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În pragul unui nou congres....
Dr. Napoleon Sãvescu

Preºedintele Societãþii
DACIA REVIVAL INTERNATIONAL

Iatã-ne, dragi iubitori ai istoriei noastre de ieri, de astãzi ºi de mâine, în poarta unei noi reuniuni devenitã
beneficã tradiþie: anualul Congres Internaþional de Dacologie. Cercetãtori profesioniºti alãturi de entuziaºti cãutãtori
de adevãr din numeroasele filiale ale Societãþii DACIA REVIVAL ºi dintr-o mulþime de alte nuclee de cercetare cu
nume diferite, dar reunite întru acelaºi scop, realizãm astãzi cea de-a opta întrunire dedicatã studiului pe care, cu un
secol în urmã, marele nostru precursor NICOLAE DENSUªIANU îl denumea drept �Istoria unei naþiuni geniale,
puternice ºi glorioase, care cu mult înainte de timpurile troiane fundase cel dintâi imperiu vast al lumii, întemeiase
prima unitate de culturã în Europa ºi pusese totodatã bazele progresului moral ºi material în Asia de Apus ºi în
Africa de nord.

�DACIA REVIVAL INTERNATIONAL� a sãrbãtortit recent un deceniu de la înfiinþare, dar mai ales un
deceniu de eforturi ºi evidente împliniri, reuºind ca � împreunã cu organizaþiile similare, din România ºi cu un aport
internaþional remarcabil � sã creeze un veritabil nou curent de opinie vizând studiul istoriei vechi a Spaþiului Carpato-
Istro-Pontic, propunând ieºirea curajoasã a studiului de specialitate din chingile abuzive ale unui trecut conformist,
servil, adesea slujitor al altor þinte decât cele ale adevãrului ºi interesului naþional.

Dragostea pentru istorie nu se poate substitui automat studiului de specialitate ºi argumentaþia ºtiinþificã nu
poate fi înlocuitã doar cu afirmarea entuziasmului. Dar ceea ce constituie principala amprentã a acestui deceniu de
eforturi este, pe de o parte, tocmai amplificarea impresionantã a informaþiei de specialitate, a cercetãtorilor care nu
poartã uniforma de �istorici oficiali�, contribuþia lor la volumul de referinþe pluridisciplinare devenind din ce în ce mai
vizibilã. Pe de altã parte, salutãm din ce în ce mai ampla colaborare a unui veritabil detaºament de specialiºti din
disciplinele consacrate precum: arheologi, paleontologi, istorici, lingviºti, etnologi dar ºi ai unor ºtiinþe recente precum
ar fi cei din domeniul geneticii moleculare. Suntem martorii naºterii � pe plan internaþional � ºi a altor noi discipline
de specialitate, cum ar fi studiul istoric interdisciplinar ºi arheo-astronomia, în care activeazã recunoscute autoritãþi
ºtiinþifice. Dacã pânã acum 10 ani menþiunile despre daci în publicaþiile româneºti erau aproape inexistente, astãzi ele
sunt o prezenþã consistentã în mass-media româneascã.

