºi sens se gãseºte ºi la
Plutarh ºi este de origine scitã. Ce
înseamnã acest cuvânt. Prin strãdania
altora, este explicatã greºit, prin
deducþie, originea acestui cuvânt. Dar
cei vechi înþelegeau prin Osiris, Isis,
Horus ºi Typhon o filosofie moralã
(filosofian hqikhn). Este explicatã
opinia lui Heurnius. Din ce motiv
Antichitatea i-a atribuit lui Attinus
însuºirea de a avea opt ochi. Este
lãudat locul superior pe care îl ocupã
Platon. Fãrã îndoialã cã legile
Hiperboreenilor, susþine Platon, care
fuseserã sancþionate regulamentar s-au
rãspândit ºi la Egipteni, Sirieni, ba
chiar ºi la Greci. Regelui Sueonilor
fiindu-i atribuite opt fapte juridice, era
imaginat la fel de impunãtor cu chipul
mãreþ al Marelui Apollo. S-a
demonstrat ºi de cãtre Macrobius ºi
de cãtre alþii cã ºi Nemesis ºi Pan, ba
chiar ºi Jupiter este totuna cu zeul
Adad al Asirienilor ºi cã toþi aceºtia
sunt totuna cu Soarele. Atât tagma
teologilor profani, cât ºi cei din ceata
lui Orfeu, trag concluzia cã toþi aceºti
zei egaleazã Soarele. Pan este stãpânul
suprem al substanþei materiale
universale sau zeu al întregii Firi.
Denumirea acestui zeu vine din
goticul Pan sau Fan.

 
§1. ªi cum, în armonie cu

Herodot, sunã ºi codicele tipãrit de
curând, este nevoie, pentru mine

însumi, sã mã pun la adãpostul acelui
pasaj lãudat din Herodot. Dacã pânã
la Herodot nu s-a ºtiut foarte bine cine
a fost Zamolxis, acum se ºtie cã a
fost Get sau Got (deci, exact ca în
lingvisticã, opereazã ºi aici alternanþa
vocalicã e/o, n.t.) pe care unii îl aºeazã
în rândul oamenilor, alþii în cel al
zeilor. Fie cã se stabileºte una sau
cealaltã / sau amândouã /, întãreºte
ideea cã, dintr-un motiv sau altul, noi
vom fi ceea ce pãrem scriitorilor.
Herodot (IV, 96) a afirmat cã
Zamolxis a trãit cu mult înainte de
Pythagora. ªi nu se poate sã fi fost
altfel, de vreme ce Zeus care este
cinstit la Goþi (i.e. Geþi) se dovedeºte
a fi unul ºi acelaºi cu Zamolxis. Acesta
a fost  cultul  primordial (� o melista
timwmeno,  para  toi  Getai  qeo  to 
mhn  palaion  (palai  ouk palaioun)
Zalmoxi Puqagoreio �, �Zeus la Geþii
din Antichitate a fost Zamolxis
Pitagoreianul�), o spune Strabon (VII,
XVI, p.m. 762). Iar Jamblicus (De
vita Pythag., c. XXX) îl numeºte
�megista twn Qewn par� autoi� (�cel
mai mare ºi cel mai bun dintre zeii
Geþilor�). Iar în Comentariile lui
Casaubonus la Strabon (p. 298), dar
ºi prin gura lui Platon - un trac  de 
origine - se   glãsuieºte  astfel  
despre  acesta:  �Alla  Zamolxi  
legei,  o  hmetero basileu qeo wn �
(�dar el zice cã Zamolxis este regele
ºi zeul nostru�).

(continuare în pag. 30)

ZAMOLXIS-PRIMUL LEGIUITOR AL GEÞILOR

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

    Iatã de ce ne facem o datorie de onoare în a

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

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

Dr. Napoleon Sãvescu

Carolus Lundius
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KOGAION 2005 a tras cortina...

1.200 de participanþi, douã zile de dezbateri, 120
de lucrãri, controverse constructive ºi prezentãri de
filme, personalitãþi ale lumii ºtiinþifice din þarã ºi
strãinãtate, toate acestea gãzduite de excepþie de

Compania Hotelierã INTERCONTINENTAL, douã zile
de excursie pline de ploaie, la cetãþile din Munþii Orãºtiei,
cam acesta ar fi bilanþul pe scurt al Celui de-al VI-lea
Congres Internaþional de Dacologie Kogaion 2005.

