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EDITORIAL

de Vladimir BRILINSKY

AURUL DACILOR

Despre brãþãrile de aur
ale dacilor s-au spus ºi
s-au scris vrute ºi

nevrute. De la legende înspãimân-
tãtoare cu blestemele aurului, la
realitatea pe care încã nu o cunoaº-
tem, dar care va ieºi la luminã cât
de curând, o veritabilã panoplie de
pãreri ºi certitudini au creat un imens
tablou, în care personajul principal
este aurul dacilor. În marea lor
majoritate, istoricii ºi cercetãtorii
care ne scriu istoria au refuzat sã
comenteze sau sã interpreteze
descoperirile cãutãtorilor ilegali de
comori. Unii chiar au negat vehe-
ment aceste descoperiri care, de la
an la an, fãceau tot mai multã vâlvã.
Pentru aceºtia, în accepþiunea lor
dogmaticã, era imposibil de conce-
put cã un popor care nu depãºea o
culturã elementarã a lemnului (citat
din opera unui �istoric�), poate sã
posede bijuterii de aur de o
asemenea fineþe.

O ºtire de la o agenþie de presã
anunþa cã �o brãþarã dacicã,
provenitã din siturile arheo-
logice de la Sarmisegetuza, a
fost identificatã, graþie unor
informaþii deþinute de investi-
gatorii români, în momentul în
care era expusã în standul unei
firme americane ce participa la
o expoziþie cu vânzare
organizatã în Paris. Potrivit

unui comunicat al Ministerului
Administraþiei ºi Internelor,
brãþara daco-romanã, realizatã
din aur de 24 K, are o greutate
de un kilogram ºi era oferitã
spre vânzare, contra sumei de
90.000 de euro, la licitaþia
organizatã în cadrul Expoziþiei
de la Grand Palais, din Paris.
Brãþara era expusã în standul
firmei new-yorkeze Adriana
Gallery�. Trecând peste obiºnuita,
dar jenanta ignoranþã a unui
funcþionar care a redactat
comunicatul Ministerului Internelor
ºi care a scos din burtã cã brãþara
ar fi daco-romanã, trebuie remarcat
cã aceastã ºtire reprezintã un
eveniment deosebit. Este, poate
fãrã exagerare, începutul rescrierii
istoriei noastre. Cei care credeau
istoria dacilor bãtutã în cuie, cei
care credeau cã deasupra
dogmelor istoriei dacilor nu mai
existã nimic, vor avea cu siguranþã
un ºoc. Istoria noastrã, asemenea
unui ºvaiþer imens, este plinã de
goluri iar unul dintre acestea îl
constituie capitolul �aurul dacilor�.

Un capitol care urmeazã a fi
scris. Din pãcate, el nu este scris
de cercetãtori ºi arheologi care, în
peste 80 de ani de sãpãturi
sistematice, nu au reuºit sã
descopere, cel puþin în Munþii
ªurianului, niciun gram de aur. Va

fi scris acest capitol, cu larga
contribuþie a cãutãtorilor de aur, a
braconierilor arheologi (cum li se
mai spune), cei care în dorinþa lor
de îmbogãþire au scos la ivealã nu
numai minunãþiile de brãþãri, dar ºi
mii de monede de aur. Cu toate cã
unii se vor supãra � ºi este firesc
acest lucru � va trebui totuºi sã
recunoaºtem aportul lor la aducerea
la luminã a tezaurelor. Sigur cã
legea îºi va spune cuvântul ºi, dupã
caz, va decide dacã ei sunt vinovaþi
sau nu, dar este cert cã istoria îi va
consemna ca descoperitori impor-
tanþi, asemuindu-i, respectând
proporþiile, cu Schilemann,
hoþomanul care a descoperit, dar
ºi înstrãinat fãrã drept, aurul vestitei
cetãþi Troia. Mai devreme sau mai
târziu, îi vom cunoaºte pe cei care
au scormonit Munþii Sarmisegetusei
cãutând îmbogãþirea, dar probabil
niciodatã nu-i vom ºti pe acei
anonimi care, ani la rând, zi de zi,
s-au zbãtut pentru ca aceste
podoabe, adevãrate cuvinte magice
ale adevãratei cãrþi de istorie a
românilor, sã ajungã înapoi acasã,
în þinuturile stãpânite odatã de
Burebista ºi Decebal. Acolo, în
anonimatul lor, li se cuvin mulþumiri
ºi întreaga recunoºtinþã a
generaþiilor urmãtoare.



2

DACIAmagazin nr. 36 septembrie 2006

CIVILIZAÞII ANTICE
ALE EUROPEI TEMPERATE

Iosif Vasile FERENCZ

Argument

C ivilizaþia dacicã, fãrã nici o îndoialã, a fost
una remarcabilã; dovadã este ºi interesul

deosebit care i-a fost acordat de cãtre lumea ºtiinþificã
ºi de cãtre publicul larg. Ea este cunoscutã astãzi
datoritã descoperirilor arheologice prin care a putut
fi recuperat un mare volum de informaþii cu ajutorul
cãrora este posibilã reconstituirea, într-o mãsurã
oarecare, a vieþii comunitãþilor umane din acea

perioadã.
O altã sursã de informaþii pentru înþelegerea vieþii

unei populaþii este datã de comparaþia cu viaþa altor
populaþii contemporane. Din acest motiv, credem
cã este util sã prezentãm în paginile acestei reviste,
pe parcursul mai multor numere, una dintre
civilizaþiile contemporane, cu care dacii au intrat în
contact în mai multe rânduri.

CELÞII (IV)

În numerele anterioare ne-am
referit la transformãrile ºi

restructurãrile societãþii celtice,

înregistrate la începutul celei de a
doua epoci a fierului care au creat
tulburãri în cadrul comunitãþilor ºi

au contribuit astfel la naºterea unui
nou tip de societate. În acest
context, menþionam cã au fost
declanºate migraþiile din secolul al
IV-lea î.Chr.

Între cauzele acelor evenimente,
tradiþia istoricã înregistratã de Titus
Livius ºi de Trogus Pompeius
consemneazã creºterea
demograficã în rândul biturigilor,
conduºi de legendarul rege
Ambigatus. Conform aceleiaºi
surse, suveranul a gãsit soluþia
rezolvãrii excedentului de populaþie,
prin colonizarea altor regiuni. Pentru
aceasta, sorþii au cãzut pe cei doi
nepoþi ai sãi care vor conduce
fiecare câte un contingent. Unul
dintre ele se va îndrepta spre sud,
având în frunte pe Bellovesus.

Evenimentele istorice
desfãºurate de grupurile de celþi
care au colonizat, în mai multe
valuri, nordul Peninsulei Italice au
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constituit subiectul episodului
apãrut în numãrul anterior.

Cel de-al doilea contingent,
condus de Sigovesus, conform
legendei menþionate de autorii
antici citaþi, s-a îndreptat spre
partea de rãsãrit a continentului.
Istoricii din vechime au fost mai
zgârciþi în privinþa descrierii faptelor
de arme ale rãzboinicilor care au
fãcut parte din acest grup, însã
cadrul general al desfãºurãrii
evenimentelor poate fi reconstituit,
într-o mãsurã mulþumitoare, pe
baza rezultatelor cercetãrilor
arheologice.

Deplasãrile de
populaþii spre est

Aºadar, dupã cum istoriseºte
izvorul literar, în timp ce valul de
populaþie descris anterior lovea
Italia, un altul, tot atât de puternic,
s-a îndreptat spre regiunile aflate
în estul Europei. Eroul legendar al
lui Sigovesus, aflat în fruntea
grupului cãlãuzit de zborul
pãsãrilor, s-a îndreptat în direcþia
Pãdurii Hercinice. Pe baza
rezultatelor investigaþiilor

arheologilor, s-a putut stabili cã
începutul acestor raiduri dateazã la
sfârºitul secolului al V-lea î.Chr.,
însã în acea etapã, consideratã de
debut, evenimentele se desfãºoarã
numai într-un spaþiu restrâns ºi bine
delimitat din Transdanubia.
Primului val de celþi îi aparþin o serie
de aºezãri fortificate, cum este cea
de la Sopron (în vestul Ungariei),
precum ºi unele necropole
descoperite în jurul Vienei sau în
sud-vestul Slovaciei.

Astãzi, cercetãtorii au ajuns la
un consens asupra stabilirii

Descoperiri celtice din Transdanubia (dupã M. Szabo)
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obiectivului principal al acestor
miºcãri, astfel cã este larg acceptat
faptul cã era îndreptat în direcþia
exercitãrii controlului asupra
drumului chihlimbarului, care

pornea din golful Adriaticii, înainta
spre nord prin zona est-alpinã,
traversa Dunãrea la vest de
Bratislava ºi continua pânã la
Marea Balticã.

Prezenþa în
Transdanubia

Cu toate cã intenþia a putut fi
sesizatã din secolul V, penetrarea
decisivã va avea loc doar din prima
treime a secolului al IV-lea, având
ca ax principal Dunãrea. Dovadã
sunt cimitirele descoperite la
Ménföcsanak, Andráshida, Rezi �
Rezicser ºi în alte locuri. Cercetãrile
arheologice au arãtat cã, la mijlocul
veacului menþionat, partea de
miazãnoapte a Transdanubiei
maghiare (între lacul Balaton ºi
Dunãre) era deja ocupatã.

Analiza minuþioasã realizatã de
arheologi asupra complexelor
funerare din cadrul necropolelor, a
fãcut sã fie posibilã reconstituirea
unor secvenþe semnificative ale
vieþii acelor comunitãþi omeneºti.
Una dintre ele decurge din
constatarea caracterului biritual al
necropolelor pe baza cãreia s-a
putut argumenta apariþia în cadrul
societãþii a unei noi clase militare.
Aceºti rãzboinici sunt cei care au
determinat miºcãrile respective prin
dorinþa lor de a cuceri glorie, avere
ºi pãmânturi fertile.

În legãturã cu populaþiile care
locuiau la sfârºitul primei vârste a
fierului în Bazinul Carpatic ºi pe care
le-au întâlnit noii veniþi în aceste
teritorii, au fost emise ºi
argumentate trei mari teorii. Una
dintre ele acrediteazã ideea
prezenþei unor populaþii ilire, în timp
ce o a doua, vizeazã originea tracicã
a autohtonilor.

Realitatea pe care trebuie sã o
recunoaºtem este cã lipsesc datele
certe care sã ne permitã sã facem
atribuiri etnice cu mai mare precizie.
Acesta este motivul pentru care

Rãzboinic celt, dupã site-ul
www.Celtic History, Warfare &  Armory.htm
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credem cã cea de a treia teorie, care
susþine cã în etapa de final a primei
vârste a fierului, înainte de sosirea
celþilor, în regiunile de la Dunãrea
mijlocie, se manifestã civilizaþii de
origine diferitã, poate fi mai uºor
acceptatã.

În urma interpretãrii materialelor
arheologice, s-a putut stabili faptul
istoric cã un numãr considerabil de
aºezãri au fost abandonate la
începutul secolului al IV-lea. Primii
dintre noii veniþi au fost originari,
probabil, din teritorii aflate în nord-
estul Bavariei, din pãrþile învecinate
ale Austriei de astãzi ºi din sudul
Boemiei. Realizând o sintezã a
datelor cunoscute, Miklos Szabó
este de pãrere cã celþii care au
colonizat acele zone, într-un timp
scurt, s-au amestecat cu autohtonii.

O altã concluzie spre care ne
îndreptã analiza vestigiilor
arheologice este aceea cã invazia
din secolul al IV-lea î.Chr. s-a
desfãºurat în mai multe etape.
Prima dintre ele, între anii 400�375,
a avut drept rezultat ocuparea unor
teritorii situate în nord-vestul
Ungariei ºi în sud-vestul Slovaciei.

Transilvania ºi pãrþile aflate în
vestul României de astãzi au fost
colonizate într-o a doua etapã,
începând din cea de a doua jumãtate
a secolului al IV-lea î.Chr. În acelaºi
timp, zonele aflate la sud de Drava,
în bazinul Tisei sau în Slovacia
Orientalã, par sã nu fi fãcut parte
din arealul în care s-au desfãºurat
evenimentele evocate.

Lance celticã, dupã site-ul: www.Celtic Weapons.htm

Alexandru cel Mare, imagine preluatã de pe site-ul www. Alexander  the
Great (Alexander of Macedon) Biography.htm

Izvoare istorice
scrise

Prezenþa ºi activitatea
populaþiilor celtice în zonã sunt
menþionate sumar de izvoare
istorice. Episodul cel mai cunoscut
este acela al ambasadei din anul 335
î.Chr., pe care o primeºte
Alexandru cel Mare. Aºa cum este
cunoscut, episodul a fost evocat de
unul dintre generalii regelui
macedonean, Ptolemaios Lagos �
viitor rege al Egiptului � ºi fost
înregistrat în scris în cadrul
relatãrilor lui Arrian ºi Strabon.

Întâlnirea a avut loc în contextul

expediþiei macedonene la Dunãre,
împotriva tribalilor, când Alexandru
a primit solii diferitelor populaþii din
zonã.

Despre celþii care au fost primiþi
de marele rege Strabon se afirmã
cã provin din apropierea Adriaticii,
în timp ce Arrian plaseazã originea
lor în Golful Ionic. Vencelas Kruta
a remarcat cã singurii celþi de la
Marea Adiaticã erau senonii,
aºezaþi în jurul Anconei.

Momentul istoric surprins de
autorii citaþi are o mare însemnãtate,
pentru cã este prima ºtire literarã
care îi menþioneazã pe celþi în
aceastã zonã.
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SEMNELE DE ÎNTREBARE
ALE PODULUI DE LA DROBETA

Dorin LAZÃR

ªtiinþa istoricã a avut
nefericirea de a pierde multe
din izvoarele scrise în

       legãturã cu rãzboaiele de
apãrate ale lui Decebal.

Deoarece �Comentariile� din �De
Bello Dacico� ale lui Traian nu ni s-au
pãstrat, singurele documente pe care
le putem descifra sunt cele sculptate
pe Columna lui Traian, scene care pot
fi considerate ilustraþii la lucrarea
pierdutã

(existã o copie la Muzeul de Istorie
a României din Bucureºti).

Imaginea podului care apare pe
columnã, pe alte monumente ºi pe unele
monede bãtute de Traian, este diferitã
de imaginea podului de la Drobeta, pod
reconstituit de autorii moderni.

De la Apolodor avem descrierea
unui pod, dar nu se deduce dacã podul
respectiv este cel de la Drobeta ºi nici
cã el, Apolodor, ar fi autorul
construcþiei acelui pod. (Hadrian,
urmaºul lui Traian, împãrat cu calitãþi
de artist, îl extrãdeazã pe Apolodor).

S-a stabilit cã, în anul 101 d.Ch.,
când Traian a trecut Dunãrea, ca sã
atace Dacia, el nu construise un pod
de piatrã, ci unul de vase, aºa cum apare
pe Columnã.

Unii istorici au susþinut eronat cã
Traian a construit un pod de piatrã la
Drobeta, la începutul celui de-al doilea
rãzboi cu dacii, ºi cã aceastã construcþie
ar fi durat doi ani, ipotezã greu de
acceptat, deoarece astãzi, chiar cu
tehnica modernã, un pod peste Dunãre
are nevoie de circa 5 pânã la 7 ani pentru
a fi construit.

Considerãm cã în secolul al doilea
d.Ch., un pod peste Dunãre nu putea fi
realizat într-un timp scurt, având în
vedere cã romanii erau în plinã
campanie iar contraatacurile lui Decebal
erau viguroase, provocând mari pierderi
romanilor. (Menþionãm cã au fost trei
rãzboaie cu ºapte episoade). Referindu-
se la acest pod, Dio Casius scria:
�Podul ar fi adus o seamã de greutãþi
de întâmpinat, care ar fi adus muncã ºi
cheltuialã multã, fiindcã fluviul fuge

repede formând o mulþime de bãltoace,
un fund mâlos, iar cursul apei nu poate
fi abãtut�.

Unii istorici nu vor sã ia în seamã
acest text, considerând redactarea ca
fiind incorectã, dar în continuare ei
afirmã: � în niciun itinerariu antic ºi în
niciun text epigrafic nu se vorbeºte de
podul lui Traian ºi nici în zilele noastre
tehnica construcþiei nu se ºtie exact
care a fost�.

Muzeul din Turnu Severin posedã
o parte din materialul rezultat din ultima
demolare a podului, cu care ocazie s-au
scos o mulþime de blocuri de piatrã cu
grijã lucrate având forme
paralelipipedice, brãzdate cu ºanþuri late
ce erau prinse cu scoabe de fier ºi între
bârne puternice de stejar, luate din
pãdurile Daciei, despre care se spune
cã erau foarte dese ºi înfricoºãtoare.

Cum procedau constructorii daci?
Desigur, întâi abãteau cursul apei prin
sãparea unor canale. În faþa oraºului
Drobeta Turnu Severin, în spatele
aºezãrii iugoslave Kladova, a existat pe
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atunci un braþ mort al fluviului, pe care
Apolodor l-a desfundat cu scopul de a
abate apele în asemenea mod, încât sã
scadã nivelul Dunãrii pe braþele
secundare ale picioarelor podului, scria
arheologul D. Tudor. Apoi pregãteau
fundaþia podului, se înfigeau pari
ascuþiþi de stejar pe care se aºezau
blocuri de piatrã. Aceastã metodã
dacicã se poate observa ºi la
construcþia Cetãþii-Port Pãcuiul lui
Soare. Blocurile de piatrã se aºezau
unele peste altele introducându-se între
ele un liant vegetal. Menþionãm cã dacii
cunoºteau compoziþia anumitor
betoane, mortarul de var stins alb ºi
ocru, cimentul de diamant. Cu timpul,
din cauza greutãþii blocurilor, se fãcea
tasarea ºi sudarea chimicã a materialelor.
Aceastã aºezare a blocurilor de piatrã
se aseamãnã cu cele de la Grãdiºtea
Muncelului ºi de la Cãtãlina Cotnari �
cu trei secole mai vechi decât cele din
Munþii Orãºtiei.

Luat prin surprindere de atacurile
romanilor, Decebal, recunoscut de
scriitorii antici ca un mare strateg,
demoleazã partea carosabilã a podului
(care era de lemn) iar restul îl incendiazã,
dupã cum aratã bârnele arse la faþa
locului, aceasta pentru a opri înaintarea
romanilor.

De aceea Traian construieºte UN
POD DE VASE în faþa oraºului Orºova
de astãzi. Mai târziu, armata romanã a
refãcut podul pentru a transporta prada
luatã de la populaþia dacicã, dar
cãrãmizile cu ºtampila legiunilor romane,
gãsite pe acest loc, nu dovedesc cã ei
au ºi construit podul.

În sprijinul ipotezei cã podul de la
Drobeta ar fi fost construit CHIAR DE
DACI, vine ºi afirmaþia gãsitã în volumul
comemorativ �Drobeta Turnu Severin�,
editat de Muzeul Regional Porþile de
Fier, în 1974. La Cireºul ºi în împrejurimi
s-au descoperit numeroase cuptoare de
redus minereu de fier ºi cuptoare de
stins var pe care le putem pune în
legãturã cu construirea podului ca
unitãþi auxiliare dezvoltate în imediata
apropiere a obiectivului.

În secolul III, Constantin cel Mare,
dac de origine, nãscut la Niº,
reconstruieºte podul de la Drobeta,
adaugã un castru cu patru tunuri ºi un
edificiu cu numeroase încãperi. În

castrul de la Drobeta, s-au gãsit monezi
de la Domiþian ºi Claudius. S-ar putea
avansa ipoteza cã existenþa castrului de
la Drobeta ar fi din vremea Flavilor.
Justitian, ilir de origine, adaugã ºi el �
la celãlalt capãt al podului � un castol.