Fãrã îndoialã, se renunþã greu la ideile preconcepute � multe dintre acestea de-a dreptul antinaþionale, dãunãtoare,
defãimãtoare � la care a fost înjugat studiul istoric românesc. Dar ceea ce afirma cu un secol în urmã Nicolae
Densuºianu beneficiazã acum de împlinirea unei deschideri cu adevãrat democratice pe planul cercetãrii ºtiinþifice.
Cercetãtori din cele mai diferite domenii au la dispoziþie uriaºul avantaj al informãrii globale, prin computer, prin
Internet, prin fiºajul electronic. Viteza cunoaºterii a crescut impresionant, adevãrul nemaifiind un atribut închis în
sipete academice ori în rucsacul unor alpiniºti ai cunoaºterii cãþãraþi în sfere inaccesibile. Istoria este disciplina cu cel
mai mare impact formativ asupra generaþiilor successive. Mesajul epic, cu valoare de simbol, este uneori mai eficient
decât demonstraþia ºtiinþificã amãnunþitã. Acest lucru l-am aplicat cu consecvenþã atunci când am publicat volumul
�Noi nu suntem urmaºii Romei�. Tocmai de aceea activitatea noastrã nu s-a limitat doar la impulsionarea unei
autodeveniri prin informaþia de specialitate, ci ºi la transmiterea unui mesaj direct cãtre colectivitate. �DACIA RE-
VIVAL INTERNATIONAL�, graþie unor contribuþii colective ºi unor generoase sponsorizãri, a organizat, anual,
Congrese de Dacologie unice în lume; totodatã, am ridicat monumente dedicate SIMBOLURILOR: monumentul
Nicolae Densuºianu, monumentul Tãbliþelor de la Tãrtãria, monumentul dedicat lui Decebal, etc. Am sponsorizat
burse pentru studenþi, am acordat premii anuale, am tipãrit cãrþi iar revista noastrã de specialitate, �DACIA MAGAZIN�,
a devenit o publicaþie de mare audienþã. Când societatea naþionalã de radio ºi televiziune a creat aceastã posibilitate,
am contribuit sãptãmânal la o apreciatã emisiune radiofonicã dedicatã dacologiei, emisiune a cãrei reluare este acum
insistent cerutã de ascultãtori. Organizaþiile noastre înfrãþite sãrbãtoresc anual, la Orãºtie, sentimentul dragostei
colective pentru adevãratul nostru Trecut. DACIA REVIVAL INTERNATIONAL a propus, la Congresul din 2005,
înfiinþarea unui Institut Naþional de Dacologie care sã gestioneze coerent întregul program de cercetare istoricã ºi sã
coordoneze valorificarea internaþionalã (inclusiv turisticã) a impresionantelor valori de care dispunem. Aºteptãm ca,
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o datã cu echilibrarea europeanã a politicii interne a României, aceastã propunere sã poatã deveni fapt împlinit, fiind
gata sã contribuim substanþial, pe plan intern ºi internaþional, la reuºita activitãþii unui atât de necesar organism
oficial.

Recunoscutã de-a lungul Evului Mediu ºi pânã astãzi drept simbol al vitejiei în apãrarea propriei libertãþi
naþionale, Regina Tomiris � cãreia i s-au dedicat impresionante statui ºi reprezentãri picturale în Occident ºi care,
dupã informaþia furnizatã de Iordanes, este ctitora importantei cetãþi comerciale Tomis, Constanþa de astãzi � regina
masageþilor a fost total �uitatã� de istoriografia româneascã, cea aservitã intereselor politice care au încercat sã
perimetreze lumea geto-dacã doar în... Carpaþi, astfel încât megieºi veniþi prin timp, în valuri de nãvãlire ºi �descãlecare�
pe adevãratele pãmânturi ale tracilor nordici, sã nu se simtã astãzi �sensibilizaþi� de rostirea adevãrului primogenitãþii
noastre!...

Fie ca acest nou pas, al dedicãrii celui de al VIII-lea Congres de Dacologie simbolicei figuri a vitezei regine
Tomiris, sã constituie încã un imbold cãtre cercetarea liberã a istoriei adevãrate, cercetarea democraticã, fãrã
opreliºti limitative ºi fãrã idei preconcepute, întru mai binele unor concluzii care sã poatã califica Istoria Trecutului
României pe adevãratul sãu piedestal: cel de neam autohton, cu o largã dezvoltare în timp ºi spaþiu, determinant
pentru ulterioara dezvoltare a istoriei antichitãþii europene ºi perimediteraniene.

O Istorie cãreia nu-i este îngãduit sã îºi ignore, sã îºi minimalizeze ºi, în cele din urmã, sã îºi uite rãdãcinile.

Bun venit la cel de al VIII-lea Congres de Dacologie tuturor iubitorilor Daciei de ieri, de azi ºi de mâine!

Naþiunea traco-geto-dacã ºi naþiunea românã
în context european

Conf. univ. dr. G. D. ISCRU
Motto:

1: Naþiunea � �întrânsa ne-am nãscut, ea este mama noastrã� (Simeon Bãrnuþiu, 1848)
2: �Naþiunea mea e lumea ... Fãrã naþiunea mea nu e lume ...� (M. Eminescu)

Problema naþiunii etnice � principala permanenþã a istoriei � revine puternic în actualitate.
La începutul secolului XX, când forþele oculte, cu un apetit amplificat al dominaþiei mondiale, se pregãteau sã

ia �în primire� Imperiul Þarist, pentru a-l transforma în Imperiu Comunist, avea nevoie de o nouã teorie/viziune
asupra naþiunii, care sã le �justifice� anihilarea pânã la desfiinþare a multelor naþiuni ºi grupuri etnice din cuprinsul
marelui imperiu. Ce nu anihilase autocraþia þaristã, trebuia neapãrat sã anihileze, sã desfiinþeze, cu un cuvânt mai
nou: sã �globalizeze� comuniºtii bolºevici în viitorul lor �poligon experimental�.