Prezenţă inedită şi onorantă la congres,  luptător
competent pentru propăşirea dacilor,

 profesorul Timotei Ursu.

Macedoneanul
Branislav Stefanoski,
prezentând ultimul
său volum dedicat
dezlegării enigmelor
istoriei.

De la an la an, Sala Rondă devine tot mai
neîncăpătoare pentru numărul mare de iubitori ai
istoriei dacilor.

Popas la Tărtăria, la primul
monument din lume

închinat scrisului.

Părinte al celebrei de
acum Milady Tărtăria,

invitat de marcă al
congreselor, profesorul

Marco Merlini din Italia.
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... O va ridica din nou DECEBAL în 2006

Conferinţa de presă care a precedat lucrările
congresului cu dr. Napoleon Savescu, iniţiator şi

organizator şi Luiza Jugănaru, director PR al
manifestării.

Profesorul Vasile Boroneanţ, discretă, dar
nepreţuită prezenţă în bătălia pentru
recâştigarea adevărurilor pierdute.

Despre misterele lumii dacilor cu
Vladimir Brilinsky.

Satisfacţie vizibilă şi meritată pentru realul succes al
congresului, pe faţa doctorului Napoleon Săvescu
organizatorul congreselor de până acum şi de aici
încolo, acea inimă care bate într-o singură direcţie.
Spre o istorie onestă a poporului român.

La standul Dacia Magazin a fost înghesuială mare.
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(continuare din pag. 27)
§2. Pe acesta Laertius (cf. Cicero,

lib. II, De Nat. Deor., p.m. 38) îl numeºte
ºi rono (Timpul), reprezentând cursul
ºi revoluþia (întoarcerea periodicã a)
spaþiilor ºi timpurilor. Prin examinarea
cerului, a lui Saturn ºi a lui Jupiter,
sisteme fizice bine organizate de altfel,
dupã modul cum ºi le-au imaginat, au
fost incluºi în legende, mai mult sau mai
puþin curioase. Mnaseas (a scris lucrãri
despre agriculturã, n.t.), de pildã, afirmã
cã Zamolxis este cinstit ca zeu la Geþi ºi
este numit Cronos. Dar ºi Porphyrius
(Vita Pyth. Ext.) aratã cã în scrierile vechi
Zamolxis a fost cinstit la Geþi în locul
cultului lui Hercule. Astfel în scrierile
Eddice, Attin, erou legendar al
strãmoºilor noºtri, este numit Saturn.
ªi dupã cum la Attin cel cu un singur
ochi, ca semãnãtor, nãscãtor de
Dumnezeu ºi tatã al tuturor sunt
venerate toate aceste calitãþi, tot astfel
ºi lui Saturn, ca unul care se trage din
seminþie goticã (i.e. geticã), i s-au
atribuit puterea, raþiunea, natura ºi forþa
cea mai mare. Porecla lui, �cel cu un
singur ochi�, (cãci deºi trãgea cu un
singur ochi la þintã, sãgeþile erau dirijate
foarte mãiestrit), au luat-o ºi Sciþii ºi
Geþii, fiind ºi ei numiþi �cei cu un singur
ochi�, adicã mwnofalmoi , cf. Herodot
(III, 106 ºi IV, 59). La Sciþii vechi se
numea Qamimasadh  (pare sã fie
Poseidon la Sciþi, n.t.), însemnând
acelaºi lucru. L-am numit pe Attin cel
cu un singur ochi, cu acelaºi sens, un
învãþat îl numeºte monoculus (cu un
singur ochi), deºi cu acest sens,
cuvântul monoculus este barbar. Cãci
la latini sunã cu totul altfel: la ei
monoculus se numeºte cel care având
un singur picior merge sãrind într-un
picior. Substantivul elin kwla se traduce
în latinã cu crura (�picioare�). Totuºi
monoculus nu poate sã fie clar explicat
prin cuvinte barbare, deºi ne-o
garanteazã cuvântul unoculus (v. ºi
Gell., N.A., IX, 4). Plautus (Curcul., III,
1, XXII ºi XXIV, Varr, VI, 2) este cel care
s-a folosit primul de cuvinte din
limbajul ºtiinþific. La el unoculus este
tocmai cocles. Spun cocles ca ºi ocles,
adicã �având un singur ochi�. Attius,
în prima lui lucrare didacticã, lãudându-l