Menþionãm cã într-o baladã
aromânã se vorbeºte de trei meºteri
iscusiþi, care au construit un pod peste
Dunãre ºi la care au lucrat 6 ani. Citãm
ultimele versuri din balada �Puntea din
Arta�:

�Trei surori erau ºi ea � Toate trei
cu soartã rea �

Câte-º treile le zidirã, meºteri rãi ºi
fãrã milã:

� Una e la Dunãrea � La Vardar îmi
este alta �

� Iar eu la punte-n Arta�.
Nu este exclus ca majoritatea

podurilor de peste Dunãre (Orºova,
Drobeta, Celei, Brãila) care legau
malurile imperiului lui Burebista �

þinând cont de nevoile economice din
timpul perioadei de înflorire al statului
dac � sã fi fost construite înainte ºi în
perioada marelui rege Burebista,
unificatorul tuturor neamurilor traco-
dacice într-un stat dac independent ºi
centralizat.

Este ilogic ca o armatã care posedã
teritoriul numai de pe un mal al fluviului
(cazul romanilor) sã reuºeascã sã
construiascã un pod, al cãrui al doilea
capãt se afla pe teritoriul inamic.

Pare mai logic ca podurile de peste
Dunãre sã fi fost construite de poporul
care stãpânea ambele maluri, cum a fost
în vremea regelui Burebista (Strabon
scria: �Burebista stãpâneºte tot
teritoriul de pe ambele maluri ale
Dunãrii, era temut de romani, ataca,
trecea fluviul când vroia, pânã în
Macedonia, pe care îl predã când vroia�.

Dacia, cu marile ei resurse aurifere,
confirmã prin forþa ei militarã cã putea
construi asemenea obiective strategice.
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TROIA ÎNTRE ADEVÃR ªI LEGENDÃ
Michaela Al. ORESCU

În antichitate, una dintre cele mai celebre cetãþi ºi
civilizaþii, în acelaºi timp, ale Asiei Mici, a fost
Troia, capitala imperiului frigyan, situatã la nord-

vestul subcontinentului microasiatic, în apropiere de
Strâmtoarea Dardanale, care poartã numele lui Dardan,
fiu al lui Atlas ºi al Electri, întemeietor ºi prim rege al Troiei.

Frigyenii erau euro-indo-europeni, proveniþi din arienii
plecaþi din Spaþiul Carpatic în mileniul al V-lea î.H., care
au civilizat India ºi, prin ea, Extremul Orient ºi întorºi,
parte dintre ei, în mileniul al III-lea spre Europa, Asia
Micã, nordul Africii ºi întreg Bazinul Mediteranean.

Strâmtoarea Dardanale, determinatã de limba de
pãmânt denumitã în antichitate Chersonesul Tracic, aflatã
la sudul Traciei ºi la nord-vestul Asiei Mici, face trecerea
spre Hellespont, de unde se deschide Propontida-Înainte
de Pont (Marea Neagrã), Propontida astãzi numitã Marea
de Marmara.

Apa Hellespontului a primit acest nume în antichitate,
în amintirea tinerei Helle care s-a înecat în aceastã apã,
pe când se refugia împreunã cu fratele sãu Fryxus, din
cetatea Ornomenos a Beoþiei, din cauza persecuþiei din
partea mamei lor vitrege, Ino, soþia regelui Athamas.

Cei doi fraþi au încãlecat pe un mare berbec cu lâna
de aur, dar în drum, Helle s-a înecat în apele Dardanelelor,
acestea primind în antichitate numele de Hellespont.
Fryxus a ajuns însã în Colhida, determinând noi întâmplãri
legate de lâna de aur a berbecului.

Limba de pãmânt care odinioarã se numea
Chersonesul Tracic, aflându-se la sudul Traciei, a fost
confundatã de unii autori cu Chersonesul Tauric, astãzi
Peninsula Crimeea, de la nordul Mãrii Negre.

Aceastã confuzie, intenþionatã sau nu, a deplasat
orientarea anticei Troie, aflatã de fapt la nord-vestul Asiei
Mici, dupã unii autori, în nordul Mãrii Negre, la Bosforul
Cimerian, azi Strâmtoarea Kerci, cu intenþia ca Troia sã
fie plasatã în sudul Sciþiei, în apropiere de râul Borystene,
aºa numit în antichitate, unde locuiau populaþii geto-

Poate cea mai râvnitã cetate a antichitãþii, Troia a fost permanent sursa unor importante evenimente
ale vremurilor. Sã nu uitãm cã din Troia fumegândã, cu mai multe corãbii, pleacã celebrul trac Enea, cel
care avea sã se opreascã dupã un drum istovitor în Valea celor 7 coline, acolo unde va pune bazele unei
comunitãþi care va da naºtere vestitului ºi temutului popor roman. Peste sute de ani, chiar cotropitorul
Daciei, împãratul Traian avea sã fie mândru de originea sa, provenind din neamul eneizilor. Prezenta
lucrare este o analizã a ceea ce a însemnat Troia cu locuitorii sãi în contextul lumii antice ºi nu numai.

germanice, precum tauriscii ºi alazonii.
Disputa se referã la ultima cetate Troia, dintre cele

nouã sau unsprezece cetãþi numite tot Troia, care au fost
distruse ºi refãcute pe acelaºi spaþiu, aceastã ultimã cetate
Troia rãmânând cea mai celebrã datoritã rãzboiului
întreprins de greci împotriva ei, asediul prelungit timp de
zece ani (1195-1185 î.H., distrusã complet ºi eternizatã
în marea epopee scrisã de Homer, �Iliada�.

Faptul cã unii autori plaseazã celebra ºi ultima Troie
din ºirul celor distruse, la nordul Mãrii Negre, este datorat
sau unor confuzii create de denumirea celor douã
�Chersones-uri�, sau este o acþiune deliberatã, pentru a
atribui unor triburi geto-germanice evenimente celebre
istorice din antichitate.

În sprijinul acestor pretenþii, s-a recurs la o piatrã
inscripþionatã, închinatã lui Achille, ca neputând sã
reprezinte altceva, de fapt, decât un cenotaf în amintirea
eroului important care a participat la rãzboiul troian, ca
ºi �cursus Achileis�, ºtiut fiind cã sciþii preþuiau memoria
oamenilor deosebiþi, chiar dacã aceºtia le-au fost duºmani.
Este ºi cazul lui Oreste, fiul lui Agamemnon, conducãtorul
expediþiei, din partea grecilor, în rãzboiul troian. Oreste,
dupã ce ºi-a ucis mama, necredincioasã ºi ucigaºã a tatãlui
sãu, drept penitenþã, a fost trimis de Apollon (de fapt de
cãtre preoþii templului), în Chersonesul Tauric (Peninsula
Crimeea), pentru a aduce de acolo imaginea (probabil
statuia) surorii zeului Apollon, zeiþa Artemis (Diana).
Pornit la drum, împreunã cu prietenul sãu, Pylade, cei
doi sunt arestaþi de regele tauriscilor-sciþi, Thoas, fiind
sortiþi drept jertfã zeiþei Artemis. Oreste ºi prietenul sãu,
Pylade, au reuºit sã scape cu ajutorul Ifigeniei, fiica lui
Agamemnon care, pentru a nu fi jertfitã, a fost trimisã
aici ca preoteasã a Artemidei. Oreste ºi Pylade l-au ucis
pe rege, au rãpit statuia zeiþei Artemis ºi au fugit pe mare.

�În admiraþia acestor fapte de vitejie� (!) ºi a prieteniei
devotate dintre cei doi, sciþii le-au înãlþat un templu �
Oresteion-ul � unde li se aduceau jertfe ºi unde s-a ridicat
o coloanã de bronz pe care au fost inscripþionate isprãvile
lui Oreste ºi Pylade. Acestea au constituit exemple de
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vitejie, solidaritate ºi prietenie devotatã, devenind reguli
stricte pe care trebuia sã le respecte ºi sã le memoreze
copiii.

�Când e vorba de oameni deosebiþi, nu cercetãm de
unde se trag ºi nu-i pizmuim, fiindu-ne duºmani... Ci,
dupã faptele sãvârºite, îi lãudãm ºi-i numim <ai noºtri
>�. (Lucian din Samosata, �Scrieri alese�, Edit. Univers,
Cap. �Toxares ºi prietenie�, pag. 357-358).

Conform acestor mentalitãþi ale sciþilor alazoni-
taurisci, i-a fost dedicat lui Achille un cenotaf spre amintire
ºi s-a dat numele lui unei cãi, dar locul unde a murit în
luptã a fost Troia din nord-vestul Asiei Mici ºi tot acolo
a fost îngropatã cenuºa lui ºi a lui Patrocle, prietenul
sãu, fiecãruia ridicându-i-se câte un tumul, aºa cum apar
pe hãrþile vechi. (Historischer Schul � Atlas F.M.
Putzgers, Leipzig, 1934, pag.6).

Mai mult, templul lui Apollon din Insula Leuce (Albã)
din Marea Neagrã, în faþa Deltei Dunãrii, a fost dedicat
lui Achille.

În toate hãrþile, ca ºi în lucrãrile autorilor antici precum
Homer (�Iliada�), Quintus din Smirna (�Rãzboiul Troiei
sau sfârºitul Iliadei�), Lucian din Samosata (�Toxaris sau
prietenia�), Ovidiu (�Metamorfoze�) etc, celebra Troie
� care a fost distrusã de greci într-un rãzboi de zece ani

� a fost plasatã la nord-vestul Asiei Mici.
Prezentãm câteva citate din operele care vorbesc

despre rãzboiul troian ºi despre amplasarea celebrei cetãþi:
�Despre întemeierea Troiei. Fiul Latonei, Apollon,
pãrãseºte Tmolul ºi zburând prin vãzduhul limpede, se
opreºte în câmpiile lui Laomedon (rege al Troiei),
dincoace de Marea lui Helle� (Ovidiu �Metamorfoze�,
Cartea XI).

�La dreapta Sigaeului (port lângã Troia) ºi la stânga
adâncului Rhoeteum (promotoriu lângã Troia), se aflã
un altar vechi, consacrat Tunãtorului Panompleus

(Jupiter). Acolo, zeul vede pe Laomedon punând temeliile
cetãþii Troia� (Ovidiu, �Metamorfoze� Cartea XI. Edit.
ªtiinþificã, Bucureºti, 1959, pag. 298).

S-a insinuat cã ultima Troie, cea celebrã prin rãzboiul
cu grecii care au distrus-o în 1185 î.H., ar fi fost
amplasatã eronat de Homer în �Iliada�. Din �Biblioteca
historica�, lucrare a lui Diodor din Sicilia, au fost sustrase
(sau au dispãrut) cãrþile VI-X, spaþiu în care �librari sau
editori� (!) au introdus aºa-numitele �Efemeride�
întocmite de Dictys cretanul ºi Dares frigianul. În prefaþa
la �Rãzboiul Troiei sau sfârºitul Iliadei�, operã a lui Quintus
din Smyrna, autorul Eugen Cizec menþioneazã: �scrierile
referitoare la rãzboiul troian erau atribuite eronat unor
participanþi la sediul Ilionului (Tracia), cum a fost Dares
din Farigya ºi Dictis din Creta�.

De altfel, Dares a murit chiar în faþa Troiei ºi nu avea
când sã scrie despre acest rãzboi.

Se merge mai departe cu mistificãrile: regiunea Achaia
Phtiotica, aflatã în Grecia continentalã la sud de Thessalia
ºi de unde era originar Achille, este plasatã de unii autori
în Caucazia, Georgia de astãzi (de unde ar fi fost originare
frumoasa Elene ºi Clitemnestra).

Se face apel ºi la amazoane, care au participat la
rãzboiul troian conduse de regina lor, Pentesileea. Despre

aceasta, însã, Quintus din Smyrna,
de exemplu, spune cã �moartea
sorei sale Hipolite (pe care) o
omorâse din greºealã (la o
vânãtoare)� o hotãrâse sã vinã în
ajutorul Troiei, ca sã se
îndepãrteze de patria ei?!! (care
era în Sciþia de la nordul Mãrii
Negre), exilul constituind o
penitenþã ºi o pedeapsã). De aici
reiese, de asemenea, cã rãzboiul
Troiei nu avusese loc la nordul
Mãrii Negre, ci la nord-vestul Asiei
Mici, în Troada, unde pe hãrþile
antichitãþii aflãm menþionat
�Campus Troanus�, între râurile
Scamandru ºi Meandru, unde apare
Troia-Ilion de care vorbeºte Homer
în �Iliada�, în nordul Asiei Mici fiind

menþionate: tumulul lui Achille, tumulul lui Patrocle,
templul Achilleum, tumulul lui Aiax, iar la coasta sudicã
a Hellespontului, Promotoriile Sigeum ºi Rhoteum ca ºi
aºezarea-port Rhoteum. (�Historischer Schul-Atlas�,
F.M. Putzger, Leipzig, 1934, pag.6).

Astfel, din dorinþa de a aduce cu orice preþ �o noutate�
sau din intenþia de a servi istoria veche, inexistentã a
unor neamuri, se recurge uneori la mistificãri, care,
oricum, nu sunt susþinute de dovezi documentare certe
ºi serioase, chiar recurgându-se la indicarea unor izvoare
fictive.
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Alexandru GEORGESCU

Prin cunoaºterea obiectivã a fenomenelor
istorice complexe ºi prin studierea factorilor
reali ai culturii, civilizaþiei ºi structurilor

sociale, ni se poate releva adevãrata dimensiune a
culturii ºi civilizaþiei strãmoºilor noºtri.

Existenþa statului dac în perioada secolelor I î.e.n.
ºi I e.n. reprezintã corolarul unei civilizaþii a cãrei
valoare nu poate fi contestatã; ea reprezintã punctul

de plecare în analiza contribuþiei ºi încadrãrii civilizaþiei
strãbunilor daci în cultura europeanã.

În cadrul acestor valenþe, strãbunii daci se
evidenþiazã � pe lângã vitalitatea ºi setea permanentã
de libertate � prin interesul lor constant raportat la
structurile axiomatice ale credinþei în nemurire.

Aºa cum aprecia Mircea Eliade, omul nu poate trãi

în haos. Omul este rezultatul unui proces dialectic pe
care îl putem denumi manifestaþie a sacrului�
Relevând fiinþei semnificaþia ºi adevãrul într-o lume a
necunoscutului, experienþa sacrului a deschis calea spre
o gândire sistematicã.

Privind lucrurile prin perspectiva evoluþiei realitãþilor
etno-sociale ºi istorice, se poate ajunge la concluzia cã
satul dac este rezultatul unei îndelungate epoci de
dezvoltare ºi a unor prefaceri economice profunde.

Încã de la primele apariþii în lumina istoriografiei
antice, daco-geþii s-au manifestat ca entitate cu
caracteristici distincte. Se poate vorbi de o forþã
magneticã exercitatã de civilizaþia strãbunilor poporului
român asupra istoriografiei antice, referindu-se la
virtuþile eroice ºi la credinþa în nemurire, la sensurile
speculative aparþinând legii supreme pe care o
demonstreazã religia lor superioarã ale cãrei valori
etnice sunt de substanþã.

Energia fizicã ºi spiritualã care le era proprie a fãcut
ca eroismul tenace ºi consecvent ce caracterizau acest
neam sã exercite o fascinantã forþã magneticã, prin
prestigiu, asupra scriitorilor istoriografiei antice. Mãrturii
scrise privind teritoriul strãmoºilor romanilor dateazã
din secolul al VII-lea î.e.n. Poemele homerice amintesc,
la rândul lor, de traci, care � dupã cum aratã V. Pârvan
� locuiau un imens spaþiu cuprins între Marea Egee,
Asia Micã spre sud, Munþii Pripetului în nord, Alpii
austrieci, Morava, în vest iar cãtre est, Niprul cu cetatea
Olbia ºi þãrmul Pontului Euxin.

Printre primele scrieri care consemneazã date
despre spaþiul locuit de geto-daci consemnãm lucrarea
�Theogonia� a lui Hesiod (care a trãit în secolul VIII
î.e.n.) în care se aminteºte de �Istrul care curge atât
de frumos�.

Pãrintele istoriei, Herodot, aduce geto-dacilor un
elogiu suprem arãtând cã sunt �cei mai viteji ºi cei mai
drepþi dintre traci�. Un contemporan al lui Herodot,
Helanicos, relateazã unele date preþioase privitoare la
ocupaþiile populaþiei din nordul peninsulei Haemus, deci

Strabon
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ale daco-geþilor � reliefând printre altele ºi miturile, ca
ºi legendele ce formau universul lor spiritual. În acest
sens, autorul subliniazã rolul pe care l-a avut zeul suprem
Zamolxis ºi credinþa în nemurirea sufletului arãtând cã
trizii ºi crobizii ce locuiau în Sethya Minor îi erau devotaþi.
Preocupãrile spirituale ale strãmoºilor noºtri vor fi
relatate ºi de cãtre Strabon, Diodor, Dion Chrysostomos
care recunosc, pe lângã calitãþile ºi virtuþile
caracteristice, ºi pe aceea a credinþei în nemurire
determinându-l pe Sidonius Apolinaris în secolul al V-
lea sã spunã cã dacii au fost un popor de neînvins.

Strabon � geograf de prestigiu al antichitãþii ºi
reputat istoric � apreciazã în �Geografia�, cea mai
veche ºi completã lucrare de acest gen ce se cunoaºte,
cã goþii, o ramurã din marele trunchi al tracilor,
reprezenta o mare forþã politicã ºi militarã temutã
dintotdeauna de Imperiul Roman.

Istoricii antichitãþii târzii au continuat reliefarea
calitãþilor superioare ale daco-geþilor în opere de
prestigiu. În secolul al II-lea e.n., Dion Chrysostomos
este de pãrere cã geþii sunt cunoscuþi ca �cei mai
rãzboinici dintre toate popoarele barbare�. Istoriografia
bizantinã, la rândul ei, nu ignorã existenþa strãmoºilor
noºtri la nord ºi la sud de Dunãre.

Astfel, Kalcondilas (în secolul al VII-lea) confirmã
continuitatea ºi unitatea neamului din sudul Dunãrii.

De asemenea, Kekaumenos atrage atenþia asupra
faptului cã romanii din Pind ºi din þinuturile de la sud de
Dunãre sunt de aceeaºi origine ca ºi cei din nordul
fluviului arãtând cã ei se trag din regele Decebal
referindu-se ºi la besii de neam traco-dac locuind în
pãrþile de azi ale Banatului.

O problemã ce meritã a fi ridicatã este aceea cã
realitãþile geo-politice ºi istorico-sociale au fost ignorate
ºi marile virtuþi ale strãmoºilor daci au fost atribuite
fãrã nici o rezervã altor popoare. În acest context s-ar
putea cita istoriografia goticã ce a confundat denumirea
de �got� cu cea de �get� inadvertenþã pusã în circulaþie
de istoricul Iordanes care încearcã crearea unei viziuni
glorioase a poporului sãu.

Utilizând informaþii istorice pierdute între timp,
citându-l pe Herodot, le sunt transferate goþilor meritele
geto-dacilor în lucrãrile sale mai importante �Getica�
ºi �Romana�.

Inadvertenþa amintitã va fi preluatã ºi de alþi autori
ai antichitãþii târzii precum Prudentius, Claudian,
Crasius.

Datoritã acestora, istoriografia occidentalã a Europei
din aceeaºi perioada va sesiza dimensiunea valorilor
de prestigiu ce au aparþinut poporului geto-dac.