Pentru aceasta, în ajunul primului rãzboi mondial, cu câþiva ani înainte de a se lua hotãrârea �trecerii� de la un
imperiu la celãlalt, a fost �lansatã�, sub semnãtura tânãrului pe atunci Iosif Djugaºvili, viitorul � celebru � I.V. Stalin,
�noua viziune� asupra naþiunii etnice1: cã ar fi apãrut târziu, în prima etapã a epocii moderne, mai exact cãtre
sfârºitul secolului XVIII ºi la începutul celui urmãtor; cã ar avea, istoriceºte, o viaþã limitatã, urmând a se transforma,
în viitor, în �altceva� (nu se gãsise �formula�; s-a gãsit mai târziu: �poporul sovietic�/�poporul unic muncitor�); cã
naþiunea are câteva caracteristici bine stabilite de autor iar dacã una lipseºte, naþiunea nu existã; aceeaºi �soartã� �
se putea înþelege � urma sã aibã ºi Statul naþional � ºi în acest sens a evoluat teoria comunistã asupra Statului
naþional. ªi, cum în primii ani ai �Puterii sovietice� teoria comunistã, varianta Troþki, includea �revoluþia permanentã�
ce urma a cuprinde lumea, înseamnã cã �viziunea� stalinistã avea un �viitor de aur�. Chiar când, în prima parte a
deceniului 3 al secolului XX, a fost abandonatã teoria troþkistã a �revoluþiei permanente� ºi bolºevicii s-au decis sã
se concentreze pe �globalizarea� naþiunilor în imperiul lor, �viziunea� stalinistã s-a consolidat ºi s-a aplicat,
�deocamdatã� în Imperiul comunist (U.R.S.S.), urmând ca �într-un viitor� sã se extindã. Dar, aproape incredibil, a
influenþat, mai exact a �contaminat� ºi teoria ºtiinþificã asupra naþiunii, teorie care devenise aproape o axiomã.
Aceastã �contaminare� a determinat, în etapa interbelicã ºi în continuare, o dezbatere ºtiinþificã, la capãtul cãreia s-
a reafirmat, cu demonstraþia aferentã, teza corectã2. Între timp însã, �viziunea� stalinistã se consolidase în U.R.S.S.
iar dupã al 2-lea rãzboi mondial fusese extinsã la nivelul �lagãrului socialist�, aºa încât �concurenþa� a continuat. ªi
continuã, cãci nu puþini din cei �formaþi� sub presiunea �viziunii� staliniste s-au �obiºnuit� cu ea ºi încã au �ezitãri�
în a reveni la teza corectã, atunci când nu abandoneazã �subiectul�, devenit pentru ei �incomod�; iar nostalgici încã
mai sunt; ºi fani pot fi racolaþi prin �tehnici speciale�. În acest context � ºi ºtiinþific ºi politic �, în condiþiile
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rãzboiului total ºi atipic pe care neoimperialismul contemporan l-a declanºat, cu multe decenii înainte, împotriva
naþiunilor lumii, rãzboi însoþit în paralel, de �oferta� �integrãrii� ºi �globalizãrii� naþiunilor lumii în megaformaþiuni
politice zonale, cu gândul chiar la una planetarã, �doctrinari� ai aºa-zisei �Noi Ordini Mondiale� au simþit nevoia sã
reia ºi sã �dezvolte� teoria naþiunii, prin care sã �justifice� respectiva �ofertã�. De notat cã se evitã cuvântul �imperiu�,
cu atât mai mult expresia �imperiu universal�, din motive uºor de înþeles, preferându-se cuvântul mai �blând� ºi chiar
tolerant, acela de �uniune�. Dar dacã odinioarã tânãrul Djugaºvili se purtase mai cu �mânuºi� cu naþiunea, postulându-
i dispariþia într-un viitor, noii �doctrinari� s-au decis sã ia �taurul de coarne�, atacând direct fiinþa naþiunii etnice ºi
raþiunea de a fi a Statului naþional.