pe Gellius (N.A., III, 11), nareazã despre
ciclop, în aceeaºi manierã ºi anume cã a
fost unoculus, cã Baldur, adicã Apollo
ar fi fost fiul lui Attin, o declarã ºi
monumentele literare Eddice (Muqol.
XX), precum ºi poemele skaldice
(culegere de poezii ale Nordicilor
realizatã de Snorri Sturluson în secolul
al XIII-lea, n.t.). Numele lui mai era
folosit totodatã ºi în locul lui Hercule,
pentru cã acesta se potrivea cu scrierile
celor vechi. Cu numele de Hercules se
desemna prinþul ºi zeul militar care le
Sueoni ºi la Goþi a fost numit Tyr, i.e.
zeul Marte. Assirienii însã l-au numit
Baalem, cu un cuvât persan, care în
traducere nu înseamnã altceva decât
Marte, zeul rãzboiului (polemwn Qeo);
aºa apare la Greci ºi în Cronica
Alexandrinã, dupã cum ne-o aratã
Vossius ( Chron. Alex. et Voss. Idol., I ,
16). ªi nici nu e de mirare cã la Claudius
(Sen. De mort. Claud. Caes.) cel mai
puternic dintre zei se numeºte Hercule.
Vezi ºi Seneca (Tyriis Melcartus ) care
îl numeºte: rege puternic, rege zdravãn.
La Greci se numeºte Arh ºi la Plautus
tot Ares. (Truc., II, VII ºi LIV). Cuvântul
este folosit de personajul Geta. La Goþi
se spune Ari miles , kat� exoiw (�mai
înalt decât alþii, superior altora�). Tocmai
de aceea i-au pus pe seama lui 12 munci
ºi în acelaºi timp i se atribuie 12 victorii;
numãrul 12, de bunã seamã din respect
pentru semnele Zodiacului ºi pentru tot
atâþia zei; sã-l adãugãm ºi pe Diodor
din Sicilia ( Bibl. Hist., p.m. 153 ºi urm.
P. 157). Despre coloanele lui Hercule
vorbesc ºi Ovidiu (Metam., IX, 3) ºi
Justin (II, 4) ºi Albricus Filosoful (De
Deorum imaginib., XXII, despre
Hercule) ºi Vossius ( Th. Gent. II, 15).
Sub numele de Thura se  înþelege
Soarele - cu toþii sunt de acord. Iatã ce
gãsim la Damascius: �ton Kronon EL
kai BHL eponomatousi � (�Pe Saturn îl
mai numesc El ºi BEL�). Acelaºi lucru
spune ºi Servius. I se spune Bel,
oarecum din raþiunea lucrurilor sacre,
ºi Saturn ºi Soare. Prin acelaºi nume, la
Babilonieni, Fenicieni ºi Perºi, se
înþelege Soare (este dovedit ºi de notele
lui Hornius la Cornelius Nepos (Vita
Miltiad., Serv. ad Aeneid, I). Aici chiar
se deosebeºte cu totul justificat ºi cu