Relatãri privitoare la civilizaþia dacilor apar ºi în
cultura istoricã a Spaniei; astfel, Isidor de Sevilla care
a trãit în secolul al VI-lea � precursor al istoriografiei
iberice � ce a ajuns la concluzia aceleiaºi confuzii ºi
care stabileºte tangente între spanioli ºi poporul de la
Dunãrea de Jos, graþie integrãrii în cultura peninsularã
a glorioasei istorii a geto-dacilor.

În secolul al XIII-lea, în Spania vor apãrea scrieri
istorice în care se vorbeºte despre daco-geþi, menþiunile
mergând pânã acolo încât îi interfereazã în chiar geneza
poporului istoric.

Aceastã perioadã este caracterizatã prin apariþia
unei lucrãri a lui Rodrigo Jimenez, episcop de Rada,
intitulatã �Istoria Getica� ºi în care se contureazã unele
date privitoare la strãmoºii daco-geþi pe care îi considera
drept ascendenþi ai poporului sãu.

Acelaºi autor, Rodrigo Jimenez, în lucrarea �Historia
Romanorum�, utilizeazã numeroase informaþii din care
se desprinde un contur foarte precis al acestor noþiuni.

Într-o conexiune directã cu aceastã problematicã,
o altã lucrare a lui Alfonso El Sabio, apãrutã în anul
1262, ajunge la concluzia unei identitãþi între daci ºi
poporul spaniol.

În lucrarea �Cronica general de Espana�, autorul
face elogiul divinitãþii supreme a dacilor, Zamolxis, în
acelaºi timp evidenþiind marile virtuþi pe care Zamolxis
le-a insuflat poporului care îl adora ca zeu, vorbind în
acelaºi timp ºi de Burebista ºi Deceneu care au dat
daco-geþilor norme de conduitã reuºind sã transforme
poporul dac într-una din ginþile superioare ale
antichitãþii.

În timpul rãzboiului de 30 de ani, un alt scriitor
spaniol, Saavedra Fajardo, se referã la civilizaþia geto-
dacilor arãtând cã ei se credeau nemuritori, dispreþuind
moartea ºi oferindu-se în mod generos tuturor
primejdiilor ce interveneau atunci când se luptau pentru
apãrarea patriei lor.

Se poate, astfel, observa cã în Peninsula Ibericã au
supravieþuit o perioadã îndelungatã de timp acele referiri
la valoarea de excepþie a spiritualitãþii daco-getice
precum ºi a mitului lui Zamolxis, valenþe ce au amplificat
sfera orizontului culturii spaniole.

Coordonatele fundamentale ale mitului dacic vor fi
transpuse ºi în partea occidentului nordic.

O lucrare intitulatã �Cronica dacilor de Normandia�
consemneazã faptul cã numele dacilor se confundã cu
cel al donilor (danezilor) iar în istoriografia medievalã,
Danemarca este cunoscutã ºi cu denumirea de Dacia,
Getia sau Gotia.

Aceeaºi cronicã mai relateazã cã �Dacia care se
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numeºte azi Danemarca a fost locuitã de goþi având
mulþi regi care au recurs la ºtiinþa unor mari filosofi ca
Deceneu, Zamolxis ºi alþii.

Iatã, aºadar, un leit-motiv ce caracterizeazã istoria
medievalã, acela de a integra în partea occidentalã a
Europei valorile incontestabile ale civilizaþiei dacilor.

Civilizaþia daco-geþilor preocupa ºi pe savantul de
origine suedezã Karl Lund, autor al unei opere de
referinþã având ca datã de apariþie anul 1687 ºi intitulatã
�Zamolxis primus Getarum legislator�.

Utilizând o vastã informaþie istoricã, autorul se va
referi la marea personalitate a lui Zamolxis subliniind
activitatea legislativã precum ºi normele de conduitã
pe care le-a impus poporul sãu. Se aminteºte, în acelaºi
timp, de marele preot Deceneu ºi de zeul Zamolxis ce
a dat legi poporului sãu potrivit cãrora acesta trebuia
sã trãiascã în cumpãtare ºi potrivit naturii.

Aceste legi civile ºi naturale sunt cele ale întregii
omeniri ºi reprezentã principiile ce tind la desãvârºirea
fiinþei umane.

Forþa activã a marilor valori aparþinând civilizaþiei
daco-getice se va întâlni ºi la alþi autori de prestigiu
europeni.

În secolul al XX-lea, filosoful de origine germanã
Mommsen, în lucrarea �Istoria Romei�, subliniazã
sensurile adânci ale acestei civilizaþii: �apariþia cultului
lui Zamolxis a fost cea mai surprinzãtoare reformã
politico-religioasã a naþiunii, înfãptuitã de regele geþilor
Burebista ºi marele preot Deceneu. Prin noua
evanghelie a cumpãtãrii ºi eroismului, cu o armatã
disciplinatã ºi înflãcãratã, marele rege a fãurit în câþiva
ani un regat puternic. Acest popor s-a luptat cu
adversarii sãi ca niºte zei pentru libertatea neamului
lor�.

Iatã cã permanenþele ºi strãlucitele sinteze ale
civilizaþiei geto-dacice integrând dinamismul creator al
eroismului în luptele pentru libertate au fost integrate
în circuitul valorilor de excepþie ale culturii universale.

O caracteristicã importantã a civilizaþiei ºi culturii
dacice este concepþia filosoficã despre lume ºi viaþã.
Trãsãtura esenþialã a concepþiei despre lume ºi viaþã a
geto-dacilor este aceea de a fi atotcuprinzãtoare
situându-se într-un plan al totalitãþii în care problemele
naturii, ale vieþii sociale ºi destinul uman îºi gãsesc
explicaþii de sine stãtãtoare.

Elementele fundamentale ale acestei concepþii se
manifestã printr-o originalitate ºi o evoluþie specificã în
raport cu ideile altor culturi ºi civilizaþii pe plan european
pe care le-a influenþat în mod pozitiv.

În afara acestora, strãmoºii noºtri au avut

personalitãþi de excepþie, cum rar le este dat popoarelor
sã aibã. Momentul pe care îl celebrãm anul acesta
deschide o nouã fereastrã a istoriei, o fereastrã spre
veºnicie ºi absolut, prin credinþã ºi prin luptã. Înaintând
prin noaptea ºi ziua istoriei adãugându-se vibraþiile
spiritului la plãmãdirea omenirii, noi am purtat
dintotdeauna mãcar o parte din lumina acestui moment
înfãptuit prin gestul regesc al lui Decebal.

Decebal a rãmas în memoria noastrã cã strãmoºul-
erou, un om nou, aºa cum îl vedea ºi Alecu Russo: �în
mijlocul tãcerii de moarte, în care lumea era cufundatã
pe timpul lui August, se vede ridicându-se deodatã în
faþa Imperiului Roman un om nou ºi un popor nou, pe
care vechii cetãþeni ai Romei îi numeau barbari. Însã
ºeful barbar se numeºte Decebal; el are o inimã ce ar
putea cuprinde lumea întreagã, el se sprijineºte cu
mândrie pe arcul libertãþii. Popoarele stau în mirare cu
ochii þintiþi asupra acestui barbar, care se mãsurã cu
împãratul, gãsindu-se deopotrivã cu dânsul, ºi care
umileºte Roma, silind-o sã-i plãteascã tribut�.

Sã ne plecãm, aºadar, în faþa strãmoºilor iar dacã o
lacrimã fierbinte ne va împãienjeni ochii este de
mulþumire ºi de mândrie cã în adâncul sufletului nostru
dacii nu au pierit iar zeii ne vor ajuta sã dobândim
calitatea strãmoºilor noºtri pentru ca ei sã poatã trãi
prin noi, transpunând astfel în eternitate neamul
românesc.

Dacã doriþi un abonament la
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PERMANENÞA DACIEI
ÎN CONTEXTUL EUROPEAN

Lucian COSTI

În memoria învãþãtorului meu, Nicolae Prodan,
refugiat din Basarabia strãmoºeascã, ºi celor dragi
lui, care nu s-au mai întors niciodatã din Siberia.

De cele mai multe ori,
evenimentele istorice
tragice petrecute în

termen relativ scurt, prin ºocul ºi
spaima pe care le genereazã, ne fac
sã uitãm cã existã coordonate
majore care, mai devreme sau mai
târziu, îºi revin la starea lor naturalã
dupã ce au fost brutal întrerupte,
atunci când desfãºurarea scenei is-
torice, necontenit schimbãtoare,
reface echilibrele stricate. Dacia
este o astfel de coordonatã
majorã permanentã, o existenþã
geopoliticã de netãgãduit,
înþeleasã ca atare încã din
antichitate. Lucrarea de faþã îºi
propune sã aducã argumente în
sprijinul acestei afirmaþii, bazate în
special pe analiza hãrþilor vechi.

Într-adevãr, studierea atentã a
vechilor hãrþi europene, care au
avut un caracter oficial, servind
autoritãþilor administrative ºi militare
încã din vremea Imperiului Roman
ºi care au fost redactate de autori
strãini de neamul daco-românesc,
ce nu aveau motive sã ne fie
pãrtinitori, demonstreazã cã cei
vechi considerau Dacia ca o
permanenþã majorã în contextul
continental, cu toate vicisitudinile
prin care a trecut statul Daciei în
primele secole ale mileniului unu.

O analizã obiectivã, multidis-
ciplinarã care include studiul atent
al vechilor hãrþi europene este
necesarã pentru demonstrarea
adevãrului asupra trecutului nostru;
o astfel de analizã este în mãsurã
sã rãspundã atacurilor celor care
încearcã sã distorsioneze o istorie
cu care ne mândrim, spre a justifica
un statu-quo anormal care nu este
nici veºnic, nici în spiritul devenirii
istorice, statul Daciei traversând, de
fapt, o crizã vremelnicã începutã în
anul 1940.

Pentru o lungã perioadã,
prototipul tuturor colecþiilor de
hãrþi, a atlaselor, l-au constituit
Geografiile lui Ptolemeu. Autorul
acestora, numit în traducerile latine
Claudius Ptolemaeus Pelusiensis, a
trãit în secolul al II-lea d.C. Nu ne-
au parvenit date biografice mai
detaliate [1, p.1]. Se considerã cã
s-ar fi nãscut la Pelusium, cum este
sugerat de al treilea nume pe care-
l purta (Pelusiensis); dar erau douã
localitãþi cu acest nume, una în
Delta Nilului, în Egipt, cealaltã în
Tesalia, în nordul Greciei.
Probabilitatea ca Pelusium din
Delta Nilului sã fi fost locul sãu de
naºtere este mai mare, întrucât
autorul a locuit un timp în

Alexandria, vecinã cu Pelusium din
Delta Nilului. Pentru cercetãtorii
noºtri pasionaþi de istoria strãveche
a Daciei, ar fi de dorit investigarea
legãturii etimologice a numelui
oraºului Pelusium din cele douã
þinuturi menþionate cu numele marii
þãri Pelasgia, a cãrei inimã era
Dacia anticã. Mai multe informaþii
din lucrãrile sale permit sã se
deducã faptul cã a trãit în jurul
anului 141 d.C., întrucât aceastã
datã este notatã pe observaþii
astronomice fãcute de el în acel an.
Atlasul sãu constã din 8 cãrþi ce
cuprind 27 de hãrþi acompaniate
de text. La data când Claudius
Ptolemaeus îºi desãvârºise lucrarea
sa cartograficã, statul Daciei
suferise o grea înfrângere militarã
din partea Romei ºi o parte a
teritoriului sãu (estimat la mai puþin
de 20% sau circa 110,000
kilometri pãtraþi) era sub
administraþie militarã romanã de
câteva decenii. Ceea ce uimeºte pe
orice observator atent este faptul
ca aceastã cucerire a unei pãrþi
din Dacia îl lasã indiferent pe
Claudius Ptolemaeus, deºi el era
cetãþean al Imperiului Roman ºi
desigur cã evenimentele
rãsunãtoare de pe timpul lui Traian
îi erau binecunoscute. Mai mult
decât atât, este foarte probabil cã
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el a lucrat aceste hãrþi pentru
autoritãþile romane, ºi nu numai
pentru folosul navigatorilor ºi al
negustorilor, cum s-a presupus în
istoriografia occidentalã. Munca
uriaºã depusã de el ºi, poate, ºi de
colaboratorii sãi (hãrþile sunt atât
de complexe încât par a fi rodul
lucrului unei echipe de specialiºti),
la care se adaugã efortul de a
strânge date ºi material
documentar, reprezintã indicii care
ne permit sã deducem cã autorul a
lucrat ani de zile la atlasul sãu ºi a
primit o remuneraþie substanþialã
pentru serviciile sale, care i-a
permis sã continue studii de
astronomie ºi cartografie. Or, cine
avea atâþia bani ºi interes pentru a
obþine un atlas pus la punct cu
ultimele noutãþi ale vremii în materie
de cartografie? Doar negustorii?
Se ºtie cã autoritãþile romane erau

renumite pentru precizia cu care
notau impozitele strânse, recenzau
oamenii ºi avuþia acestora, inclusiv
animalele, proiectau ºi executau
reþele bine gândite de drumuri
pavate ºi este sigur cã foloseau hãrþi
redactate cu grijã, atât pentru uzul
administrativ, cât ºi în scopuri
militare. Cu toate acestea,
Claudius Ptolemaeus a preferat sã
noteze Dacia ca o unitate
geopoliticã separatã ºi întreagã, aºa
cum era cunoscutã de mult timp, ºi
sã-i scrie numele cu litere
îngroºate. Dacia este desenatã
unitar, ca un stat centralizat, fãrã
nicio menþiune a împãrþirii
administrative romane în trei
diviziuni (vezi Fig. 1, despre care
se va discuta în amãnunt, ulterior).
Celelalte teritorii din jur, aflate de
mai multã vreme sub stãpânire
romanã, sunt marcate divizat:

Panonia Inferioarã ºi Superioarã,
Moesia Inferioarã ºi Superioarã.
Fãrã a intra în detalii legate de
fascinanta cartografie folositã de
Ptolemeu, vom aminti doar cã
lucrarea sa utiliza un sistem de
proiecþie conicã, cu paralele
echidistante ºi cu meridiane
convergente. Claudius Ptolemaeus
era un om erudit, un savant, care a
lucrat cu o deosebitã atenþie ºi
probitate ºtiinþificã, folosind ca
bazã documentarã hãrþile
contemporane lui (care nu ni s-au
pãstrat), descrierile din diverse
lucrãri, relatãrile personale ale
negustorilor ºi militarilor vremii ºi
alte surse, încã nedescoperite. Sã
încercãm sã analizãm de ce, din
punctul sãu de vedere, Dacia se
situa pe un loc preponderent în
Europa, deºi în jurul anului alcãtuirii
hãrþilor, statul Daciei nu mai

Fig. 1
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reprezenta acea putere militarã
capabilã sã þinã la respect agresorii
iar structura sa statalã suferise nu
numai o pierdere militarã ºi umanã,
dar ºi o gravã ºtirbire teritorialã prin
pierderea Ardealului, inima sa ºi
cea mai redutabilã fortãreaþã
naturalã.

Ce l-a determinat oare pe
Claudius Ptolemaeus sã nu
deseneze diviziunile administrative
romane ale teritoriului Daciei
cucerit de romani ºi sã ignore astfel
realitatea politicã la care era martor
contemporan? Fiind un savant cu
o vastã culturã, se presupune cã
Ptolemeu a cumpãnit bine dacã sã
noteze starea politicã a Daciei
dinainte de rãzboaiele cu Roma sau
sã indice diviziunile noii stãpâniri.
Din motive pe care nu le cunoaºtem
cu certitudine, el nu a menþionat nici
împãrþirea internã a Daciei romane
ºi nici limitele stãpânirii romane în
interiorul Daciei. Nu se poate
admite ipoteza cã Ptolemeu ar fi
avut o poziþie antiromanã pe când
îºi redacta hãrþile, permiþându-ºi sã
glorifice un stat inamic ºi înfrânt de
romani. De altfel, materialul
documentar cartografic îi era
furnizat în numeroase ocazii chiar
de autoritãþile militare romane. Era
oare Roma nesigurã pe cucerirea
fãcutã? Erau voci care nu
considerau viabilã dominaþia
romanã în rebela Dacie? Sau spera
Roma sã înglobeze întreaga Dacie
� încã neocupatã � trecându-se cu
vederea împãrþirea contemporanã
care ar fi avut doar un caracter
provizoriu? Sunt doar supoziþii.
Cred cã o ipotezã plauzibilã este
aceea cã Dacia se bucura de un
mare prestigiu în lumea veche,
prestigiu datorat unei îndelungate
existenþe statale ce asigurase
pãstrarea unui focar de civilizaþie

ºi spiritualitate fãrã egal în
antichitate, de la care se inspiraserã
marile culturi ale timpului. Cei vechi
ºtiau ceva ce azi abia mai putem
bãnui, din cauza absenþei oricãror
mãrturii directe, ºterse de timp ºi
de ura înverºunatã a duºmanilor ºi
agresorilor Daciei, care aveau
atitudini tipice pentru oamenii
primitivi ºi violenþi faþã de tot ce-i
depãºea, atitudini care se
concretizau prin eliminarea
oricãror urme materiale lãsate de
oamenii superiori lor. Sã mai
adãugãm faptul cã noi, românii, ne
aflãm astãzi într-o stare de
incredulitate dublatã de pesimism
atât faþã de moºtenirea noastrã
istoricã, cât ºi faþã de prezent, ceea
ce este firesc dupã o destabilizare
cumplitã a statului nostru, ca
urmare a nãvãlirii Slavo-Rusiei din
28 iunie 1940 ºi a celorlalþi
cotropitori încurajaþi de acel act
tâlhãresc de agresiune, a înfrângerii
militare ºi politice, a desfiinþãrii
structurii noastre statale
tradiþionale, a smulgerii cu forþa a
imense teritorii (cât Belgia ºi
Olanda împreunã), a unui genocid
dus la îndeplinire tot de aceeaºi
nãvãlitori, petrecut cu o cruzime
hunicã, precum ºi a stãrii de
supuºenie ºi pauperizare în massa
ce a rezultat în anii ce s-au scurs
de la cotropire. Aceastã stare ne
împiedicã sã analizãm cu deplinã
obiectivitate mãrturiile despre
Dacia ºi ne marcheazã modul de a
gândi, punând un vãl cernit ºi opac
peste propria noastrã zestre istoricã
pe care am ajuns s-o refuzãm ca ºi
când nu ni s-ar cuveni, în virtutea
sindromului definit de expresia vae
victis.

Preponderenta Daciei ca mare
focar de tradiþie ºi civilizaþie în

lumea europeanã este demonstratã
de V. Lovinescu în remarcabila sa
lucrare, Dacia Hiperboreana [2].
Afirmaþia sa cã Dacia fusese, într-
o vreme îndepãrtatã, sediul
Centrului Spiritual Suprem, este
sprijinitã pe citate din autori antici,
cum ar fi Virgiliu ºi Ovidiu, care
atestau centralitatea Daciei în
lumea veche, ea fiind axis boreus,
cardines mundi sau Polul spiritual
al lumii antice. Un alt savant român,
dr. Alexandru Badin, a deschis o
cale nouã în studiul vechii noastre
patrii, aprofundând informaþiile
despre Dacia din primele cronici
anglo-saxone ºi numeroasele
mãrturii din lumea celticã din
extremul nord-vestic al Europei. Pe
lângã faptul cã argumentele din
lucrãrile sale vin sã dãrâme
pretinsele împrumuturi masive de
cuvinte slave în limba românã ºi
ineptele teorii privind formarea
poporului român numai dupã aºa-
zisul aport slav, ele confirmã geniala
intuiþie a lui V. Lovinescu.
Cercetãrile doctorului Alexandru
Badin, bun cunoscãtor al limbilor
celtice, aduc surprize de proporþii,
prin frapantele asemãnãri ale
vocabulelor celtice cu cuvinte
strãvechi româneºti [3].