Astfel, în ultimii ani a fost lansatã noua teorie: cã naþiunea etnicã � adicã aºa cum s-a constituit ea în Antichitate
ºi cum a luptat sã rãmânã în istorie pânã azi, cu dorinþa supremã de a se organiza într-un Stat naþional independent
� trebuie sã se transforme, neapãrat, într-o aºa numitã naþiune civicã, condusã dupã un Cod de legi emanat de la
Centrul megaformaþiunii politice în care urmeazã a se �integra�; iar Statul naþional sã se transforme într-un aºa numit
Stat civic ºi multicultural sau � tot un aºa-zis � Stat de cetãþenie, cu aceasta Statul naþional fiind lichidat3; încã ºi mai
repede, cãci el, practic, în curând nu va mai exista, �integrarea� ºi �globalizarea� topindu-l în megaformaþiunea
politicã amintitã.

În acest studiu, pornind de la conþinutul corect, ºtiinþific al conceptului de naþiune, ca naþiune etnicã, autorul
evocã geneza ºi evoluþia primei naþiuni a Europei, naþiunea traco-geto-dacã, continuatã direct prin naþiunea românã,
referindu-se la lupta lor permanentã de-a lungul istoriei pentru dreptul lor inalienabil la existenþã, la identitate, unitate,
integritate ºi suveranitate, la constituirea, consolidarea ºi apãrarea Statului naþional independent, în conformitate cu
legitatea istoricã, dar ºi la efortul forþelor de dominaþie de a anihila pânã la lichidare aceastã naþiune. Exemplificãrile
pot fi extinse la toate naþiunile lumii, cãci toate au fost ºi sunt supuse unei asemenea primejdii.

1. G.D. Iscru: Formarea naþiunii române, Casa de editurã ºi librãrie �Nicolae Bãlcescu�, Bucureºti, 1995, unde se face critica
�viziunii� staliniste.

2. Ibidem.
3. Vezi luãrile de poziþie pro ale d-lor Adrian Severin ºi Bogdan Aurescu în ziarul �Ziua� din februarie � martie 2006, citând în

sprijin Recomandarea 1735, din ianuarie 2006, a Adunãrii Parlamentare a Consiliului Europei ºi alte documente ale U.E.

Arta aurului la daco-geþi
 în secolele XIV î.e.n. – IV e.n.

Prof. Viorica ENÃCHIUC

Daco-geþii au dezvoltat în secolele XIV î.e.n.-IVe.n. o artã a prelucrãrii aurului, paralel cu arta aurului pusã în
valoare de popoarele scitice, sarmatice ºi caucaziene.

Cercetãtori strãini ºi români au întocmit numeroase studii între anii 1899 � 1956 (ca G. Teglas, K. Penk, J.
Hampel, M. Hoernes, G. Chialde, V. Pârvan, M. Roºca, I. Nestor, B. Mitrea, A. Mozsolecs, Dorin Popescu ºi alþii)
începând cu repertorii ale descoperirilor, datarea lor, caracteristicile specifice ºi tipologice ale obiectelor de aur.

De la descoperirea tezaurului de aur de la Þufalãu, în
sud-estul Transilvaniei, în anul 1840 (care cuprinde topoare
masive de aur brut, falere ornamentale ºi podoabe) ºi a
tezaurului de aur de la Hinova (datat la sfârºitul epocii
bronzului ºi începutul epocii fierului), pânã în perioada La
Tene (Tezaurul de aur descoperit la Cucuteni-Bãicieni-Iaºi,
datat în secolul al IV-lea î.e.n. ºi tezaurul de aur de la Pietroasa
� datat în secolul al IV-lea e.n.) se remarcã o rarã perfecþiune
tehnicã ºi distincþie stilisticã.

Aurul descoperit pe teritoriul Daciei era amestecat cu
mult argint ºi era numit de antici elektron.

Obiectele de aur descoperite se gãsesc în numeroase
muzee din România, Ungaria,Viena ºi Berlin.
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Cetãþile getice cu zid de piatrã din secolul al IV-lea î.e.n. în
regiunile extracarpatice ale Daciei.

Prof. Viorica ENÃCHIUC

Strabon (63 î.e.n.-19 e.n.) în �Geografia� VII, 3, 7 consemneazã cã Burebista a format un stat puternic care
a ajuns temut ºi de romani.