erudiþie cã chiar ºi ceilalþi zei începuserã
sã se numeascã astfel. Din motivul de a
fi mai bine distins de ceilalþi i s-a spus
Bel-Samen. De ce nu ºi Loke (�luminat�)
care la Scandinavi înseamnã Saturn, de
aici sensul de �iradiind� , ca ºi la Greci
fainwn (�strãlucind�). Descopãr cã tot
aºa a scris ºi strãlucitul Celsius
(Comput. Eccles., p. I in Addendis la p.
76). Cu aceasta ai un acord admirabil.
Cãci îi creºte faima prin oracolul de la
Delfi, legat de afirmaþia �Troia nu ar fi
putut fi supusã fãrã sãgeþile lui
Hercule�, dupã cum cântã ºi Ovidiu
(Metam., I, 13). Acelaºi lucru îl spune
ºi Sofocle (Philoc.), dar mai prolix: Bal,
Ballur, Aballur este unul ºi acelaºi cu
Apollo11, comp. ºi cu Ovidiu (Met. I).
Fãrã îndoialã cã Soarele (i.e. Apollo),
aºa cum reiese din majoritatea scrierilor
celor mai vechi ºi ale altora, este, cu un
cuvânt actual, moderatorul tuturor
fenomenelor ºi lucrurilor: este
reprezentat ca patron al Muzicii; celor
nouã Muze create de el ºi pe care el le
guverneazã, li s-a adãugat el, ca al
zecelea. Acestui adevãr artistic i se
adaugã scrierile celor vechi, referitoare
la inventarea chitarei, cea cu zece
coarde (v. ºi Homer, Il. , a. p. 36 v. 36 ºi
urm.; Hesiod, Theog., v. 94 ºi 95;
Fulgensius Muqol, lib. LXIV, Diod. Sic.,
Bibl. Hist., p.m. 91 ºi urm., p.m. 235)
unde Apollo trece drept  inventator al
chitarei ºi nu mai puþin al Medicinei,
care printre celelalte ºtiinþe, este mai
ales o artã, în care se probeazã
eficacitatea ierburilor de leac, urmãrind
atent creºterea, maturizarea lor, cãci
pentru sãnãtatea oamenilor ºi a
celorlalte vieþuitoare joacã un rol
primordial. Iatã ce spune Vergilius
(Aen., c. XII) despre Apollo (în
tãlmãcirea lui George Coºbuc):

�Cel mai iubit ucenic al lui Phoebus
la corturi venit-a,

 Iapyx Iasidul, cãci lui, pãtimaº
îndrãgindu-l Apollo,

 Toate i-a  dat oarecând, iscusinþele
sale, pe toate:

 Cânt de chitarã ºi glas de proroc ºi
sãgeþi ucigaºe

 Vrând sã lungeascã trãirea
pãrintelui gata sã moarã,

 Iapyx cu ierburi vroia sã-i ajute pe-
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ncetul sã cate
 Drumuri mai blânde ...�
ªi, puþin mai departe:
�Iapyx bãtrânul cu  haina rãsfrântã-

ndãrãt ca paeonii,
  Multe puternice ierbi pregãteºte-

n amestec cu mâna,
  Leacuri fãcând de-nzadar ºi

degeaba cu mâna clãteºte
  Fierul din ranã, ºi-l prinde cu

netede cleºte degeaba.
  Toatã-ncercarea e fãrã noroc, ºi-

ajutorul lui Phoebus
  Nu le soseºte! ...�
                       (în aceeaºi traducere

a lui George Coºbuc)
A se compara spusele lui Vergiliu

la adresa lui Apollo ca vindecãtor cu
ajutorul plantelor medicinale, dar ºi ca
artist multiplu, inclusiv ca poet, cu cele
ale lui Tibull. (c. IV, Ad Phoebum, IV:
�Vino aici ºi alinã durerile gingaºei fete,
  Vino, o, Phoebus, aici, mândru de
pletele-þi lungi!
  Crede-mã, haide mai grabnic, cãci nu-i
regreta nici tu însuþi,
  Phoebus, frumuseþea s-atingi cu
alinãtoarele mâini!
  Fã ca sã nu-i vestejeascã o ºtearsã
culoare candoarea;
  Nici slãbiciunea sã nu-i macine palidul
trup!
  Rãul, oricare ar fi ºi de-orice cu tristeþe
ne temem,
  Ducã-l în mare acum râul cu apele iuþi!�

(trad. Vasile Sav, Bucureºti, Ed.
Univers, 1988), ºi c. II, Elegia IV ºi c. IV
Paneg. ad Messalam), Propertius (c. IV
De Urb. Rom., I) ºi Horatius (Carm., lib.
IV, Ad. Apoll. et Dian. Carm. Saec.).
Plutarh (Cur nunc Pyth. non reddat
oracula carm., p.m. 402) o pomeneºte
pe Pythia, preoteasa templului lui
Apollo din Delphi, care în timpuri
strãvechi îºi formula oracolele în
versuri. Altãdatã chiar ºi filosofii îºi
alcãtuiau dogmele ºi principiile în
versuri; ca Orfeu ºi Hesiod procedau
ºi Parmenide, Xenophan, Empedocle ºi
Tales. Aºa se face cã zeilor li s-au dat
diverse nume: Soarele a fost învestit
cu diferite virtuþi ºi principiile
înþelepþilor s-au folosit de ele în
totalitate. Macrobius, de pildã,
(gramatic latin din sec. V, n.t.)