În �Dacia din Vestul ºi din
Estul Europei�, dr. Badin aratã cã
sensul cuvântului Dacia trebuie pus
în legãturã cu semnificaþia concretã
ºi sugestivã din limba gaelicã, unde
dachai înseamnã casa, locuinþa,
reºedinþa iar, ca adverb, are sensul
de acasã!. În gaelica arhaicã,
cuvântul doch însemna patria, þara
nativã iar docha sau dacha
însemna cea mai iubitã, cea mai
veneratã [3, p.63]. Aceste sensuri
ne fac sã conchidem cã, pentru
antici, Dacia era adevãrata patrie,
acel acasã, de unde puteai pleca,
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dar unde totdeauna te reîntorceai
atras de fiorul inefabil al matricei
terestre primordiale. Dacia era
CASA. Sã fi fost atunci un
sacrilegiu sã desenezi pe hartã
propria ta casã, patria de început,
matricea primarã, ca o þarã
sfâºiatã, înfrântã de nebunia unui
împãrat crud ºi cãzut pradã
tentaþiei satanice de a poseda aurul
terestru, lãsând în lacrimi ºi ruine
casa de unde plecaserã odinioarã
strãmoºii sãi, cu nouã secole în
urmã? Este încã un motiv sã
înþelegem gestul marelui cartograf
de a nu pãta memoria sacrã a
Casei primordiale prin
reprezentarea unei stãpâniri ce o
pângãrea.

Mai târziu, când hãrþile lui
Ptolemeu au început sã fie copiate
fãrã discernãmânt de copiºti care
nu erau cunoscãtori în materie,
numele cu majuscule al Daciei a
fost reþinut în virtutea inerþiei, fãrã
a se mai pricepe rostul iniþial. În
plus, statul Daciei intrase într-un
con de umbrã dupã primul rãzboi
de cotropire declanºat de Slavo-
Rusia împotriva Daciei în secolul
VI � cunoscut sub denumirea
anestiazantã de nãvãlirea slavã,
care n-a fost nici întâmplãtoare, nici
paºnicã, aºa cum fals descriu unii
istorici acea perioadã cumplitã de
restriºte din istoria neamului nostru,
soldatã cu pierderi enorme de
teritorii ºi vieþi omeneºti. Amintirea
Daciei de odinioarã a început sã
pãleascã, iar hãrþile din timpul
Renaºterii târzii marcheazã doar
fãrâmiþarea feudalã, ignorând
numele de Dacia ºi înlocuindu-l cu
cel al formaþiunilor politice ce
existau atunci: Transilvania,
Wallachia ºi Moldova.

Hãrþile lui Claudius Ptolemaeus
au fost baza de referinþã
cartograficã în perioada Imperiului
Roman iar mai apoi a Imperiului
Roman de Rãsãrit. Pãstrarea
vechilor manuscrise cu hãrþi
geografice o datorãm longevitãþii
statale a Imperiului Roman de
Rãsãrit, numit mai apoi Imperiul
Bizantin. Cãderea Romei în secolul
V ºi vicisitudinile abãtute asupra sa
în secolele urmãtoare au ºters orice
urmã asupra existenþei hãrþilor lui
Ptolemeu în Vest. Evul Mediu
european n-a produs nicio operã
cartograficã comparabilã calitativ
cu atlasul lui Ptolemeu. Singurele
excepþii cunoscute sunt
�portolanele� executate în secolul
XIV în Italia ºi în Insulele Baleare,
care erau hãrþi cu caracter local,
redactate spre folosinþa
navigatorilor ºi care reprezentau în
special coastele Mãrii Mediterane
ºi ale Mãrii Negre. Portolanele
sunt instructive pentru istoricii
români care doresc sã cunoascã
vechile denumiri româneºti de
localitãþi de pe þãrmul Mãrii Negre
pe toatã întinderea litoralului Daciei
Maritime, de la sud de Varna pânã
dincolo de Olbia, la vãrsarea
Bugului în mare, denumiri care au
fost mai târziu tendenþios înlocuite
de cotropitori spre a se pierde
urma adevãraþilor stãpâni, daco-
romanii. Ele constituie o bunã sursã
de referinþã asupra drepturilor
istorice inalienabile ce le avem în
acea parte din lume. Ocuparea
Constantinopolului la 1453 ºi jaful
care a urmat lasã puþine ºanse sã
mai ºtim care a fost rolul hãrþilor
ptolemeice în cancelaria bizantinã,
deºi o cercetare în acest domeniu
ar fi binevenitã ºi poate provoca
surprize.

Hãrþile lui Ptolemeu par sã fi
fost uitate în Occident pânã la
începutul Renaºterii. Imensa
influenþã exercitatã de lucrarea lui
Ptolemeu asupra Vestului european
a început abia în secolul XV, când
toatã opera sa a fost tradusã din
greceºte în latineºte. Prima tradu-
cere este atribuitã lui Emanuel
Chrysoloras, un învãþat grec din
Bizanþ care s-a stabilit în Italia în a
doua jumãtate a secolului XIV,
înainte de ocuparea Constanti-
nopolului, într-o perioadã când
Imperiul Bizantin suferea lovituri
grele de pe urma expansiunii
otomane. Dupã acea primã
traducere, au apãrut numeroase
ediþii ºi pseudoediþii având
deformãri sau adãugiri, unele fãcute
cu scopul sã aducã informaþii
contemporane suprapuse vechilor
hãrþi. Hãrþile redactate în manuscris
de la începutul Renaºterii erau
accesibile atât oamenilor politici,
cât ºi negustorilor care aveau
temeritatea sã cãlãtoreascã în þãri
îndepãrtate, spre a face comerþ.
Rolul manuscriselor având ca
subiect cunoºtinþe geografice ºi
hãrþi desenate a fost crucial în
rãspândirea informaþiilor despre
statele din Europa ºi despre alte
entitãþi politice depãrtate. La sfârºit
de veac XV, a început perioada
marilor descoperiri geografice, iar
invenþia tiparului a deschis noi porþi
unei circulaþii mult mai largi a
hãrþilor tipãrite. Hãrþile tipãrite au
însemnat ºi o nouã tinereþe a
conceptului Dacia, prin revirimentul
ºtiinþific adus în întreaga Europã de
hãrþile clasice ptolemeice, în care
Dacia era la mare cinste. Aceste
hãrþi au modelat gândirea politicã
europeanã ºi au fost o sursã de
studiu ºi de referinþã, fiind deseori
invocate în tratatele de pace ºi în
reîmpãrþirea stãpânirilor.
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Toate hãrþile clasice care au
circulat în Europa dupã invenþia
tiparului au fost reproduse ºi
publicate la Stockholm, în 1889,
de cãtre savantul ºi exploratorul A.
E. Nordenskiold în celebrul sãu
�Facsimil-Atlas al Istoriei vechi
a Cartografiei� [1]. Lucrarea a
apãrut în limba suedezã ºi în englezã
ºi a cunoscut un succes imediat,
fiind urmatã de numeroase
reeditãri. Publicarea atlasului
hãrþilor vechi a readus în centrul
atenþiei oamenilor de ºtiinþã ºi a
cercurilor politice vechea structurã
geopoliticã europeanã. Sã notãm
cã la sfârºitul secolului XIX, când
se publica lucrarea amintitã, o
parte din Dacia era un regat
independent ºi recunoscut de
puterile europene; Vechiul Regat al
României ºi reîntregirea teritorialã

ºi statalã a neamului daco-
românesc era în cugetul tuturor
oamenilor noºtri politici. Despre
Ptolemeu, A.E. Nordenskiold
nota: �Opera lui Ptolemeu
reprezintã singurul atlas
geografic încã existent ce a
supravieþuit pânã la noi de la
antici ºi este îndoielnic dacã
vreun altul, aºa de complet ºi
sistematic ca acesta sã fi fost
vreodatã compus în vechime� [1,
p.8]. Nordenskiold observa cã
Atlasul lui Ptolemeu era sursa
majorã de informaþii în descrierea
lumii a lui Orosius, �De miseria
mundi�, aparutã în secolul V, ºi a
marelui istoric Iordanes (numit
uneori Iornandes) din secolul VI,
în celebra sa �De origine
actibusque Getarum� [1, p.8].

Mappa Mundi, aflatã în ediþia
Atlasului lui Ptolemeu tipãritã la
Roma în 1478 ºi retipãritã în 1490,
apoi în 1505 ºi 1508, este o lucrare
celebrã, devenitã clasicã. Cel care
a tipãrit aceastã hartã a fost
Conrad Schweinheim (vezi Fig.2).
Sã observãm cã numele de
DACIA, tipãrit cu litere majuscule,
umple spaþiul ocupat mai târziu de
Regatul României Mari la care se
adaugã Criºana pânã la Tisa
(antica Crisia) ºi Banatul strãbun,
întreg, pânã la Dunãre ºi Tisa. Sã
menþionãm în treacãt cã acele
hotare erau aproape integral
reamintite în tratatul de alianþã cu
puterile Antantei semnat de
guvernul regal român înainte de
participarea noastrã la rãzboi în
1916, ºi avem imaginea unei
reveniri la matcã dupã 18 secole.

Fig. 2
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�Matca� este tot un cuvânt
strãvechi compus din mat- (vechi
pentru mater, mama) ºi �ca (casã,
loc de obârºie), la fel ca ºi �banca�:
ban- plus -ca. Expresia
Reîntregirea României are deci
o semnificaþie precisã, fondatã pe
o conºtiinþã istoricã ce-ºi are
documentare în toate vechile hãrþi
ºi scrieri antice, alimentatã de
suferinþa înduratã timp de aproape
douã milenii de sfâºieri, sfârtecare
de teritorii, cãlcãri nepedepsite de
hotare datorate nãvãlirilor strãine,
perpetrate cu o înverºunatã urã de
cãtre agresori. Reîntregirea
României este sinonimã cu
refacerea sau reîntregirea Daciei
Intra Muros (Dacia intre ziduri)
conturatã fãrã ambiguitate în
Atlasul lui Ptolemeu. A se nota fina
nuanþã: Reîntregire, ºi nu Întregire,
ceea ce presupune nimic altceva
decât o revenire la firescul
geopolitic al statului dac în anticele
sale hotare. În fond, Întregire se
referã la acelaºi fapt, adicã
refacerea totului, a întregului, dar
Reîntregire are o conotaþie în plus,

o aluzie la trecutul odinioarã întreg
ce se cere readus la viaþã. În
Mappa Mundi, unitãþile majore
geopolitice se disting bine dupã
titluri: Magna Germania, Italia,
Gallia Aquitania, Gallia
Narbonensis, Gallia Lugdunensis,
etc. Dintre toate unitãþile
geopolitice europene, Dacia este
singura scrisã cu caractere mari,
cam dublu ca mãrime faþã de toate
celelalte. Acest fapt aratã
importanþa ataºatã acestui stat în
perioada creãrii originale a hãrþii,
adicã secolul II d.C. A se remarca
faptul cã Dacia nu este divizatã în
provincii, în timp ce Gallia este
arãtatã divizatã în provinciile
administrative romane. La apus se
vede hotarul trasat de râul Tisa,
notat Tibiscus pe hartã. Aceastã
limitã vesticã este indicatã în mai
toate hãrþile post-ptolemeice
redactate în Vestul Europei în
secolele XVI ºi XVII [4]. La rãsãrit
apare fluviul Tyras � sau Nistrul �
ºi Axyaces � sau Bugul. Între
Nistru ºi Bug, Atlasul lui Ptolemeu
indicã pe o planºã de detaliu, pe

Ziar de informaþie, evenimente,
anchete, sport,

mare ºi micã publicitate

locuitorii Transnistriei, Tirangeþii,
adicã Geþi sau Daci de la Nistru,
confirmând apartenenþa teritoriului
la Dacia. Dacia din hãrþile lui
Ptolemeu este Dacia Intra Muros.
Frontierele naturale ale Daciei Intra
Muros (denumire sugestivã ce
exprimã o realitate strãveche
geopoliticã, care, în întinderea sa
minimã mai era în stare sã protejeze
nucleul, cetatea carpaticã, având
drept inimã Ardealul) sunt deci
precis înfãþiºate. Dacia Intra Muros
este nucleul Daciei Magne, care
cuprindea un teritoriu mult mai
vast, locuit în vechime de urmaºii
pelasgilor. Dacia Magna se intindea
de la Marea Adriaticã/Peninsula
Istria pânã la Marea Neagrã, cu
Panoniile, Maramureºul întreg,
Volhinia toatã pânã la Nipru,
atingând în sud Epirul ºi Tesalia ºi
având o largã ieºire la Marea Egee
(a se vedea lucrarea Dacia
(DacoRomania) de Ion Pachia
Tatomirescu, notatã [6] în cadrul
bibliografiei).

(CONTINUARE ÎN
NUMÃRUL URMÃTOR)
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PERSONALITATEA REGELUI DECEBAL
EROIZARE ªI CONSACRARE DIVINÃ

Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA

Asasinarea marelui
Burebista a marcat, în
istoria Daciei, sfârºitul

celei mai glorioase epoci a regatului
dac. Marele regat se va împãrþi în
patru, apoi în cinci regate
(Muntenia lui Coson, Banatul lui
Cotiso, Buzãu-Olt-ul lui Reicipier
cu capitala la Ramidava, Dobrogea
lui Roles, Dapyx ºi Ziraxes), însã
formaþiunea cea mai puternicã va
continua sã fie în Transilvania, cu
capitala la vechea Sarmizegetusa,
unde Deceneu îºi exercita atât
calitatea de rex Daciae cât ºi pe
aceea de pontifex maximus.

Regelui-preot Deceneu i-a
urmat cu vrednicie Comosicus,
pânã în anul 29 î.H., dovedindu-
se �cu nimic mai prejos decât
înaintaºul sãu�, cum consemneazã
istoriografia.

Instaurarea funcþiei de rege-
preot (rex et pontifex maximus)
s-a dovedit beneficã ºi prosperã
pentru Dacia regalã transcarpaticã,
pãstrându-se buna tradiþie a
modului de viaþã dac, îndeosebi
codul sacru al Bellaginelor, �legile
frumoase� zalmoxiene ale
înþelepciunii ºi convieþuirii,
transmise, pe cale oralã, din
generaþie în generaþie.

Regelui-preot Comosicus i-a
urmat la tron, în anul 29 î.e.n.,
Scorilo (confirmat arheologic),
într-o vreme când Roma era
sfâºiatã de rãzboaiele civile.

Politica înþeleaptã a acestuia de a
nu se amesteca în luptele pentru
putere de la Roma, a asigurat
Daciei o domnie liniºtitã ºi lungã,
vreme de 40 de ani.

În anul 69 e.n., în scaunul regal
al Daciei urca Duras-Diurpaneus,
care, renunþând la politica pacifistã
a fratelui sãu, face dese incursiuni
armate transdanubiene, în þinuturile
romane din Moesia, intrând astfel
în conflict cu Imperiul Roman. În
iarna anului 85-86 d. H., în urma
unor confruntãri între steagurile
geto-dace ale regelui Duras ºi
armatele romane, guvernatorul
provinciei Moesia, Opiius Sabinus,
este ucis. Aflând de atacul
intempestiv al geto-dacilor,
împãratul Domiþian se îndreaptã
spre Moesia în fruntea unei
numeroase armate, îi respinge pe
dacii invadatori în anul 86 d.H. ºi
organizeazã teritoriul în douã
provincii: Moesia Superior
(Serbia pânã la râul Tibriþa în
Bulgaria) ºi Moesia Inferior (de
la Tibriþa pânã la gurile Dunãrii ºi,
pe o fâºie îngustã, pânã la malurile
Nistrului). Lupta se dã la Tapae,
lângã Porþile-de-Fier ale
Transilvaniei. Armata romanã este
înfrântã iar Cornelius Fuscus,
conducãtorul expediþiei, este ucis
în luptã.

O campanie romanã de
proporþii împotriva Daciei fiind
iminentã, bãtrânul preot-rege

Duras cedeazã, dupã aproape
douã decenii de domnie, tronul
nepotului sãu Decebal (87 � 106
d.H.), care se va dovedi adevãratul
restaurator al Daciei regale, cãruia
istoricul roman Dio Cassius (sec.
II-III d.H.) îi face un portret
memorabil. Redevenind, în scurt
timp, o forþã statalã considerabilã
în zona Carpaþilor ºi la Dunãre,
prezentând pentru Imperiul Roman
un real pericol, statul geto-dac �
constituit într-o �confederaþie de
neamuri� opuse Romei � îºi
consolidase puterea de apãrare
prin întãrirea vechilor cetãþi
(Blidaru, Piatra Roºie) ºi
construirea altora, precum ºi printr-
o nouã organizare a cultului
zalmoxian (ridicarea de temple ºi
altare în Sarmizegetusa Basileios ºi
alte centre zonale politico-
religioase).

În anul 87 d.H., împãratul
Domiþian (care respinsese pe dacii
lui Duras din Moesia, în iarna anului
85-86, unde cãzuse ucis
guvernatorul provinciei, Opiius
Sabinus), reorganizându-ºi armata
în Illiricum, declanºeazã o ofensivã
militarã de proporþii împotriva
Daciei. Bãtãlia se dã la Tapae,
unde armata romanã suferã o clarã
înfrângere iar generalul Fuscus,
comandantul expediþei, va fi ucis
în bãtãlie.

Conform relatãrilor istoricilor
Orosius (sec. V) ºi Iordanes (sec.
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VI), victoria rãsunãtoare a regelui
dac Diurpaneus i-a adus
consacrarea, acesta fiind
supranumit Deceballus � �Cel
Viteaz�, �Cel Puternic�.

În anul 88, se declanºeazã o
nouã ofensivã romanã, avându-l în
frunte pe guvernatorul Moesiei
Superior, generalul Tettius Iulianus,
victoria fiind de astã datã de partea
romanilor. Întrucât împãratul
Domiþian � autointitulat dominus
et deus � suferise înfrângeri în
Panonia în luptele cu triburile
germanice ale evazilor ºi
marcomanilor, acesta primeºte cu
uºurinþã pacea propusã de Decebal
(ºi negociatã de fratele acestuia,
Diegis), prin care regele dac
primea, conform menþiunii lui Dio
Cassius, �nu numai însemnate sume
de bani, dar ºi meºteri la felurite
lucruri folositoare în timp de pace
ºi de rãzboi�. Aºadar, o pace
impusã, pe care Senatul Romei o
va considera drept �ruºinoasã�.

Dacã Tacitus ºi Dio
Chrysostomul susþin cã regele
Diurpaneus este cel ce l-a învins
pe nesãbuitul general Cornelius
Fuscus, istoricul Dio Cassius îi
atribuie victoria împotriva acestuia
regelui Decebal. Concluzia la care
au ajuns istoricii noºtri este aceea
cã �Diurpaneus este unul ºi
acelaºi cu Decebal�. Denumirea
de Decebal nu este decât un
supranomen atribuit lui Diurpaneus
în urma strãlucitei victorii de la 85-
86 d.H. împotriva lui C. Fuscus.1

Obiceiul de a li se atribui un
supranomen regilor victorioºi,
bravilor comandanþi sau eroilor era,
la popoarele antice, frecvent. În
Getica sa, Iordanes precizeazã
acest fapt, avându-l în vedere pe
regele dac: �Pentru dobândirea

acestei victorii mari [înfrângerea
romanilor, uciderea comandantului
Fuscus ºi jefuirea bogãþiilor din
lagãrele soldaþilor] ei i-au numit pe
conducãtorii lor semizei
(semideos), adicã anzi (Ansis) ºi
nu simpli oameni � �non puros
homines sed semideos id est
Ansis vocaverunt�2 .