Dupã moartea sa, urmaºii au dezbinat statul în 4-5 state, câte unise la începutul secolului I î.e.n.
Aceste formatiuni statale pe care le-a unit Burebista au fost organizate în Dacia încã din secolele V-IV î.e.n.
Astfel, în teritoriul Daciei extracarpatice, geþii s-au organizat în trei state având capitalele la Drubetis (Oltenia),

Sorn (în Munþii Fãgãraº) ºi în cetatea de pe dealul Cãtãlina-Cotnari (Iaºi).
Aceste trei cetãþi erau construite cu zid de piatrã a cãrui tehnicã s-a continuat pânã în secolul II e.n.
Cetãþile avute în discuþie au fost amintite de Ptolemeu (în �Geografia�), în secolul al II-lea e.n., au fost

cercetate prin sãpãturi arheologice ºi au avut un rol deosebit în organizarea apãrãrii integritãþii teritoriului getic în
secolele IV ºi IV-III î.e.n. faþã de atacurilor macedonenilor conduºi de Filip al II-lea ºi Alexandru cel Mare, cât ºi ale
sciþilor conduºi de Ateas sau a invaziei celþilor în drum cãtre Peninsula Balcanicã ºi Asia Micã.

Regina Tomiris –
de la internet la Herodot ºi invers

Prof. dr. Mihai POPESCU

�Ca zece morþi deodatã durerile iubirii-s �
 Cu-acele morþi în suflet, eu te iubesc, Tomiris.�

 Mihai Eminescu, Gemenii

Antrenat de entuziasmul tineresc al copiilor ºi nepoþilor mei, am pornit în amonte pe firul istoriei, am cãutat pe
Internet numele reginei Tomiris ºi am gãsit circa 15.000 de referinþe pentru prima variantã graficã ºi alte 35.000
pentru varianta Tomyris. Apoi, am cercetat, timp de mai multe sãptãmâni, o parte din cele peste 50.000 de referinþe,
în multe dintre limbile lumii, ºi am descoperit cã regina massageþilor este revendicatã, în diverse forme, de istoria
strãveche a mai multor popoare ºi þãri: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Kazahstan, România, Rusia ºi Ucraina.
Societãþi comerciale de profiluri diferite, echipe de fotbal, emisiuni astrologice la unele posturi de televiziune, restaurante

ºi baruri, firme de design general sau vestimentar din þãrile enumerate mai sus ºi din multe
altele, inclusiv din þãri occidentale ºi nordice, poartã numele Tomiris, legendara adversarã ºi
învingãtoare a lui Cyrus cel Mare, întemeietorul Imperiului Persan.

Îndemnat de intuiþia genialã a lui Eminescu, cel care redãdea viaþã �unei regine Tomiris
din vechea Dacie�, am bãnuit cã numele reginei este cu mult mai vechi decât consemnarea
din Istoriile lui Herodot (circa 425 î. Hr.) ºi am avut surpriza sã aflu cã una din variantele
propuse pentru descifrarea inscripþiei ce apare pe Inelul de la Ezerovo cuprinde urmãtorul
text:

�Zeiþa Cerului, Sfânta Tomiris�.
Pe de altã parte, numele Spargapeithes, al fiului reginei Tomiris, luat prizonier de

Cyrus cel Mare, a fost purtat ºi de un rege al agatirºilor din Transilvania.
Herodot, �Pãrintele Istoriei�, ionian nãscut în Halicarnas, cetatea greceascã

incorporatã în Imperiul Persan, bun cunoscãtor al traco-geþilor din jurul Mãrii Negre, pe
care i-a vizitat pânã la gurile Donului ºi în sudul Mãrii Caspice, în Parþia ºi Persia, deºi era conºtient cã persanii
susþineau variante ale morþii lui Cyrus cel Mare mai favorabile imaginii sale de învingãtor, opteazã, cu argumente
solide, pentru �capturarea ºi pedepsirea simbolicã� a fostului ei �peþitor�.

Biografii lui Alexandru cel Mare noteazã cã tânãrul rege macedonean, discipol al lui Aristotel ºi mare iubitor de
literaturã ºi de istorie, purta în biblioteca sa de campanie Iliada lui Homer ºi Istoriile lui Herodot. Plutarh descrie
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vizita lui Alexandru la Pasargada, unde se afla mausoleul închinat lui Cyrus cel Mare. Conºtient de înrudirea strãveche
dintre macedoneni ºi traco-geþi, aºadar de rãdãcinile sale etnice ºi dinastice, Alexandru trebuie sã se fi simþit, dupã
înfrângerea lui Darius cel Mare, urmaºul ºi continuatorul glorios al reginei massageþilor, Tomiris.

Vechea roire a triburilor trace din Carpaþi pânã în Asia Centralã, reprezentatã în mitologia greacã prin cucerirea
Indiei de cãtre Dionyssos � expediþie reeditatã de Alexandru � este confirmatã de arheologi ºi de lingviºti ºi cunoscutã
drept �marea migraþiune indo-europeanã�.