demonstreazã cã Apollo este zeu pentru
cã i s-a zis Soare. Chiar ºi pe Liber Pater
cei vechi l-au considerat zeu. ªi pentru
cã ºi Dionuso (în latinã Dionysus ºi nu
Dionysius, cum incorect spun unii) i.e.
Bacchus, este rusokomh, adicã cu
pletele de aur, cum îl defineºte Hesiod
(Theog. V, 947, conform opiniei
scoliastului), iar scoliastul lui Horaþiu
(Od. 19) afirmã cã Soarele, Apollo ºi
Dionyssos sunt unul ºi acelaºi personaj
pentru cã: dupã cum Apollo are nouã
Muze, tot astfel Soarele are nouã
cercuri, iar Dionyssos este însoþit de
corul Bachantelor care sunt tot în numãr
de nouã; la aceastã idee aderã ºi Diodor
din Sicilia ( Bibl. Hist., p.m. 147); aici
vor mai fi adãugaþi ºi Artemidor (lib. II)
ºi Hyginus (Fab., c. CXXXI, CLXVII ºi
CLXXIX). ªi Diodor, în aceeaºi carte
(p.m. 150), aratã cã în privinþa numãrului
Muzelor, scriitorii au pãreri diferite; unii
afirmã cã au fost trei, alþii nouã; la
Homer sunt lãudate cele nouã Muze de
o frumuseþe cu totul aleasã; tot atâtea
la Hesiod (Theog., v. 76 ºi urm.) care
trece în revistã ºi numele lor. De unde
ºi pãrerea cã cifra 9 reprezenta la antici
ceva important, cãci gãsim sintagme de
tipul în nouã zile, în nouã cãrþi,
frecvente la cei vechi, afirmã Cicero (De
Nat. Deorum , lib. III, p.m. 70) ºi Herodot
(Hist., lib. IX), cãci el ºi-a scris Istoriile
în nouã cãrþi, dând, fiecãreia din ele
numele unei Muze. Toate cele spuse
pânã acum nu se potrivesc la zeii Marte
ºi Mercur, pentru cã (obiectul de cult)
reprezentarea lor este alta decât cea a
Soarelui, subliniazã Macrobius (d.l., c.
XIX). Cam de aceeaºi pãrere este ºi
Strabon (c. XV spre final) care
considerã cã Marte poate fi pus alãturi
de cel mai mare zeu al Perºilor; idem
filologul belgian Lipsius, 1547-1606, (
Not. Ad VI Annal. Taciti), argumentând
cã ar fi fost o greºealã trecutã cu
vederea; iar Bertram, comentatorul lui
Strabon (in d. I Strabon), susþine cã în
loc de �on Persai sebontai Qewn
monon� trebuie citit �onper kai
sebontai Qewn monon�. Dintre toþi zeii
despre care este vorba aici, Carmanii
(locuitori ai unei provincii omonime din
Persia, n.t.), pe acesta singur îl cultivã;
cãci despre Perºi, iatã ce spune lãudatul