Ar fi vorba, aºadar, de o
eroizare antumã3  a regelui
Diurpaneus, supranumit
Deceballus, prin vitejia ºi forþa
caracterului sãu � nume provenit
din dece � �onorat� ºi ballus �
�puternic�, aºa cum marele
conducãtor al galilor,
Vercingetorix, fusese slãvit.

Asemenea vestitului Deceneu,
Deceballus va fi investit cu titlul de
semizeu, aºa cum, în tradiþia
spiritualã a geto-dacilor, regele ºi
marele preot Zalmoxis fusese
divinizat dupã dispariþia lui
definitivã, lãsând lumii geto-dace
codul Bellaginelor (cf. Iordanes,
Getica, ?) ºi preceptele sacre, un
cult pe care domnia lui Decebal îl
restaureazã, dezvoltând, pe lângã
o aºezare divinã, o Sarmizegetusã
cu sanctuare ºi temple (incinta
sacrã), ceea ce demonstreazã rolul
covârºitor pe care îl avea religia în
societatea dacicã:

�În urma eroizãrii (dupã bãtãlia
de la Tapae), Decebalus va fi
investit cu titlul de rege, dar ºi cu
cel de preot ºi de daimon�4 . Faptul
acesta este consemnat de însuºi
Criton, medicul împãratului Traian,
conform consemnãrii din
Lexiconul Suidas: �Prin
înþelepciune ºi magie, regii geþilor
impun supuºilor teama de zei ºi
buna înþelegere, ºi dobândesc
lucruri mari.� (Getica, 72).

Faptul cã Decebal a fost nu
numai eroizat, ci ºi investit cu

calitatea de preot suprem /
pontifex maximus (ca împãraþii
sau cârmuitorii Romei
contemporani cu el) nu trebuie sã
ne surprindã, dacã avem în vedere
cã, de la Zalmoxis la Comosicus,
investitura politicã de rex ºi cea
religioasã (de mare preot) au
fuzionat iar Decebal nu putea face
o excepþie. Însãºi Sarmizegetusa,
dupã cum ne aratã ºi azi vestigiile
arheologice, devenise nu numai
inexpugnabila capitalã din
Grãdiºtea-Muncelului, ci ºi un
mare centru religios cu celebrele
practici sacrificiale anuale ale
cultului solar, din zilele solstiþiului de
varã. Înnobilat, aºadar, cu calitãþile
de ansis ºi semideos, Marele
Preot-Rege al Sarmizegetusei
reuºise, în scurt timp, sã restaureze
marea putere a regatului dac post-
burebistan, folosind arhitecþii ºi
meºterii romani atât la construirea
de cetãþi ºi fortificaþii puternice, dar
ºi la ridicarea unui adevãrat Centru
religios al Daciei, prin temple cu
zeci de coloane de andezit ºi
sanctuare de piatrã.

Un argument destul de grãitor
privind calitatea de mare sacerdot
a regelui Decebal este ºi ritonul
regal (corn de bour îmbrãcat în
aur), ce fãcea parte din comoara
capturatã de Traian, pe care
împãratul îl depune ca ofrandã într-
un templu de lângã Antiohia 5 ,
dedicându-l lui Zeus Cassios.

Obiect al cultului divin, dar ºi al
puterii regale, ritonul poate fi
întâlnit, încã din epoca bronzului,
la toate popoarele antichitãþii, mai
ales în lumea greacã ºi romanã,
apoi pe diferite monede emise cu
semnificaþia de �corn al
abundenþei�, de domnie beneficã
ºi de revãrsare a graþiei divine.

Conducãtorul suprem al
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poporului (în cazul de faþã Traian,
dar ºi Decebal) era, aºadar, eroizat
ºi divinizat, fiind considerat egal al
zeilor. Spre deosebire de romani,
ai cãror zei sunt prezenþi în frizele
de pe Columna lui Traian (zeul
Danubius, zeiþele Selena ºi
Aurora�), dacii nu au în sprijinul
lor decât pe comandantul lor
suprem ºi balaurul totemic �
dovadã cã ei (ca ºi celþii, germanii
ºi sciþii) nu aveau reprezentãri
antropomorfice ale zeilor, precum
romanii.

Conducãtorul suprem al lor
întruchipa pe regele ºi pe marele
preot, funcþiile acestora fuzionând
spre binele obºtesc ºi întãrirea
statului dac. Altfel zis, regele-preot
Decebal era o �autoritate sacrã�
(N. Iorga). Conducãtorii
supravegheau bãtãliile (aºa sunt
înfãþiºaþi în frizele Columnei ºi
împãratul Traian ºi regele Decebal),
iar tratativele erau duse de regenþii
ºi generalii lor, nu de comandanþii
supremi (poetul Martial, - în
Epigrame, 5,3,5 � precizeazã
numele lui Diegis, fratele regelui
dac, care purtase tratativele pentru
pacea încheiatã cu Domitian).

Pacea încheiatã de marele rege-
preot Decebal cu Traian se fãcea
înaintea zeilor, conform unui
protocol-ritual, iar nerespectarea
acesteia constituia o adevãratã
blasfemie, - de aici nestãvilita furie
a romanilor în dãrâmarea cetãþilor
dace, în special a Sarmizegetusei
sacre, în demantelarea templelor ºi
uciderea preoþilor: �Cum
Decebalus a încheiat pacea cu
Traian înaintea zeilor, un jurãmânt
nerespectat echivala cu o
blasfemie. La fel au procedat
romanii în Carthagina, la Ierusalim,
dar ºi în Gallia, cu druizii.�6

Deºi pânã în 112 d.H., Traian
nu permitea a fi considerat ca o

divinitate, dupã aceastã datã el
impunea Senatului sã îi zeifice pe
tatãl ºi sora lui. Pe o monedã din
114, îl gãsim asemãnat cu Jupiter,
iar într-o inscripþie din Orient, din
116-117, îl aflãm denumit
Kosmokrator � conducãtor al
Lumii, Zeu neînvins, ridicându-i-se
peste tot statui ºi sanctuare.
Apologia deplinã a lui Traian era
marcatã de instalarea statuii
împãratului în vârful Columnei,
ridicatã în anul 113 d.H. Din
osemintele depuse în urnã la baza
Columnei, spiritul lui Traian s-a
ridicat pe spirala virtuþilor, a marilor
sale izbânzi ºi a devenit nemuritor,
atingând beatitudinea divinã. Prin
calitatea lui de Pontifex maximus,
împãratul era, între pãmânteni,
reprezentantul lui Jupiter tonans,
intitulâdu-se cu numele triumfale de
Germanicus, Dacicus ºi Particus,
aºa cum nici un alt împãrat nu
avusese parte de aceste titluri
înainte de el. Era cam ceea ce la
daci va însemna acel dominus et
deus, titlu pe care ºi l-au atribuit
toþi împãraþii Romei începând cu
Domitian ºi cu Traian.

În strânsã legãturã cu dubla
investire de rex ºi pontifex
maximus, trebuie înþeles ºi gestul
din urmã al marelui rege-preot,
care, vãzându-ºi þara zdrobitã,
încearcã, printr-un ultim gest
sacrificial, îmbunarea zeilor,
recâºtigarea favorii divine. Sã
precizãm cã atât victoriile cât ºi
impasurile / înfrângerile geto-
dacilor erau interpretate ca voinþã
a zeilor, atât ca rãsplatã ºi favoare,
dar ºi ca pedeapsã, penitenþã ºi
ispãºire. Prezentã la popoarele
antice, îndeosebi la celþi, aceastã
mentalitate privind gesturile
autosacrificiale a fost clar exprimatã
de gânditorul Lucian Blaga, care

considerã sinuciderea lui
Decebalus drept o �jertfã
magicã� adusã zeilor supãraþi
pentru pierderea rãzboiului. Gestul
autosacrificial al lui Decebal ar fi
însemnat o ultimã cale de salvare a
poporului dac, încercare supremã
de a îndupleca mânia divinã.7

Gestul lui Decebal aminteºte de
regii gali ºi de atâþia conducãtori
din antichitate (ºi nu numai), care
au plãtit cu propria viaþã, prin
gesturi autosacrificiale, insuccesele
militare, campaniile în care îºi
angajaserã armatele.

Eroizarea lui Decebalus a
supravieþuit multã vreme, dovadã
cã Regalian era mândru de obârºia
sa dacicã, considerându-se un
demn urmaº al regelui Decebal �
�Decebali ipsius�.8  Tot astfel,
împãratul Galerius ºi alþi împãraþi
romani ce ºi-au atribuit
supranomenul de Dacius,
marcând astfel nobleþea ºi triumful
militar.

1 N. Gostar, V. Lica, Societatea
geto-dacã de la Burebista la
Decebal, Editura �Junimea�, Iaºi,
1984, p. 58.

2 Iordanes, Getica,
78,81.Fundaþia �Gândirea�, ediþie
bilingvã latinã-românã. Traducere:
Prof David Popescu. Studiu
introductiv ºi note asupra ediþiei de
Gabriel Gheorghe, Bucureºti, 2001,
p. 30, col. 1.

3 Dan Oltean, Religia dacilor,
Ed. Saeculum I.O., Bucureºti, 2002,
pp. 179-180.

4 Dan Oltean, Op. cit., p. 180.
5 Antologia Palatina, cap. 6, p.

332.
6 Dan Oltean, Op. cit., p. 182.
7 Lucian Blaga, Getica, în vol.

�Izvoade�, Editura Eminescu,
Bucureºti, 1984, pp. 224-242.

8 Historia Augusti, 10, 8.
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PE COLUMNA LUI TRAIAN:
PALATUL REGELUI DECEBAL

Prof. Nicolae CRISTEA

Istoria veche a poporului
român este de neconceput
fãrã referinþe la cele douã

monumente din antichitate, legate
direct de strãmoºii noºtri: Columna
lui Traian ºi Monumentul de la
Adamclisi. Primul, conservat foarte
bine, se aflã la Roma, dar
basoreliefurile spiralate de pe coloanã
înfãþiºeazã, fãrã niciun dubiu,
rãzboaiele purtate de Imperiul
Roman, în timpul împãratului Traian,
cu statul dac, condus de regele
Decebal. Este, prin urmare, un izvor

de informaþie înscris în piatrã pentru
istoria strãmoºilor noºtri daci,
surprinºi, este drept, în cel mai
nefericit moment al existenþei lor:
rãzboaiele ºi înfrângerea suferitã din
partea romanilor. Al doilea, Monumentul
de la Adamclisi, se aflã pe teritoriul
naþional al românilor. Acesta nu s-a
conservat prea bine, de aceea a fost
reconstituit în ultimii ani, piesele originale
componente fiind depuse în muzeul
din vecinãtatea monumentului.

Dupã cum s-a arãtat într-unul din
numerele trecute ale revistei noastre,
în privinþa Monumentului de la
Adamclisi, cercetãrile nu ºi-au spus
ultimul cuvânt, ele fiind oprite la
nivelul atins la sfârºitul secolului
trecut de Gr. Tocilescu, primul istoric
român care s-a ocupat de
recuperarea ºi valorificarea acestui
monument. Însãºi implantarea
monumentului, atribuitã tot romanilor,
în inima Dobrogei, nu a fost explicatã
convingãtor pânã acum.

Columna lui Traian s-a bucurat,
în schimb, de o atenþie deosebitã din
partea istoriografiei internaþionale ºi
de o stimã deosebitã din partea
istoriografiei româneºti care, însã, a
alunecat de fiecare datã de la
studierea profundã spre idolatrizarea
monumentului ºi a fãcut aceasta de
cele mai multe ori în mod absurd,
privind-o, chipurile, ca pe �un act de
naºtere� al poporului nostru, ca ºi
cum victoriile romanilor ar fi fost
spre bucuria noastrã, a daco-
românilor de mai târziu.

O copie a
basoreliefurilor Columnei,
executatã înainte de ultimul
rãzboi mondial, a fost adusã
în þarã ºi, dupã ce a fost
expusã temporar în fostul
muzeu de istorie al
partidului, a fost instalatã
definitiv în Muzeul de istorie
al României.

Aceastã cinstire pe plan
muzeistic, expoziþional,
necesitã, fãrã îndoialã, o
atenþie echivalentã din partea

cercetãrii istoricilor. Dupã pãrerea
noastrã, pentru prima oarã, aceastã
atenþie s-a materializat în volumul
�Strãmoºii românilor. Vestigii
milenare de culturã ºi artã. Decebal
ºi Traian�, apãrut în Editura
Meridiane în anul Congresului
internaþional de istorie de la Bucureºti
(1980). Volumul cuprinde fotografii
executate de cãtre Ion Miclea, de pe
toate basoreliefurile Columnei, dar ºi
un amplu comentariu ºtiinþific scris
de arheologul Radu Florescu.

Putem considera cã acest volum-
album este prima lucrare din
istoriografia româneascã în legãturã
cu Columna lui Traian, carte pe care
am fi apreciat-o ºi mai mult dacã
autorii, din dorinþa de a grãbi anumite
concluzii, nu ar fi încercat sã
împleteascã imaginile de pe Columnã
cu cele de pe Monumentul Adamclisi
ºi de pe alte monumente ale
antichitãþii. Lucrarea lui Radu
Florescu ºi Ion Miclea, în mod firesc,

a beneficiat de cercetãri ale savanþilor
strãini care au studiat ºi au încercat
sã reconstituie scenariul pe baza
cãruia au fost lucrate, în succesiune,
scenele rãzboaielor daco-romane din
anii 101-106. Dacã savanþii strãini �
germani, francezi, englezi, spanioli,
italieni etc. � au studiat cu multã
sârguinþã Columna lui Traian, pentru
a-i descifra înþelesurile istorice, este
cu atât mai firesc ca savanþii români,
urmaºi direct ai unei �pãrþi� din cele
douã care sunt înfãþiºate pe Columnã,
sã-ºi exprime opiniile în legãturã cu
interpretãrile care se cuvin a fi date
scenelor mute de pe monument. Ceea
ce Radu Florescu a ºi fãcut.

Istoria rãzboaielor daco-romane,
sãpatã în piatrã pe Columnã, nu are
alãturi o relatare scrisã a
evenimentelor, din care cauzã existã
mai multe interpretãri-reconstituiri ale
sensului istoric al imaginilor redate.
Se spune cã însuºi Traian ar fi relatat,
ca ºi Cezar, isprãvile sale într-o
lucrare, De bello dacico, care însã
nu s-a gãsit încã. În aceastã situaþie,
noi, românii, fireºte, ca urmaºi au
combatanþilor daci de pe Columnã,
avem datoria sã ºtim ºi sã analizãm
toate mãrturiile legate de acest
monument.

Rândurile de faþã pornesc tocmai
de la acest scop, de a lãrgi
cunoºtinþele noastre despre
interpretãrile existente în literatura
internaþionalã cu privire la Columnã.
Întrucât lucrarea româneascã
menþionatã, ultima ºi completã,
apãrutã în þara noastrã, nu foloseºte
un izvor principal de interpretare, de
citire a Columnei, decât, probabil,
indirect, prin intermediul celorlalþi
autori citaþi frecvent, presupunem cã
el nu a fost la îndemâna autorilor
români pânã acum. Este vorba
despre lucrarea lui Alfonso Ciaccone
(Ceaccone, Ciacconius) tipãritã în
secolul al XVI-lea în Spania (la 1574),
Descrierea Columnei lui Traian,
sculptatã în 134 pagini. Istoria celor
douã rãzboaie dacice cuprinzând
ceea ce Mutianu a gravat ºi a dat la

Posibilã reprezentare a palatului lui Decebal pe
una din plãcuþele de plumb de la Sinaia
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Palatul lui Decebal
reprezentat pe columnã?

luminã, cu explicaþiile cãlugãrului
spaniol Alfonso-Ceaccone, din
ordinul predicatorilor. Descoperitã
acum ºi imprimatã de Carolus Losus.
Ediþia pe care o avem este tipãritã la
Roma în 1773.

Istoricul Radu Florescu îi
recunoaºte lui �Ceaccone� (aºa îl
ortografiazã dânsul, de douã ori,
diferit de felul cum a apãrut pe
copertele lucrãrilor la care ne referim
� Ciaccone!) meritul de a fi stabilit
�pentru prima datã cã reliefurile
Columnei se referã la rãzboaiele
dacice� (Op.cit. p.11). Mai departe
exegetul cel mai recent din România
nu-i mai acordã atenþie lui Ciaccone,
al cãrui comentariu este socotit de
istoricul român, probabil sub
influenþa unor istorici strãini, �mai
degrabã literar, în stilul istoriografiei
antice, de o generalitate destul de
mare�� (Ibidem). Noi considerãm
cã, dacã un singur merit i-ar reveni
lui Ciaccone, acela de a fi fost primul
care a descoperit, în Evul Mediu,
semnificaþia adevãratã a imaginilor de
pe Columnã, ºi tot ar fi drept ca
numele lui sã fie cunoscut ºi privit
cu respect în istoriografia
româneascã. Comentariul lui
Ciaccone � adicã descrierea
Columnei, pe fiecare secvenþã � se
pare cã nu a fost cunoscut ºi cercetat
de istoricii români pânã acum, fiindcã
altfel nu ne putem explica cum au
putut fi ignorate unele momente
deosebit de importante. În recenta sa
lucrare �Etnogeneza românilor�, I.I.
Russu, dupã ce afirmã un lucru demn
de reþinut, anume cã pânã acum 20
de ani istoricii români nu au cercetat
seros Columna lui Traian, îºi
fundamenteazã interpretarea proprie
a unor imagini de pe monument prin
filiera altor autori, de preferinþã a lui
Cichorius.

Înainte de a ne referi la ceea ce a
scris Ciaccone despre imaginile de
pe Columnã, socotim necesar sã
menþionãm cã primul autor român
care a tradus ºi comentat câteva
fragmente din lucrarea lui Ciaccone,
dupã cunoºtinþele noastre, a fost
Lizuca Papoiu în studiul �Geto-dacii
în lucrãrile unor umaniºti din secolul
al XVI-lea�, publicat în revista
�Studii ºi materiale de muzeografie
ºi istorie militarã� nr.13/1980.

Textul lui Ciaccone a fost redactat
de autor în limba latinã ºi el a fost
reprodus de mai multe ori în secolele

urmãtoare. Lucrarea pe care a
cercetat-o Lizuca Papoiu a apãrut la
Roma în 1672 ºi este un album cu
imaginile Columnei, desenate însã de
un alt pictor, Pietro Santé Bartoli,
contemporan cu regele Ludovic al
XIV-lea, cãruia i s-a dedicat ºi
lucrarea. Albumul folosit de Lizica
Papoiu poartã un titlu în limba italianã
ºi un comentariu rezumat dupã
Ciaccone, în aceeaºi limbã. La
sfârºitul albumului se reproduce
textul latinesc integral al lui Ciaccone,

ceea ce aratã cât de renumitã ºi
acceptatã era aceastã interpretare datã
de eruditul cãlugãr spaniol. Textul
integral este reprodus la sfârºitul
volumului în limba latinã, limba în
care fusese scris de autor.

În Biblioteca universitarã se aflã
o altã ediþie a lucrãrii lui Ciaccone,
cu desenele executate de Mutianus
ºi cu textul latin integral, tipãrit
separat, la început. Pictorul a
numerotat planºele de la 1 la 124 ºi
pe fiecare planºã au fost numerotate
scenele semnificative de Ciaccone.

Întrucât cititorul român nu
dispune pânã acum de o lucrare
asupra Columnei cu imagini atât de
detailate, bine ar fi ca unul dintre
aceste albume sã fie publicat ºi în
România, deoarece pe desen se poate
urmãri mai uºor decât pe fotografie
panorama rãzboaielor, chiar dacã
desenele sunt mai puþin fidele.