Alexandru cel Mare ºi învãþaþii care îl însoþeau în expediþia sa asiaticã aveau cunoºtinþã de Kyropedia lui
Xenofon, fost mercenar ºi general în armata persanã, ºi de Persika lui Ctesias, istoric ºi medic, timp de 27 de ani, al
regelui persan Artaxerxes Mnemon, însã, în ciuda pretenþiilor cã aceºtia ar fi avut acces la arhivele regale de la
Persepolis, informaþiile �cosmetizate� privind moartea lui Cyrus cel Mare nu prezentau credibilitate în lumea elenisticã.
De fapt, Ctesias afirmase cã lucrarea sa urmãrea sã combatã Istoriile lui Herodot. Oricum, arhivele regale persane au
fost distruse din porunca lui Darius, pentru a nu cãdea în mâinile învingãtorului sãu.

Preluarea ºi completarea informaþiilor lui Herodot în izvoarele istorice greceºti ºi romane se contureazã în
urmãtoarele nouã veacuri, la trecerea cãrora eruditul latin Cassiodorus, sfetnic al regelui ostrogot Theodoric cel
Mare, le repune în circulaþie prin Getica sa, istoricul bizantin Procopius din Caesareea le prezintã ºi le comenteazã în
Cartea rãzboaielor, iar notarul get romanizat Iordannes le continuã ºi le �popularizeazã� printre conaþionalii sãu în
Getica, precizând cã �Regina Tomiris, luând de la inamic atâta pradã dupã obþinerea victoriei, a trecut în pãrþile
Moesiei, care acum se cheamã Scythia Minor, împrumutându-ºi numele de la Scythia Mare, ºi acolo, pe þãrmul
moesic al Pontului, a zidit cetatea cãreia i-a dat numele Tomis.�

Abia dupã cãderea Constantinopolului, erudiþii din Europa Occidentalã l-au redescoperit pe Herodot, iar numele
reginei Tomiris reapare în operele istorice, literare ºi artistice ale Renaºterii, devenind subiectul unor tragedii, al unor
lucrãri muzicale, al unor tablouri celebre, pãstrate astãzi în muzee din întreaga lume.

Voltaire, Shakespeare, Eminescu, ba chiar ºi adolescentul Mircea Eliade, au gãsit în operele lor ocazia sã
aminteascã destinul, faima, exemplul, valoarea simbolicã ºi umanã a reginei massageþilor, iar câþiva istorici, cercetând
�rolul femeii ca forþã în istorie�, au aºezat-o într-o glorioasã galerie, alãturi de Artemisia, Boudicca, Samsi, Zemobia
sau Ioana d�Arc.

Regina Tomiris în lirica lui Mihai Eminescu
Zoia Elena DEJU

Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA

În perioada vienezã a redactãrii Panoramei deºertãciunilor (1870-1872), Eminescu dedicase nu mai puþin de
104 strofe scenarii Daciei legendare ºi eroice. Dacã avem în vedere cã întreg poemul, ce-ºi propunea sã evoce
tablouri semnificative din istoria omenirii, numãra 217 strofe (1302 versuri), putem sã realizãm cã intenþia poetului
era aceea de a legitima civilizaþia geto-dacã între marile civilizaþii ale omenirii�

În acest fel, afirmã G. Cãlinescu în exegeza sa Opera lui Mihai Eminescu (Ed. Minerva, Bucureºti, 1976, p.
54), �Eminescu fusese fulgerat de ideea unei epopei dacice�. Însã, aceasta dovedindu-se irealizabilã, au rãmas,
totuºi, în manuscrisele poetului, diferite poeme ºi încercãri dramatice, care, toate la un loc, dimpreunã cu consideraþiile
sale teoretice din unele editoriale, pot sã ne arate complexitatea ºi profunzimea gândirii poetice, conform cãreia �totul
trebuie dacizat de acum înainte� (Distinguendum est).

Între aceste fragmente de epopee dacã, postumele Sarmis ºi Gemenii, dar ºi antuma Rugãciunea unui dac,
constituie un grup liric aparte, în care evocarea istoricã ºi reflecþia filosoficã a imaginarului romantic eminescian
capãtã un teren amplu de desfãºurare.

Mai întâi, în poemul Sarmis (1879), este evocat �craiul tânãr din Geþia cea veche�, care, plimbându-se cu
barca pe marea scãldatã de razele lunii, face patetice declaraþii de dragoste miresei sale TOMIRIS.