autor: �Ei îl cinstesc pe Jupiter pe care
îl situeazã într-un loc înalt din cer. Ei
venereazã Soarele pe care îl numesc
Mithra. Idem Luna, Venus, focul,
pãmântul, vânturile ºi apa.� Dar ºi pe
Aesculap pe care Macrobius îl mai
numeºte ºi �Sãnãtate� ºi pe Hercule ºi
pe Isis cãreia i se mai spune ºi Serapis
ºi nu par sã fie alþi zei decât Soarele
însuºi despre care ne vorbeºte ºi Istoria
ecleziasticã al lui Ruffinus (Socrat. et
Theod., Macrob. D.l. c. XXI). Mai
adaugã-l ºi pe Herodot (c. II, cap. 156)
ºi pe Diodor din Sicilia (Bibl. Hist., p.m.
7) ºi pe Plutarh (�peri  Isiado kai
Osirido � , p.m. 374) unde se relateazã
cã Osiris este Soarele, iar de cãtre Greci
i se spune Sirius. Litera O aºezatã în
faþã la Egipteni desemneazã cuvântul
întunecime. Prin câteva interpolãri, se
spune cã o putem numi pe Isis care este
aceeaºi cu Luna ºi �ochiul lui Horus�;
ºi dacã pentru ei cuvântul Osiri
înseamnã �întunecat�, nu acelaºi lucru
este pentru noi; dupã câte ºtim, toate
acestea având direct acelaºi sens cu
care sunt expuse de Plutarh în note (peri
Isido kai Osirido,  p.m. 374), - toate
sunt scite. Pentru interpreþi Osiris sau
Asiris înseamnã Dumnezeul cel veºnic
ºi a toate, cel care lumineazã mereu, se
îngrijeºte de toate ºi le observã pe toate.
Deci sã avem înþelegere pentru
strãdania lor în a depune eforturi spre a
deduce numele lui Osiris. (Dar, dupã
cum ºtim de la toþi autorii antici -
Herodot, Strabon, Diodor - Isis ºi Osiris
au fost regi în Egipt, soþi ºi fraþi în
acelaºi timp ºi li se cunosc exact ºi anii
de domnie, fixaþi în cronologia lui
Mercator; în plus, sunt ºi inscripþiile
de pe mormintele lor, o vie dovadã a
existenþei lor pãmântene; sacerdoþii au
fãcut din ei, dupã moarte, niºte zei, n.t.).
Se trece cu vederea acum ce anume se
înþelege prin numele de Osiris, Isis,
Horus ºi Typhon (este ºi numele unui
rege al Egiptului antic, dar ºi zeu al rãului
la Egipteni, duºman ºi ucigaº al lui
Osiris), cãci dupã cum aratã Athanasie
Kircherus ( Oedip. Synt., II, c. 6) de la
Synesios (poet, orator ºi filosof grec,
370-413, n.t), dar ºi de la alþi scriitori,
aceste nume ar þine de conceptul de
filosofie moralã.
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(continuare din pag.23)
Asemãnarea dintre coarnele

cervideelor ºi structura de lemn a
acoperiºului caselor la români este
evidentã: cosoroaba seamãnã cu
coarnele unui sarabha , pe când
cãpriorii seamãnã cu coarnele unui
cerb obiºnuit. Un neam constructor
de case nu putea fi unul migrator,
ceea ce ne îndreptãþeºte sã credem
cã acest mit este unul autohton,
extrem de vechi, precum am arãtat.

Câteva concluzii:
� Existenþa unei caste sacerdotal-

regale, numitã Bha-Sarabha în
societatea dacicã, se susþine nu doar
lingvistic ci ºi arheologic.

� Voievodul Basaraba nu trebuie
cãutat în evul mediu ci în perioada
dacicã de dinaintea lui Burebista.

� 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.

� Nu existã nici o rupturã între
societatea feudalã valaha ºi societatea
geto-dacicã, iar cei care au vãzut în
numele Basarabha o etimologie
cumanã au greºit.

� Regele înmormântat la Agighiol-
Tulcea în sec. IV î.e.n. a fãcut parte
din casta Sarabha, ca dovadã
reprezentarea mitului în cauzã pe

obiectele de argint ce i-au aparþinut.
� Basaraba este un cuvânt compus

din bha ºi sarabha însemnând �Cel
asemeni unui Sarabha�.

�A existat pe teritoriul Daciei, în
perioada hiperboreanã, un centru
spiritual universal condus de un
monarh-sacerdot, numit Bha-
Sarabha.

� Cuvântul cosoroabã, din limba
românã, aratã cã avem de-a face cu
un mit autohton al unei populaþii
sedentare, constructori de case. Este
încã un argument cã aici s-au format

marile mituri indo-europene ºi cã
Dacia a fost centru de civilizaþie al
indo-europenilor.
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MITUL SARABHA ÎN SIMBOLISTICA
TEZAURULUI DE LA AGIGHIOL