Pânã la producerea acestui
eveniment editorial, care va permite
o judecatã mai amãnunþitã asupra
Columnei ºi a semnificaþiei ei istorice
pentru români, trebuie sã semnalãm
existenþa unor deosebiri de
interpretare între Ciaccone ºi ceilalþi
exegeþi pe urmele cãrora a mers ºi
istoriografia româneascã. Este vorba
în primul rând de explicarea imaginii

nr. 231 în albumul lui Ciaccone ºi nr.
357 în albumul Florescu-Miclea.

În albumul Florescu-Miclea, se
scrie: �Prima scenã � Traian se
îmbarcã la Ancona ºi pleacã spre
Dacia - cuprinde trei secvenþe. În
prima, apar portul Ancona, cu
principalele lui sanctuare, clãdirile
portului, precum ºi celebrul arc de
pe malul portului pe care sunt
prezentate trei personaje-eroi (ºtim cã
erau Traian, cu sora lui, Marcia, ºi
cu soþia lui, Plotina�, p.82).

Iatã ºi descrierea lui Ciaccone
care, deºi familiarizat cu aspectele pe
care le înfãþiºau realitãþile Italiei în
secolul al XVI-lea, nu realizeazã deloc
cã palatul ºi clãdirile de pe Columnã
ar fi italiene, ci scrie : �Reºedinþa lui
Decebal era un palat mãreþ,
împodobit cu coloane ºi portrete,
aºezat pe malurile Dunãrii, pe care l-
a ocupat Traian, pãstrând tot
mobilierul regal. Acesta a fost
momentul de culme al pãcii dintre
împãrat ºi Decebal. În porticul de sus
se vede statuia lui Decebal însuºi,
cum presupun, sau a vreunui strãmoº
de seamã, care fusese înaintea lui,
îmbrãcat în portul specific al dacilor.

Poarta palatului regal, lângã
Dunãre: pe frontul ei se vãd trei tineri
goi, þinând câte o fãclie aprinsã. Cel
din mijloc are arãtãtorul ºi braþul drept
ridicate, în mâna stângã þine fãclia,
iar în dreapta douã relicve; acestea
pot fi socotite imagini ale larilor, care,
la daci, de obicei arãtau cui ºi în ce
pazã era încredinþatã grija casei; ei
stau ºi vegheazã la poarta palatului;
nimic din interiorul casei nu li se
putea ascunde, deoarece aveau în
permanenþã foc ºi luminã ºi erau
foarte credincioºi celor ce locuiau în
casã; acest lucru îl exprimau prin
ridicarea degetului�.

Aºadar, în prima descriere a
imaginilor de pe Columnã, se vorbeºte
despre un palat (reºedinþã) al lui
Decebal, �pe malul Dunãrii� ºi se dau
încã unele explicaþii privind
semnificaþia detaliilor. E posibil,
fireºte, ca aceastã ipotezã sã fie
greºitã. Dar, în cazul Columnei, toate
descrierile sunt ipotetice. Pentru a
înlãtura o ipotezã greºitã, trebuie mai
întâi cunoscutã, ca sã se poatã,
eventual, demonstra netemeinicia ei.
Tocmai în acest scop supunem
atenþiei oamenilor de ºtiinþã din þara
noastrã aceastã necunoscutã citire a
Columnei.
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LEXICUL ROMÂNESC DE ORIGINE DACÃ
Prof. Petru DINCÃ

Lexicul românesc de origine
dacã este un capitol intens
si îndelung dezbãtut al

etimologiei românesti, care a dat
naºtere, de douã secole ºi jumãtate
încoace, la cele mai diverse opinii ºi
vii controverse. Susþinut cu tãrie de o
parte a lingviºtilor, negat sau acceptat
cu rezerve de alþii, acest capitol al
lingvisticii româneºti rãmâne încã o
chestiune deschisã, captivantã dar ºi
dificilã pentru toþi cei care o
abordeazã. Din cauza puþinãtaþii
izvoarelor documentare, toþi cei care
se aventureazã în acest domeniu sunt
nevoiþi aproape întotdeauna sã
opereze cu deducþii, bazate pe
comparaþia între românã ºi diverse
limbi; cu alte cuvinte, ei se aflã în
situaþia de a lucra mai puþin cu
certitudini ºi mai mult cu ipoteze. Nu
e mai puþin adevãrat cã ºi în domeniul
etimologiei romanice, germanice sau
slave se lucreazã adesea cu ipoteze,
ca în cazul aºa-numitelor etimoane
reconstruite. Þinând cont de acest
fapt, credem cã obiecþiile care se aduc
etimologiei autohtone româneºti - cã
ar evolua pe un teren mult prea puþin
sigur, mult prea alunecos - sunt
neîntemeiate. Totodatã, punem
întrebarea: este mai bine sã se scrie
în dreptul atâtor ºi atâtor termeni
specificaþia �etimologie necunoscutã�,
decât sã se adopte o soluþie, mai ales
dacã þinem cont de faptul cã, o datã
cu evoluþia lingvisticii, s-au descoperit
mijloace ºi metode prin care foarte
multe din ipotezele emise în acest
domeniu în trecut au devenit astãzi
certitudini sau aproape certitudini?

Pentru a înlãtura, pe cât posibil,
toate obiecþiile ºi pentru a da un
caracter cât mai obiectiv cercetãrilor

lor, lingviºtii care se ocupã de
domeniul etimologiei dace au însã
datoria de a-ºi argumenta cât mai
convingãtor punctele de vedere
susþinute, cu alte cuvinte, de a se
menþine întotdeauna în limitele logicii
lingvistice ºi ale spiritului ºtiinþific.

Pânã în prezent, cercetãrile în
domeniul etimologiei dace (cel puþin
acelea intreprinse de lingviºtii
recunoscuþi în mediul universitar ºi
academic) s-au bazat în special pe
compararea limbii române cu
albaneza, plecând de la constatarea
evidentã cã în cele douã limbi existã
un numãr între 80 ºi 100 ºi ceva de
cuvinte comune ambelor idiomuri,
care nu se pot explica satisfãcãtor prin
latinã, slavã, greacã sau alte limbi.
Astfel cã s-a emis ipoteza existenþei
unui substrat lingvistic comun ambelor
limbi, adicã a unui fond traco-ilir sau
daco-ilir, moºtenit atât de români cât
ºi de albanezi, primii fiind urmaºii
dacilor, iar ceilalþi ai tracilor ºi ilirilor.
Aceastã ipotezã a fost susþinutã pe
rând de lingvistul austriac Franz
Miklosich, de filologul croat Petar
Skok, de lingviºtii români Bogdan
Petriceicu Hasdeu, Alexandru
Philippide, Alexandru Rosetti, George
Pascu, Gheorghe Ivãnescu, Grigore
Brancuº, I. I. Russu, Ariton Vraciu ºi
alþii mai puþin cunoscuþi.

Cele mai importante contribuþii în
domeniu le-au adus ultimii trei lingviºti
citaþi. Grigore Brancuº, bun
cunoscãtor al limbii albaneze, a realizat
un studiu comparativ amãnunþit între
românã ºi aceastã limbã, stabilind apoi
ºi un numãr de etimologii autohtone
noi, faþã de cele existente pânã în acel
moment. I. I. Russu a extins aria
cercetãrilor ºi asupra altor limbi indo-

europene, printre care vechea indianã,
vechea persanã, greaca veche, vechile
limbi germanice ºi limbile baltice,
sporind numãrul cuvintelor româneºti
considerate a fi de origine dacã. Din
pãcate, în ciuda meritelor
incontestabile ale autorului, multe
cuvinte sunt explicate insuficient,
neconvingãtor, chiar dacã autorul a
intuit bine, în majoritatea cazurilor,
originea lor autohtonã. Ariton Vraciu
face ºi el un studiu foarte pertinent al
limbii dace, demonstrând convingãtor
cã aceasta nu este, aºa cum se
crezuse, un dialect al limbii trace, ci
un idiom de sine stãtãtor, înrudit cu
aceasta. În urma unei priviri atente
asupra etimologiei româneºti în
asamblu, autorul studiului de faþã a
constatat urmãtoarele aspecte care
meritã sã fie amintite, pentru a înþelege
mai bine situaþia precarã a etimologiei
dace, mai ales în ceea ce priveºte
reflectarea ei în dicþionarele
academice (în DEX, spre exemplu, în
dreptul cuvintelor de origine dacã, nu
apare cel puþin specificaþia: �probabil,
de origine autohtonã�, fãcându-se
doar o trimitere la un termen albanez).
În primul rând e de observat o destul
de mare comoditate a multora dintre
lingviºti care, decât sã facã propiile
investigaþii, s-au mulþumit de multe ori
sã preia soluþiile lingviºtilor mai vechi,
deºi, în foarte multe cazuri, era mai
mult decât evident cã aceste soluþii
erau forþate, confecþionate. ªi,
întrucât de etimologia româneascã s-
au ocupat mai ales latiniºti ºi slaviºti,
era de aºteptat ca majoritatea
cuvintelor cu etimologie incertã sã fie
catalogate, prin tot felul de artificii
lingvistice, drept elemente de origine
latinã sau slavã. Nu le facem un
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cmyk color
proces de intentie acestor lingviºti, dar
nici nu putem accepta ca soluþiile lor
eronate sã se perpetueze la nesfârºit,
din cauza celor care le-au preluat sau
le vor prelua în continuare într-un
mod necritic, fãrã o minimã analizã.
ªi sunt mai multe cauze care stau la
originea acestei stãri de fapt. Prima
este tendinþa unor lingviºti-etimologi,
manifestatã mai ales în trecut, dar care
nu a încetat cu totul nici în zilele
noastre, de a accentua caracterul
romanic al limbii române, în virtutea
unei tradiþii vechi în lingvistica
româneascã. Dacã putem însã sã
înþelegem acest lucru în ceea ce-i
priveºte pe lingviºtii din trecut, când
din raþiuni de ordin naþional ºi politic
erau nevoiþi sã scoatã în evidenþã
latinitatea limbii noastre, nu putem
face acelaºi lucru ºi în cazul lingviºtilor
contemporani, când nu mai existã
niciun motiv sã nu se recunoascã
exagerãrile latiniste din etimologia
româneascã.

Al doilea motiv pentru care se
perpetueazã erorile amintite este
probabil renumele unor lingviºti cã
Densuºianu, Candrea si Puºcariu,
care face ca soluþiile date de ei sã nu
mai fie analizate, ci preluate ca literã
de lege. Din pãcate, chiar ºi atunci
când unele din erorile lor au fost
corectate, îndreptarea s-a fãcut numai
pe jumãtate, în sensul cã termenii care
primiserã soluþii etimologice greºite au
fost trecuþi în categoria celor cu
origine necunoscutã, deºi aproape toþi
sunt de origine dacã.

În ceea ce priveºte exagerãrile
slaviste, lucrurile sunt mult mai
complicate iar erorile ºi mai greu de
îndreptat. Cauza principalã pentru
care s-au fãcut aceste erori este
situaþia ingratã a limbii române care,
aºa cum se ºtie, este înconjuratã
aproape numai de limbi slave. Din
aceastã cauzã, un slavist renumit,
cum este Miklosich, ori de câte ori a
întâlnit un termen românesc care are
corespondenþi vagi în limbi slave,
(care, cel mai adesea, sunt sârba ºi

bulgara), l-a catalogat, cu destulã
uºurinþã, drept cuvânt de origine slavã.
Or, autorul rândurilor de faþã, fãcând
o cercetare foarte atentã ºi laborioasã,
a constatat cã, de foarte multe ori,
lingvistul austriac a greºit. Chiar mai
multe erori a fãcut lexicograful
Alexandru Cihac, cel care a alcãtuit
primul dicþionar etimologic (aproape)
complet al limbii române. Gãsirea
soluþiei corecte de cãtre autorul
acestor rânduri a necesitat un studiu
amãnunþit al circulaþiei cuvintelor, al
sensurilor acestora, dublat de
compararea termenilor româneºti
analizaþi ºi cu termeni din alte limbi
indo-europene , altele decât cele slave.
Poate cã nu întotdeauna soluþia
adoptatã de noi este cea corectã, dar
în majoritatea covârºitoare a cazurilor
credem cã nu ne-am înºelat.
Dificultatea cercetãrii a constat mai
ales în faptul cã, în trecut, între limbile
din Balcani, (românã, sârbã, bulgarã,
albanezã ºi neogreacã) a existat o mare
circulaþie a cuvintelor, încât cu greu
se poate stabili astãzi traseul
împrumuturilor ºi termenii de origine.
ªi totuºi, de cele mai multe ori,
distincþiile au putut fi fãcute, dar acest
lucru a necesitat o cercetare foarte
amãnunþitã asupra fiecarui cuvânt în
parte. Un alt aspect constatat de
autorul prezentului studiu este
reticenþa greu de înþeles a multora
dintre lingviºtii de astãzi faþã de
domeniul etimologiei dace, reticenþã
mai mare chiar decât la lingviºtii strãini.
Este adevãrat cã, în acest domeniu,
soluþiile sunt mai puþin evidente, din
cauza lipsei etimoanelor, dar - aºa cum
am arãtat înainte - s-au gãsit metode
prin care sã se stabileascã, cu foarte
mare probabilitate, mergând uneori
pânã la certitudine, cã anumiþi termeni
sunt de origine autohtonã.

Continuând cercetãrile lingviºtilor
care s-au ocupat de domeniul
etimologiei dace, autorul prezentului
studiu a lãrgit aria investigaþiei,
selectând termeni de comparaþie dintr-
un numãr mai mare de limbi indo-

europene decât au fost folosite pânã
în prezent iar din rândul acestora,
enumerãm: albaneza, sanscrita, limbile
germanice vechi ºi actuale, greaca
veche ºi modernã, latina, limbile
romanice occidentale, limbile baltice,
limbile slave ºi, într-o mãsurã mai
micã, alte idiomuri.

În ceea ce priveºte raþiunea alegerii
albanezei ca limbã de comparaþie, nu
credem cã trebuie sã mai adãugãm
nimic, deoarece am dat deja
explicaþiile necesare. Ne simþim, însã,
datori sã lãmurim un alt aspect ºi
anume acela al unor termeni care
existã numai în românã ºi albanezã ºi
care au fost explicaþi prin etimoane
ipotetice latine, apreciindu-se cã
elementele de origine latinã ar fi avut
o evoluþie aparte în cadrul celor douã
idiomuri, vorbindu-se de o aºa-zisã
romanitate orientalã. Nu putem
îmbrãþiºa aceastã ipotezã, deoarece nu
existã nici o raþiune pentru care anumiþi
termeni latini sã se fi pãstrat în douã
limbi total diferite, una romanicã ºi
cealaltã traco-iliricã, iar în celelalte
limbi romanice sã lipseascã cu
desãvârºire. Am putea accepta în
extremis chiar existenþa unor termeni
latini neatestaþi care sã fi fost moºteniþi
numai în românã, dar atunci când
aceºtia au corespondenþi ºi în
albanezã, suntem siguri cã presupuºii
termeni latini nu au existat, iar
descendenþii lor ipotetici din românã
ºi albanezã aparþin, cu siguranþã,
substratului (au origine autohtonã în
respectivele limbi).

În ceea ce priveºte o altã limbã din
care s-au folosit termeni de
comparaþie în aceastã lucrare -
sanscrita, veche limbî indo-europeanã
derivatã din vedicã ºi devenitã limbã
moartã încã din secolul al VIII-lea î.H.
- motivul pentru care a fost aleasã este
cã aceasta a fost contemporanã, într-
un anumit stadiu al evoluþiei ei, cu
limba strãmoºilor noºtri daci.
Sanscrita a mai fost folositã ºi pânã
în prezent în lucrãri de etimologie, din
pãcate multe dintre ele concepute într-
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un mod amatorist, cu exagerãri ºi erori.
Ceea ce aduce nou aceastã lucrare

este o abordare comparativã amplã a
românei în raport cu aceastã veche
limbã indianã, dublatã însã ºi de o
necesarã prudenþã, deoarece trebuie
spus cã nu orice cuvânt românesc
care are corespondent în sanscritã este
în mod obligatoriu de origine dacã.
Trebuie mai întâi eliminatã
posibilitatea ca el sã provinã din latinã
sau dintr-o altã limbã mai apropiatã
geografic de românã ºi abia apoi poate
fi inclus în categoria celor autohtone.

Ultima lãmurire pe care vrem sã o
aducem în aceastã introducere este
aceea în legãturã cu unele cuvinte
româneºti considerate în dicþionare ca
fiind de origine maghiarã. Suntem de
acord cã româna a împrumutat
cuvinte din aceastã limbã, dar nu
putem accepta explicarea originii unor
termeni româneºti pornindu-se de la
cuvinte în dreptul cãrora în
dicþionarele maghiare apare
specificaþia �etimologie necunoscutã�.
Deoarece considerãm cã o condiþie
obligatorie în acceptarea unui etimon
dintr-o limbã strãinã este aceea ca
respectivul etimon sã aibã, în limba
respectivã, originea precizatã. În caz
contrar, presupusul etimon nu poate
fi folosit decât ca termen de
comparaþie, urmând ca termenul
originar sã fie cãutat în altã parte.

Iatã, în continuare, câteva din
cuvintele de origine dacã, a cãror
origine a fost stabilitã pe baza
comparaþiei cu termeni din limbile
indo-europene amintite. Din motive de
spaþiu ne rezumãm la a prezenta
selectiv, doar câteva din cuvintele
conþinute în lexic.

Abur, s.m. � cf. alb. avull �abur;
ceaþã rarã; sanscr. abhra� ceaþã;
atmosferã; nor (liter. �purtãtor de
apã�). Cuvântul este considerat
autohton de Miklosich, Rosetti,
Brancuº, Russu. Relaþia cu
termenul sanscrit nu s-a mai fãcut
pânã în prezent. De remarcat

asemãnarea mare între termenii
celor douã limbi.

Adia, vb �  cf. alb. flladítje [cit.
fladitie] �adiere, boare�; flladit �a
se rãcori�. Lat.* adiliare, termen
neatestat de la ilia �ceea ce este
moale, mãruntaie� (considerat
etimon de Candrea � Densus,
Pascu, DEX etc) nu e verosimil.

Adicã, adv � cf. sanscr. adikrtya [cit.
adikritia] �în ceea ce priveºte, în
legãturã cu�. DAR si DEX �
etimol. necunoscutã. Se poate
observa cã termenul sanscrit se
aseamanã foarte mult, mai ales
cu varianta populara adicãtelea
a cuvântului.

Arãta, vb � cf. germ. raten<v. germ.
ratan; oland. raden, termeni cu
sensul �a sfãtui�; v. engl. rædan
�a explica, a sfãtui� > engl. read
�a arãta, a indica; a explica�;
înrudite cu sanscr. radth � �a
face, a executa�. Lat.*
arrectare<rectus �drept� (Cihac,
Weigand, DAR, DEX etc.) nu
poate fi acceptat ca etimon, în
primul rând pentru cã este un
termen neatestat fãrã descendenþi
în lb. romanice ºi, în al doilea
rând, pentru cã ridicã dificultãþi
fonetice ºi semantice la presupusa
transformare în cuvântul
românesc. Celelalte soluþii
etimologice propuse de diverºi
autori sunt ºi mai puþin
verosimile. Considerãm cã
termenul porneºte de la un radical
rat-, de origine dacã ºi este înrudit
pe linie indo-europeanã cu
termenii citaþi.

Arin, s.m. � cf. v. nordic elrir; v.
germ. erila>germ. Erle; lat.
alnus; v. engl. aler, toþi termenii
cu sensul �arin�. Lat.* alninus,
termen neatestat<alnus (
Densuºianu, Candrea, Rosetti,
DAR, DEX) nu e plauzibil ca
etimon, termenul neavând nici un
descendent in lb. romanice ºi
ridicând, in plus, dificultãþi
fonetice.