Aceeaºi TOMIRIS apare ºi în poemul mai elaborat Gemenii (1882), structurat în trei pãrþi, din care reþinem
rivalitatea dintre cei doi fraþi, Sarmis ºi Brigbelu, stârnitã deopotrivã mai degrabã de aceeaºi femeie iubitã, TOMIRIS,
decât de succesiunea la tron.

Astfel, Brigbelu, fiul mai mic, îºi îndepãrteazã, în condiþii obscure, fratele, preluând, la împlinirea sorocului de
un an, tronul ºi, o datã cu acesta, pe prefrumoasa TOMIRIS, care manifestã faþã de rivalul iubitului ei o atracþie
hipnoticã, comparabilã cu atracþia Cãtãlinei faþã de Hyperion din Luceafãrul:

� � Dar mã iubeºti Tomiris � tu mã iubeºti atât,
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Precum pe al meu frate nicicând nu l-ai iubit.
- Da, simt cã în puterea ta sunt, cã tu mi-eºti domn
ªi te urmez ca umbra, dar te urmez ca-n somn.
Simt cã l-a ta privire voinþele-mi sunt sterpe,
M-atragi precum m-atrage un rece ochi de ºerpe,
Fugi, fugi în lumea largã! Mã faci sã-nnebunesc,
Cãci te urmez ºi totuºi din suflet te urãsc.�
La nunta tânãrului regeBrigbelu cu preafrumoasa Tomiris sunt invitaþi �zeii vechii Dacii�, care se aºazã în

ºiruri sub bolþile de piatrã, având în capul mesei pe �Zamolxe, zeul getic / Ce lesne urcã lumea cu umãru-i atletic�,
cu Soarele în dreapta ºi Luna în stânga:

�Din sale depãrtate pãtrunde zvon de armã
Prin el cimpoiul skytic porneºte dulcea-i larmã,
Trezind greoiul ropot de danþ, cãci la un loc
Toþi oaspeþii mai tineri loveau baltagu-n joc,
Iar tinerele fete cu ei jucând de-a valma
Se-nvârt ºi se mlãdie uºor sunând cu palma.
La mijlocul de masã pe tronu-i ºade el
Cu plete lungi ºi negre, întunecos, Brigbel.
ªi rãzimat pe spatã al zeilor fiastru
Privea-n ochii miresei al cerului albastru.
Fruntaºi ca douã basme, izvoarele uimirii-s,
În pãru-i lung de aur se învãlea Tomiris��

La nuntã participã voievozi ºi boieri din întreaga Geþie, care ascultã �poveºti din alte vremuri / De regi de-a
cãror fapte te miri ºi te cutremuri�. Între cei abãtuþi asupra acestor meleaguri este amintit, într-o antedatare sui
generis, Darius al lui Istaspe, care negãsindu-ºi în lume �loc sã-ncapã / În Dacia venise, cerând pãmânt ºi apã��

ªi, pe când ghiduºul (un fel de mãscãrici shakespearian) îi desfaþã pe meseni cu glumele sale, apare în fundul
sãlii, sub un arc, �nebunul Sarmis�, cu mâna rãzimatã pe �spada-i de monarh�. Apropiindu-se de Brigbelu, îºi trece
mâna peste faþã ºi îºi aduce aminte �o veche povestire�. E, în discursul acestuia, o întreagã filozofie, cãci, recunoscând
atotputernicia lui Zamolxe, apariþia fantomaticã nu face decât sã-ºi repudieze propriul sãu destin, îndeosebi coroana
ºi femeia iubitã, aruncând asupra fratelui uzurpator un teribil blestem (e acel pesimism din poemul �Mureºan� ºi dorul
de extincþie ºi de nirvana din �Rugãciunea unui dac�).

Blestemul fratricid îl ajunge pe tânãrul rege. Urmãrind înºelãtoarea fantomã a fratelui prin sãlile pustii, cu
pumnalul, spre a-l ucide, Brigbelu loveºte, dar sfârºeºte prin a se înjunghia pe sine: �Loveºte crud o datã ºi cade mort
� Brigbel.�

E, în acest poem, o frustã imaginaþie istoricã (cu zei, regi ºi obiceiuri din �Geþia cea veche�, cum numea
Herodot þara de dincolo de Istru), dar ºi o atmosferã încãrcatã de un romantism hieratic ºi nebulos.