Baierã, s.f. � cf. alb. bállje [cit. balie]
�cordeluþã, ºiret�. Lat. baiulus
�hamal� (Candrea � Densus,
Pascu, DEX etc.) nu poate fi luat
în consideraþie ca etimon.

Bãga, vb. � cf. bg. bãrkam ( �a (se)
bãga; brãkvam � a bãga�.
Termenul românesc ºi cei bulgari
fac parte, foarte probabil, din
fondul dacic, respectiv tracic, al
celor douã limbi. Posibilitatea ca
termenii sã fie imprumutaþi dintr-
o limbã în alta este exclusã, având
în vedere diferenþele importante
de formã între cuvântul
românesc ºi cele bulgãreºti, pe
de o parte ºi chiar între termenii
bulgari înºiºi, pe de altã parte.
Miklosich considerã cuvântul
autohton, iar Candrea, DAR ºi
DEX, de origine necunoscutã.

Bãþ, s.n. � cf. engl. bat �bãþ, bâtã� <
v. eng. batt< celtã; cf. irl., gaelic.
bat, bata, �bãþ prãjinã; fr. bat
�bãþ� < engl. DEX � etimol.
necunoscutã.

Birui, vb. � cf. alb. byr � a birui, a o
scoate la capãt�. Magh. birni � a
poseda� (DAR, DEX etc.) nu
poate fi etimon.

Brumã, s.f. � 1. Cristale de zãpadã
care se formeazã noaptea în
anotimpurile de tranziþie ºi se
depun pe plante, pe sol. 2.
Chiciurã. 3. Strat fin, alburiu,
care acoperã unele fructe. cf. alb.
brymë [cit. briumã] �brumã,
chiciurã�; brymíshtë �zãpadã
depusã în strat foarte subþire;
brymës �noiembrie, brumar�;
brymtë �brumãriu, cenuºiu�; v.
nordic, v. isl. hrim �brumã�; v.
engl. hrim>engl. rime �brumã�.
Lat. bruma �solstiþiul de iarnã,
iarna� (Diez, Puºcariu, Candrea
�Densuº, DAR, DEX etc.), care
a dat it. bruma � sensurile din
latinã ºi �ceaþã�, sp. bruma, fr.
brume �ceaþã�, nu poate fi
etimonul cuvântului românesc din
motive semantice. Perfecta
suprapunere de sensuri între
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albanezã ºi românã e cea mai clarã
dovadã a originii dacice a
termenului. E greu de imaginat cã
presupusul etimon latin ar fi
evoluat identic în cele douã limbi
(având în vedere cã românii ºi
albanezii nu au convieþuit de-a
lungul istoriei lor) ºi total diferit
în limbile romanice occidentale.
De observat faptul cã termenul
latin a avut o evoluþie aproape
identicã în italianã, spaniolã ºi
francezã (în toate trei apare sensul
�ceaþã�, care cu siguranþã a
existat ºi în latina vulgarã).

E cu neputinþã de crezut cã, în ipoteza
cã româna ºi albaneza ar fi
moºtenit cuvântul latin, în cele
douã limbi el a cãpãtat douã
sensuri noi, în timp ce sensurile
vechi au dispãrut pur ºi simplu,
în mod inexplicabil. Concluzia
noastrã este întãritã de existenþa
în mai multe limbi germanice a
unui termen cu acelaºi sens, într-
o formã destul de apropiatã de
aceea a cuvântului românesc.

Bucatã, s.f. � 1. Parte tãiatã, ruptã
dintr-un întreg; parte consideratã
ca fãcând parte dintr-un întreg.
2. (La pl.) Grâne, cereale. 3.
(Feluri de) mâncare. Cf. alb.
bukëra (art. bukërat) �bucãþi de
pâine�; bukëbar �bucatã de
pãmânt�; bukë �hranã, mâncare;
cereale, grâne�; sanscr. bhukti
�mâncare, hranã, merinde�. Lat.
buccata �îmbucãturã�, care a dat
it. boccata, sp. bocado, ambele
cu sensul din latinã, nu explicã
decât parþial termenul românesc,
lãsând descoperite sensurile 2 si
3, care se explicã perfect prin
albanezã ºi sanscritã. Dar cum
prin albanezã se explicã ºi sensul
1, considerãm termenul de orig.
dacã, influenþat poate, în ceea ce
priveºte forma (partea lui finalã)
ºi de cuvântul latin.

Bulgãre, s.m. � cf. sanscr. bhugola
�bulgãre�; engl. bulge
�umflãturã, proeminenþã

rotundã�<engl.med.; alb.
bullungë �umflãturã, nod (pe
ramuri). Lat. bulga
�pungã�<celtã; irl. bolg �acelaºi
sens; got. balgs �burduf�. DEX
� etimol. necunoscutã.
Termenul, a cãrui terminaþie �-
re� o regãsim ºi la alte cuvinte
autohtone ca: sâmbure, brusture,
mazãre, viezure, mugure,
þãrmure, strugure, este înrudit cu
bulz, pornind, ca ºi acesta, de la
o rãdacina indo-europeanã bul-
(cu variantele bol- si bal-), având
sensul �rotund, sferic�, rãdãcinã
care apare ºi în lat. bulla �baºicã,
umflãturã, glob�, bulbus �bulb�,
ngr. bolos �bulgãre�, engl. ball,
germ. Ball� bilã, minge�.

Cãuta, vb � 1. A încerca sã gãseascã
pe cineva sau ceva. 2. A încerca
sã obþinã ceva. 3. A-ºi da silinþa,
a se strãdui. 4. A cerceta; a
verifica. 5. A iscodi, a scormoni.
6. A se uita, a privi. 7. A merge
la doctor pentru a-ºi îngriji
sãnãtatea. 8. A îngriji de cineva;
a se îngriji de sãnãtatea cuiva. Cf.
sanscr. kata � a cãuta�; alb.
këq?r [cit. kãchiur] 1. A privi cu
atenþie. 2. A examina. 3. A ingriji
de sãnãtatea cuiva�. Având în
vedere existenþa termenului
sanscrit, identic semantic cu
sensul principal al cuvântului
românesc ºi, formal, cu varianta
cãta a acestuia ºi, de asemenea,
a cuvântului albanez, care explicã
sunetul �u� din verbul românesc
ºi trei sensuri ale acestuia (dintre
care foarte important, distinctiv,
este sensul �a îngriji de cineva�),
lat.*cautare, formã neatestatã de
la captare � a cãuta sã apuce , sã
câºtige, a umbla dupã ceva�
(Candrea, Meyer, Rosetti, Graur,
Pascu, DEX), nu poate fi
acceptat ca etimon, deoarece nu
are descendenþi în nici una din
lb. romanice, iar dintre
descendenþii lui captare, doar sp.,
port. catar � a cerceta, a

examina� corespunde unuia din
sensurile lui a cãuta, ºi nu celui
principal. Credem cã termenul
românesc are ca etimon un
cuvânt dacic, a cãrui existenþã se
explicã suficient prin compararea
lui cu termenul sanscrit ºi cu cel
albanez.

Chip, s.n. � 1. Faþã, obraz. 2.
Înfãþiºarea sau aspectul unei
fiinþe. 3. Fel, mod, gen. 4.
Modalitate, posibilitate. Expr.: În
chip de �cu înfãþiºare de�; chip
cioplit �idol�; În fel ºi chip �în
tot felul, în toate modurile
posibile�; Cu orice chip,
�oricum�; Cu nici un chip,
�nicidecum�; A nu avea chip �a
nu avea posibilitatea�; Cu chip sã
�cã sã, cu intenþie sã�; Cu chip
cã �sub pretext cã�; Nu e chip
sã �nu se poate�; Chipurile
�vorba vine, cicã�.Cf. sanscr.
kirp �a-ºi inchipui; a face, a
alcãtui�; engl. shape �chip,
înfãþiºare, figurã, aspect,
formã�<v.engl. (ge) sceap,
înrudit cu v. engl. -scipe (suf.) ºi
scyppan �a face, a alcãtui, a
închipui�<v.rad.germanic skap �a
forma, a face�; cf. isl. skepja � a
face�. Magh. kep �imagine,
tablou, picturã� (Chihac, DAR,
Galdi, DEX,) nu credem cã este
etimonul cuvântului, pentru cã nu
îi explicã toate sensurile, nici
atunci când este folosit singur
(ex.: sensurile �faþã, mod,
posibilitate�) ºi cu atât mai puþin
sensul din expresiile atât de
variate în care apare. Totodatã,
numãrul mare ºi variat al
derivatelor ºi al expresiilor indicã
o vechime mare a cuvântului
românesc, mult mai mare decât
ar putea avea un termen
împrumutat din maghiarã, având
în vedere timpul nu prea
îndelungat care s-a scurs de la
primele contacte ale românilor cu
maghiarii. Nici un cuvânt
împrumutat în mod real în
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românã din aceastã limbã nu a
dezvoltat atâtea derivate ºi o
semanticã aºa de variatã. În plus,
forma cuvântului românesc e mai
apropiatã de aceea a termenului
sanscrit, decât de a celui maghiar.
Toate acestea duc la o singurã
concluzie, ºi anume cã termenul
are origine dacã. Derivate: chipeº
(frumos, arãtos)<chip+suf.-eº;
cf. gureº, trupeº, nu din magh.
kepes �capabil� (DEX); chipós
(chipeº); închipui ( a imagina; a
reprezenta, a simboliza; a
întocmi, a înjgheba); închipuit
(încrezut); întruchipa (a înfãþiºa;
a intocmi; refl.: a lua formã
concretã).

Dacã, conj. � cf. sanscr. daksa
�dacã�. Asemãnarea evidentã a
termenului românesc cu cel
sanscrit face ca originea dacicã
a acestui cuvânt sã fie certã.
Derivarea din de+ca, propusã de
DEX iese, în acest caz, din
discuþie.

Deal, s.n. � cf. alb. dalë �ridicãturã,
promontoriu (fâºie de pãmânt
înaltã ºi stâncoasã care înainteazã
în mare)� Sl. delu (etimon, dupã
Miklosich, Cihac, Tiktin, Conev,
DEX) nu e verosimil, din
urmãtoarele motive: 1. Sensul
termenului slav era ,,parte,
soartã�, aºa cum rezultã din
analiza tuturor descendenþilor lui
în limbile slave: bg. djal ,,parte,
cotã parte, tranºã, soartã�; rus.
dolja �parte, cota parte, porþiune,
soartã�; sb. deo ,,parte, cotã
parte� ceh. dil ,,parte, porþie�.
Numai termenul bulgar are ºi
sensul ,,deal�, însã acesta este
unul regional (termeni curenþi:
hãlm, bãrdo), fiind, cu siguranþã,
împrumutat din românã. Dovada
cea mai clarã a acestei aserþiuni
este faptul cã nu existã nici o
legãturã între sensul regional
,,deal� ºi celelalte semnificaþii ale
cuvântului bulgar. De fapt, nici
nu este vorba de un singur

cuvânt, cu respectivele sensuri
net diferite, ci de douã cuvinte
omonime.

Dori, vb. � cf. alb. do �doreºti,
doreºte�; doni �doriþi�<dua � a
vrea, a dori; a iubi, a þine la cineva;
a-i trebui�; sanscr. dhº [cit. dri],
prez. dharati �a dori sã pãstreze,
a vrea sã dureze�; didhi � a dori�;
dhºti [cit. driti] �dorintã� Lat.
dolus �durere, suferinþã�
(Puscariu, Candrea-Densuº,
Philippide, Pascu) nu poate fi
etimonul cuvântului din motive
semantice ºi pentru cã
descendenþii lui in lb. romanice
(sp.duelo �durere, mâhnire�, it.
duolo �jale, întristare�; fr. denil
�doliu, jale, întristare�) au tot
sensul originar latin, departe de
bogãþia semanticã a termenului
românesc. Þinând cont de
corespondenþa, în primul rând
semanticã, cu cuvântul albanez
ºi formalã, cu termenii sanscriþi,
considerãm verbul a dori de
origine dacã, iar sunstantivul dor,
un derivat regresiv de la acesta.

Gãsi, vb. � cf.engl. guess �a
ghici�<engl. med. gesan;dan.
gisse �a ghici�; alb.gjej [cit. ghiei]
�a gãsi, a ghici�; gjeti �am gãsit�;
Sl. gasiti �a stinge� (Puºcariu,
DEX etc) e un etimon total
neverosimil.

Gândi, vb. � cf. sanscr. gan �a gândi
profund; a se gândi la; a-ºi
imagina�; dhi �a se gândi�. Magh.
gond �grijã�, gondolat �gând�
(Cihac, Galdi, DAR, DEX),
termeni cu etimologie
necunoscutã în dicþionarele
maghiare, nu pot fi luaþi în
consideraþie ca etimoane. Iar
similitudinea semanticã ºi formalã
atât de evidentã cu termenii
sanscriþi este dovada cea mai
elocventã a originii autohtone a
verbului românesc.

Grâu, s.n. � cf. alb. grur(ë), pl. gruri
,,grâu�; grunabardh ,, varietate
de grâu cu bobul alb� (liter.:

,,grâu alb�); grunajë ,,grâu�;
basc. garau ,,grâu�; arom. grân;
istr. grãw [cit grãu]. Majoritatea
lingviºtilor (Puºcariu, Candrea �
Densuº, DAR, Rosetti, DEX
etc.) considerã termenul ca
derivat din lat. granum ,,grãunte,
bob, sãmânþã�, etimologie pe care
nu o împãrtãºim din urmãtoarele
motive: 1. Conform legilor
fonetice, lat. granum ar fi trebuit
sã dea în românã rezultatul grân.
Susþinãtorii originii latine a lui
grâu au încercat diverse explicaþii
ale presupusei transformãri a lui
,,n� în ,,u�, dar însuºi faptul cã
sunt mai multe explicaþii aratã cã
nici una nu este prea
convingãtoare. ªi chiar dacã am
putea accepta pânã la urmã o
abatare de la regulile fonetice în
cazul acestui cuvânt, ceea ce nu
putem însã în nici un caz accepta
este coincidenþa acestei abateri în
românã ºi albanezã. Prin urmare,
soluþia trebuie cãutatã în altã
parte. Dacã analizãm termenii de
comparaþie citaþi la început,
putem observa, atât în albanezã,
cât ºi în dialectele româneºti, o
oscilaþie între forme ca grãu,
grur, pe de o parte, ºi grân, gruna-
, pe de altã parte, ºi este evident
faptul cã cele douã serii de
cuvinte au origini diferite.
Termenii din a doua serie, din
rândul cãrora face parte ºi rom.
grâne, au în mod vizibil origine
latinã, fiind descendenþi ai lui
granum. Prin urmare, termenii
din prima serie, din care face
parte ºi grâu, nu pot fi de altã
origine decât autohtonã.

2. Cuv. grâne nu este în realitate
pluralul lui grâu, ci al unui termen
*grân < lat. granum, care a
circulat o vreme în paralel cu
autohtonul grâu, fiind apoi
înlocuit de acesta. Grâne s-a
pãstrat în limbã, deoarece sensul
lui s-a specializat, termenul fiind
în prezent un substantiv colectiv
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cu semnificaþiile : ,,cereale sub
formã de boabe; lanuri, holde de
cereale�. Pluralul lui grâu este
grâie (inv. ºi rar folosit), înlocuit
în prezent de grâuri (cu sensul
,,soiuri de grâu�). Dar termenul
este folosit numai în mod
excepþional la plural.

3. Lat. granum nu avea sensul grâu,
iar situaþia din limbile romanice,
cu excepþia italienei, reflectã
acest fapt. Ex.: fr. grain, sp.
grano ,,boabã, grãunte�; it. grano
,,boabã; grâu�. Este posibil ca în
latina vulgarã sã fi existat ºi sensul
,,grâu�, însã tot rãmâne fãrã
explicþie de ce rom. grâu, dacã îl
continuã pe granum, nu a preluat
ºi sensul originar al acestuia,
singurul atestat.

4. În românã existã ºi termenii
grãunþe, grãunþã, grãunþ, în mod
evident înrudiþi fonetic ºi
semantic cu grâu, ºi care nu pot
fi explicaþi convingãtor prin
latinã. O dovadã a incertitudinii
în legãturã cu originea acestor
cuvinte este faptul cã s-au
propus ca etimoane nu mai puþin
de trei termeni ipotetici latini:
*granutium (Candrea � Densuº,
Pascu), *granuceum (DAR,
DEX), *granuculum (Puºcariu),
dar chiar ºi derivarea din aceºti
termeni neatestaþi, fãrã
descendenþi în lb. romanice,
întâmpinã dificultãþi fonetice.

Originea autohtonã a acestui cuvânt a
fost susþinutã ºi de Franz
Miklosich, cel mai important
lingvist care a abordat în studiile
sale ºi originea cuvintelor
româneºti.

Mamã, s.f. � cf. alb. mëme [cit
mama] �mamã; regina albinelor
(matcã); izvorul (matca) unui
râu�; amë �planta sau animalul
mamã; izvor al unei ape, albie,
matcã�; mama, mami (termeni de
alintare) �mami, mãmicã�; gr.
mamme, mamma �mamã,

bunicã, þâþã�; v. germ. amma
�doicã�>germ. amme � acelaºi
sens; fr. arh. mamma maman, it.
mamma, sp. mamá, engl.
mamma, germ. mama<fr.
(termeni din limbajul copiilor sau
de alintare) �mamã,
mãmicã�<lat. mamma �þâþã;
mamã (în limbajul copiilor)�; it.
mamma, sp. mama, v.engl.
mamme, fr. mamelle �þâþã,
mamelã�. Analizând termenii de
mai sus, constatãm urmãtoarele:
1. Numai în românã ºi albanezã
cuvântul are sensul general
�mamã�, în timp ce în toate
celelalte limbi el are numai sensul
restrâns ºi afectiv �mãmicã�. 2.
În albanezã existã patru termeni:
primii doi (vechi si apropiaþi ca
formã ºi sens de cuvântul
românesc) au semnificaþia
generalã �mamã� , iar ceilalþi doi
(imprumutaþi) sunt termeni de
alintare. 3. În românã nu existã
descendenþi ai lat. mamma cu
sensul �þâþã� (care apare ºi în
greaca veche), ca în italianã,
spaniolã, francezã ºi englezã ºi ar
fi inexplicabil ca limba noastrã sã
fi moºtenit termenul latin, fãrã sã
preia sensul lui principal. 4. În
vechea germanã existã cuvântul
amma (apropiat ca formã ºi sens
de termenul românesc si de alb.
amë), care nu se explicã prin
latinã, ci printr-un etimon indo-
european ce se aflã la originea
tuturor termenilor citaþi, inclusiv
a lat. mamma. La toate acestea
trebuie adãugat faptul cã în
românã existã ºi termenul mumã
�mama� (inv.), care nu poate fi
explicat nici mãcar formal prin
latinã ºi care nu are
corespondenþi în nici o limbã
romanicã. În germanã existã un
cuvânt asemânãtor, Muhme
�mãtuºã, moaºã�<v. germ.
muoma �mãtuºã�, probabil
înrudit cu termenul românesc.

Sunetul �u� din cuvântul
românesc se regãseºte, de
asemenea, în germ. Mutter
�mamã�. Concluzia e cã
termenul mama este de origine
dacã ºi nu derivat din latinul
mamma, aºa cum apare în
majoritatea dicþionarelor
româneºti. Mai trebuie fãcutã
precizarea cã lingvistul Al.
Philippide, conºtient de
precaritatea derivãrii din latinã, a
încercat sã demonstreze originea
autohtonã a acestui cuvânt.

Merge, vb. � cf. sanscr. marg �a
merge�; marga �a merge mai
departe, a pleca, a merge în
cãutare de�: alb. mërgóhem �a
pleca în pribegie, a se muta�;
mërgój �(despre pãsãri) a migra�;
arm. merd�em �a pleca�. Lat.
mergere �a cufunda, a apune�
(Puºcariu, Candrea-Densuº,
Daicoviciu, Rosetti, DEX etc) nu
poate fi acceptat ca etimon din
motive semantice evidente.

Trãi, vb. � cf. sanscr. trr, tarayati ,,a
trãi, a trece prin experienþe de
viaþã, a ajunge la capãtul vieþii
trecând prin multe ( trãind de
toate)� Sl. *trajati ,,a dura�
(Miklosich, Cihac, Tiktin, DEX)
nu poate fi etimonul termenului
românesc întrucât acesta este
mult mai apropiat de cuvântul
sanscrit decât de descendenþii în
limbile slave ai lui trajati: sb
trajati ,,a dura, a dãinui�; bg.
traja ,,a dura, a suporta, a rãbda�.
Þinând cont de similitudinea
formalã si semanticã cu termenul
sanscrit, originea cuvântului
românesc nu poate fi decât
autohtonã.

Zânã, s.f. � cf. alb. zanë �zânã�;
sanscr. zagkhini �zânã�.
Derivarea din lat. Diana
(Puºcariu, Tiktin, Densuºianu,
DEX) nu este verosimilã.
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NICOLAE IORGA DESPRE MIHAIL EMINESCU
CA PRECURSOR AL IDEII ORIGINII NOASTRE DACICE (II)

Ing.dr. Dan Ion PREDOIU

Este pentru noi incontestabil
cã un popor care sute de ani
n-a avut nevoie de drept

scris, deºi au avut epoce de bogãþie ºi
de glorie, au fost un popor tânãr,
sãnãtos, bine întemeiat � precizeazã
Eminescu în articolul �Unitatea etnicã ºi
de limbã a românilor� (3 aprilie 1882).

Azi limba este una de la Sãtmar pân-
în Cetatea Albã de lângã Nistru, de la
Hotin pân-în Graniþa militarã, azi datina
e una, rasa e una ºi etnologic e unul ºi
acelaºi popor, care nu mai doarme
somnul pãmântului ºi al veacurilor�.

În articolul �Unitatea preexistentã�
din 14 august 1882, Eminescu spune:
Deºi munþii despart poporul românesc
în bucãþi, � munþi care le-a pãstrat
naþionalitatea�, din (secolul) suta a
ºaptesprezecea începând, au prins a se
naºte un contact intelectual între
diferitele provincii în care acest popor
locuieºte.

Faptul cel mai curios ºi mai
important din toate este unitatea de
limbã, de datine juridice, religioase ºi
de viaþã familiarã� pe care �am numit-
o într-un cuvânt unitatea preexistentã
a rasei.

Eminescu nu a fost singurul care a
întrevãzut originile noastre dacice, cãci
în acelaºi sens s-au pronunþat ºi alte
personalitãþi ale vremii, cum au fost de
exemplu M. Kogãlniceanu care, în 1842,
a spus: romanomania, de la Romulus
pânã la Romulus-Augusrulus, în loc sã
serveascã cauza româneascã, atrage
asupra noastrã râsul strãinilor ºi
Bogdan Petriceicu Haºdeu care, în
articolul �Pierit-au dacii?�, publicat în
1862, criticã ªcoala Ardeleanã ºi insistã
asupra originii noastre dacice.

Chiar ºi Miron Costin, la 1875, se
îndoieºte el însuºi de posibilitatea
fapticã a implantului de populaþie
romanã în spaþiul dacic: De unde aºa
mulþime discãlicate numai de la Italia
sã iasã, atâtea þãri discãlicate dintr-

însa? cu rãufãcãtori dupã cum s-a
vehiculat o pãrere.

Din temniþe cu sutele de mii de
oameni cum s-ar afla? ªi-apoi femei, iarã
atâtea tâlhãriþe? Nu sã prindã darã, cum
zic aicea mano þigãneºte.

Eminescu , în peregrinãrile sale de la
Viena ºi de la Berlin, a fost printre primii
care au luat cunoºtinþã de clarificarea
confuziei dintre termenul de �got� ºi cel
de �get� din lucrarea �Getica� a lui
Iordanes care, la anul 551 e.n., din cauza
prigoanei împotriva a tot ce era de
�Origine dacicã�, a atribuit cu bunã
ºtiinþã �fabuloasa istorie a dacilor�,
goþilor, care la acea datã erau mai marii
zonei peste Dacia ºi tratau de la egal la
egal cu romanii.

Haºdeu, când a publicat articolul
�Pierit-au dacii?� la 1862 nu ºtia încã de
�Getica� lui Iordanes. Abia la 1888
Xenopol, prieten ºi colaborator cu
Eminescu la Facultatea de Istorie din Iaºi,
o include în biografia �Istoriei� sale.

Din Getica lui Iordanes, Eminescu
preia informaþii privind legãturile
vechilor daci cu egiptenii, cu grecii ºi cu
perºii, aºa cum sub forma unei sinteze a
istoriei antice a Daciei o prezintã în poezia
�Gemenii� scrisã în 1881, dar ºi ea
publicatã postum: �Când spune
cîntãreþul poveºti din alte vremuri / De
regi de-a cãror fapte te miri ºi te
cutremuri / Spunea cum din deºerturi,
ce nu mai au hotarã / Venit-au de la
Nilul cu tainice isvoarã, / Pe negrele
corãbii cu mii ºi mii de glate / Stãpânul
pe Egipet cu-averile lor toate / Apoi
veni acela ce-au frânt pe Minotaur /
Tezeu, sã acte lâna cu miþele de aur. /
Apoi târziu în urmã veni strãinul oaspe
/ Clãdind pe Istru poduri � Dariu a lui
Istaspe / Un rege ce din lume nu-ºi
gãsea loc sã-ncapã / În Dacia venise,
cerºind pãmânt ºi apã. / ªi poveste
bãtrânul de neamuri curgând râuri /
Din codri rãsãrite, ieºite din pustiuri /
ªi cum pieirã toate pe rând precum

venirã / ªi cum cãtând norocul
mormântul ºi-l gãsirã.�

Abia acum, în vremurile noastre, s-a
demonstrat cã aurul din sarcofagele
egiptene este de origine dacicã, din
Transilvania, informaþie inexistentã pe
vremea lui Eminescu ºi care n-ar trebui
sã lipseascã din istoria Daciei ºi, deci, a
României.

Convingerea lui Eminescu asupra
originii noastre dacice apare clar în
poeziile �Momento mori� (1872), �Odin
ºi poetul� (1872), �Sarmis� (1881),
�Gemenii� (1881), precum ºi în piesa de
teatru �Decebal�, toate publicate dupã
dispariþia poetului.

Protestul poetului cu privire la
calitatea postumã a criticii e remarcatã
în Scrisoarea I (1881): �Astfel încãput
pe mâna a oricui te va drege! Rele-or
zice cã sunt toate câte ne vor înþelege�.

În articolul �Distinguendum est� (29
iulie 1881) Eminescu, pledând pentru
pãstrarea elementului natural, autohton
ºi �emanciparea naþionalã�, spune:
Aprinºi de-o instinctivã urã contra
tuturor elementelor istorice ºi autohtone
ale acestei þãri, le-am vãzut introducând
în toate ramurile legi strãine neadaptate
nici intereselor, nici naturii ei.

E o luptã comunã, la care tot neamul
românesc ia parte în mod instinctiv
bucatã cu bucatã bunurile lui naþionale.
Azi e limba� mâine va fi poate
organizaþia socialã, poimâine biserica ºi
ºcoala, una câte una. Totul trebuie smuls
din mâna acestor oameni c-o înnãscutã
incapacitate de-a pricepe adevãrul ºi
lipsiþi de posibilitatea patriotismului,
totul trebuie dacizat oarecum de acum
înainte.

Cãci:
Avem de-o parte rasa românã, cu

trecutul ei, identicã în toate þãrile pe cari
le locuieºte, popor cinstit, inimos,
capabil de adevãr ºi de patriotism.

În dezbaterile de la �România
Junã� din Viena, Eminescu subliniazã



31

DACIAmagazinnr. 36 septembrie 2006

orientarea greºitã a filologilor noºtri în
materie de limbã prin ignorarea naturii
ei. Limba noastrã nu e nouã ci din contrã
veche ºi staþionarã. Ea e pe deplin
formatã în toate pãrþile ei, ea nu mai dã
muguri ºi ramuri nouã ºi a o silnici sã
producã ceea ce nu mai e în stare
înseamnã a abuza de dânsa ºi a o strica.

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

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

Astãzi se ºtie cã Peninsula Italicã a
fost populatã începând din secolele XIX
î.e.n., XII î.e.n. ºi VIII î.e.n. de importante
mase de oameni, deplasate din zona
Dunãrii de mijloc ºi din Balcani.

Oare nu aceastã realitate, a
migrãrii populaþiilor din zona noastrã
Carpato-Balcanicã dunãreano-
ponticã spre Peninsula Italicã, este
elementul de fond care l-a fãcut Petru
Maior (1761-1821), reprezentant de
frunte al ªcolii Ardelene, sã spunã în
�Disertaþie pentru începutul limbii
româneºti� în 1812: De aceea mãcar cã
ne-am deprins a zice cã limba
româneascã e fiicã a limbei latineºti, adicã
ceii corecte, totuºi de vom vrea a grãi
oblu limba româneascã e mama limbei
ceii latineºti.

Nu cumva acele mase de oameni
care, iniþial, au fost vorbitori ai aceluiaºi
grai, fiind dislocaþi în etape de timp
diferite de la trunchiul de bazã al limbii,
au preluat stadii de evoluþie distincte ale
acestuia, de la datele desprinderii ºi
deplasãrii lor spre deplasãrii lor spre
Peninsula Italicã? Sã fie oare aceasta ºi
cauza existenþei multiplelor dialecte

prezente ºi azi în Italia?
Este foarte posibil ca de aici sã

provinã uimitoarea asemãnare de limbã
a locuitorilor din Peninsula Italicã cu cea
a aborigenilor rãmaºi în Dacia, a cãror
limbã a evoluat constant ºi unitar pe
spaþii imense, ºi nu datoritã stãpânirii a
circa o treime din teritoriul actual al
României de cãtre romani, pe o perioadã
de 164de ani, perioadã plinã de revolte,
de rãscoale ºi de proteste ale prezenþei
strãine, a trupelor de ocupaþie romane
în Dacia.

În �Studii asupra pronunþiei� m.s.
2257, 53-55, Eminescu se întreabã:
Cum sã ne explicãm atunci unitatea de
limbã a poporului nostru de vom permite
cum cã el a fost adus din diferite colþuri
ale lumii romane.

Abaterile de la unitatea limbii noastre
se gãsesc numai pe locuri unde se pot
dovedi urmele unor elemente strãine.

Eminescu, convins de originea
noastrã dacicã, cerea respect pentru tot
ce reprezenta trecut dacic, vestigii,
obiceiuri, datini, tradiþii ºi era revoltat
împotriva tuturor celor care ignorau
aceste elemente autohtone din trecutul
depãrtat al poporului nostru.

În articolul �Adevãratul spirit al
poporului� (1 aprilie 1881):

O unitate atât de pronunþatã a limbii
dovedeºte însã o unitate de origini
etnice.

În articolul �Cultul trecutului� din
22 iulie 1880, Eminescu preconizeazã:
Patriotismul, cu toate acestea, nu este
iubirea þãrânei, ci iubirea trecutului. Fãrã
cultul trecutului nu existã iubire de þarã.

Cine vrea sã facã istoria unei epoce
sau a unui miºcãmânt oarecare, înainte
de toate va trebui sã facã a se simþi legea
continuitãþii acestui miºcãmânt (MS
2258, f.220).

În articolul �Memoria trecutului�
din 26 mai 1882, Eminescu zice: Oare
sã fim un popor atât de bãtrân încât sã fi
pierdut memoria trecutului. Sã nu ºtim
cã numai în pãstrarea bunurilor morale,
cu greu câºtigate în trecut� e rãdãcina
unicã a viitorului.

Mircea Eliade, preocupat de
asigurarea continuitãþii poporului
român, þine sã sublinieze importanþa
operei eminesciene la trãinicia noastrã
pe aceste meleaguri: Cât timp va exista
în lume un singur exemplar din poeziile

lui Eminescu identitatea neamului nostru
este salvatã.

Înþelegând sensul mesajului istoric
transmis de luceafãrul poeziei ºi al
spiritualitãþii româneºti, vãzându-se
izolat într-o mare de pãreri contrare,
Nicolae Iorga se rupe de acestea ºi, la 45
de ani de la comemorarea trecerii în
eternitate a poetului, face o excepþionalã
apreciere asupra corectitudinii viziunii
istorice a lui Eminescu, cu privire la
originea dacicã a poporului român.

Eminescu stãpânea cu desãvârºire
conºtiinþa trecutului românesc ºi era
perfect iniþiat în istoria universalã;
nimeni din generaþia lui n-a avut în acest
grad instinctul adevãrului înþeles al
istoriei, la nimeni el nu s-a prefãcut, ca la
dânsul, într-un element permanent ºi
determinant al întregii judecãþi.

E uimit cineva astãzi, spune Iorga în
1934, dupã adãugirea unui imens
material de informaþie ºi atâtor sforþãri
ale criticii, când constatã cât ºtia, cât
înþelegea acest om, ºi gânditorul politic
trebuie sã admire ce mare era puterea lui
de a integra faltele mãrunte ºi trecãtoare
ale vieþii publice contemporane în
maiestuoasa curgere a dezvoltãrii
istorice. Nu e de mirare cã un asemenea
limbagiu, care ar fi onorat orice þarã de
veche culturã, n-a fost priceput de
contemporani cu o pregãtire aºa de
slabã, a cãror minte nu se putea ridica la
recunoaºterea aceloraºi adevãruri
eterne, încheie Iorga.

Sunt multe ºi uimitoare descoperirile
materiale ale vestigiilor istorice dacice
care au vãzut lumina zilei, mai târziu, dupã
dispariþia poetului, aºa cum remarcã ºi
Nicolae Iorga, dar pe a cãror existenþã
Eminescu a intuit-o atât de bine.

Credinþa cã poporul român este
descendent al poporului dac a lãsat urme
adânci în opera lui Eminescu, chiar dacã
unii, în special contemporani lui, care

 i-au blocat, în timpul vieþii,
publicarea acelor pãrþi de creaþie, s-au
fãcut cã nu îi pricep mesajul.

Nicolae Iorga îl recunoaºte pe
Eminescu ca istoric. ªi gânditor de
geniu.

Geniul eminescian ne-a ajutat sã
înþelegem, în ciuda interdicþiilor Romei,
cã noi, românii, suntem continuatorii
marelui popor al geto-dacilor din bazinul
hidrografic al Dunãrii.
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ARC PESTE TIMP
Vladimir BRILINSKY

Acum mai bine de 160 de ani, Dacia strãbunã
îºi primea o cuvenitã recunoaºtere ca mamã
legitimã a neamului românesc, printr-o apariþie

editorialã ineditã. Apãrea sub îngrijirea a doi cãrturari
vorbitori ai aceleaºi limbi, unul ardelean, altul valah,
publicaþia MAGAZIN ISTORIC PENTRU DACIA.
�Istoria este cea dintâi carte a unei naþii� erau cuvintele
de început ale acestei publicaþii, care beneficia de condeiul
ºi cultura lui August Treboniu Laurian ºi Nicolae Bãlcescu.
În primul numãr al revistei, o carte în toatã regula, Bãlcescu
justifica apariþia ºi obiectivele acestei reviste:

�Ca o istorie sã poatã aduce aceste foloase nu trebue
sã fie numai ca un ºir de oarecare întâmplãri politice
sau militare uscate, fãrã nici o coloare, fãrã nici un
adevãr local; nu trebue sã se ocupe numai de oarecare
persoane privilegiate, dar
sã ne arate poporul român
cu instituþiile, ideile,
sentimentele ºi obiceiurile
lui în deosebite veacuri.�

Lipsa documentelor
istorice era principala
motivaþie a situaþiei pe care
autorii Magazinului istoric
pentru Dacia o observau
ºi, în consecinþã, ei se
angajeazã sã contribuie la
�adunarea documentelor�
ºi la publicarea lor. Astfel,
ei sperau sã ajute �a se
compune odatã o adevãratã
istorie�. Invocând unitatea
culturalã a naþiunii, cei doi redactori ai publicaþiei rugau
�pe toþi patrioþii români din deosebite pãrþi ale Daciei,
din România, respectiv Þara Româneascã sau Valahia,
Moldavia, Transilvania ºi Ungaria (referindu-se, desigur,
la Maramureº, la Partium � partea de vest a actualei
Transilvanii) � ºi Banat, care posed documente istorice
despre Dacia noastrã sã le punã la dispoziþia revistei
pentru valorificarea lor în cadrul diferitelor pãrþi ale ei�.
Apariþia Magazinului istoric pentru Dacia a reprezentat,
fãrã îndoialã, un moment deosebit de important iar reacþia
românilor de pretutindeni a fost pe mãsura însemnãtãþii
evenimentului. Noua publicaþie se înfãþiºa ca o revistã de

seriozitate ºtiinþificã, în care nu se urmãrea senzaþionalul,
ci mai ales dezvãluirea de noi izvoare istorice.

De altfel, Mihail Kogãlniceanu caracteriza în cuvinte
elogioase aportul lui Nicolae Bãlcescu: �Propãºirea
închisã, în locu-i se ivi în Bucureºti Magazinul istoric
pentru Dacia, care, sub redacþia lui N. Bãlcescu, tânãr
în care era numai inimã, trata chestiile istorice ºi sociale
cu o vervã, cu o bãrbãþie, cu un stil necunoscut încã în
jurnalistica româneascã�.

Desigur, tributari ideilor propovãduite de ªcoala
Ardeleanã, lucru firesc la acea orã, când cercetarea
istoricã, la rândul ei, era tributarã dogmelor, redactorii
revistei pornesc eronat de la ideea cã, dupã cotropirea
romanã, formarea poporului român a decurs rapid, chiar
hazardându-se sã-i numeascã pe locuitorii Daciei de dupã

retragerea aurelianã,
români. Cu toate
inadvertenþele � fireºti
pentru acea perioadã �
intenþiile celor doi
cãrturari s-au materializat,
însã, într-un moment
hotãrâtor pentru
istoriografia româneascã,
prin apariþia acestei
publicaþii în 5 tomuri, între
anii 1845 ºi 1848 .

La 160 de ani de la
apariþia acestei reviste, o
altã publicaþie vine sã
plãtescã tributul Daciei
strãmoºeºti. �Dacia

Magazin�, ajunsã acum la numãrul 36, s-a nãscut fãrã sã
ºtie cã înainte cu un secol ºi jumãtate, un Magazin pentru
Dacia deschisese un drum al regãsirii adevãratei istorii a
poporului daco-român. �Dacia Magazin� nu se erijeazã în
continuatorul Magazinului editat de Bãlcescu ºi Treboniu
Laurian, dar ideile care îi animã pe cei care o editeazã
sunt aceleaºi ca a celor doi cãrturari. O naþiune are nevoie
de o istorie adevãratã ºi, indiferent cât de dureroasã ar fi
pentru unii, istoria trebuie sã fie una ºi sã reprezinte �cea
dintâi carte a unei naþiuni�. Acesta este crezul care
aseamãnã cele douã publicaþii ºi le leagã, asemenea unui
arc, peste trei secole.

În preajma Congresului de dacologie, într-un anticariat din Bucureºti, doctorul Napoleon Sãvescu
descoperã ºi cumpãrã douã tomuri ale unei publicaþii de excepþie ce fãcea valuri la mijloc de secol XIX.