Ideea rivalitãþii fratricide pentru coroanã ºi femeia iubitã, care duce la crimã, este, desigur, de circulaþie
universalã ºi ea se conjugã cu motivul umbrei ºi blestemului, al pasionalitãþii hipnotice, al alienãrii fantomatice, �
totul fiind adus în cheia reflecþiei pesimiste asupra lumii ºi creaþiei. Nu lipseºte din rugãciunea nirvanicã a dacului
nostru semnificaþia thanaticã a unui leitmotiv de pateticã expresivitate romanticã:

�Se clatin visãtorii copaci de chiparos
Cu ramurile negre uitându-se în jos,
Iar tei cu umbra latã ºi flori pîn-în pãmânt
Spre marea-ntunecatã se scuturã de vânt.�

Regãsindu-se în lirica de aceastã facturã, regina TOMIRIS þine, la Eminescu, mai mult de mitul poetic decât
de realitatea istoricã. Tomiris nu mai este aici regina rãzboinicã ce ºi-a rãzbunat fiul, pe Spargapeithes, cufundând
capul ahemenidului Cyrus într-un vas cu vin, ea devine, sub pana lui Eminescu, mireasa blondã cu ochi albaºtri,
stârnind rivalitatea fratricidã, adicã însuºi acel ideal romantic din mitul erotic, eidos exponenþial, atât de pregnant în
imaginarul poetic eminescian.
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În istoria literaturii române se impune:

O nouã „periodizare“
Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA

În prefaþa la monumentala �Istorie a literaturii române de la origini pânã în prezent�, G. Cãlinescu, punând
tranºant problema �începuturilor�, sesiza, mai întâi, cã existã trei feluri de specialiºti angajaþi în a scrie istoria
literaturii: primii ar începe cu literatura veche (de la Macarie la Conachi), alþii �o iau de la Cârlova, dezinteresându�-
se cu totul de epoca anterioarã, pentru ca o a treia categorie de cercetãtori literari (�singurii cercetãtori ai esteticului�)
sã se ocupe numai cu epoca modernã, de la 1900 încoace: �Discuþiile au forma cea mai fantezistã pentru cã nici
una din pãrþi nu se sprijinã pe documente incontestabile. În definitiv, tradiþie nu înseamnã altceva decât înaintare
organicã dupã legi proprii ºi nu este îndoialã cã organicul existã în literatura românã. Se cade doar sã-l descoperim,
fãrã prejudecãþi, ºi mijlocul nimerit este a scrie o istorie literarã bine informatã, însã de substanþã, nu de nume
proprii ºi de cifre� 1

Cu ce elemente ºi fapte de culturã (integrate într-o concepþie de ansamblu) trebuie sã înceapã, aºadar, o
istorie a literaturii române? Cu recunoaºterea a priori a unei literaturi populare, în care identificabile sunt motivele,
temele, figurile, miturile specificitãþii naþionale (v. Tratatul Academiei)? Cu evocarea spiritualitãþii geto-dace2 ºi a
complexului de etnogenezã sau cu acea culturã feudalã timpurie (sec. X-XII), cum procedeazã G. Ivaºcu în
Istoria literaturii române (vol. I, 1969) ºi cu care îºi începea G. Cãlinescu memorabila operã?

Prejudecata conform cãreia o istorie a literaturii nu trebuie sã pãrãseascã sfera esteticului (v. obiecþiile fãcute
�Istoriilor� lui Iorga!), fãcând concesii culturalului, funcþioneazã încã ºi, din aceastã cauzã, o periodizare completã
a literaturii române, într-o sintezã reprezentativã, rãmâne un deziderat. Se ºtie cã suportul oricãrei literaturi e cultura
(popularã ºi scrisã) ºi cã o istorie a literaturii unui popor nu poate ignora niciunul din aspectele devenirii sale cultural-
istorice ºi spirituale. Aºadar, întrebarea-problemã este aceasta:

Când începe literatura românã?
Începe ea, conform unei concepþii organiciste, odatã cu literatura popularã, cu marile mituri ale spiritualitãþii

româneºti?
Începe ea la 1521, data redactãrii în limba românã a primului document pãstrat � Scrisoarea lui Neacºu, ori cu

textele maramureºene?
Avem, se ºtie, pânã la aceastã datã, o epocã întinsã pe câteva secole de slavonism cultural, o limbã a Rãsãritului

ortodox, în timp ce latina funcþiona ca limbã oficialã a Occidentului catolic.
 Dar, la Dunãrea de Jos, fuseserã redactate scrieri cu o mie de ani în urmã, în limba latinã, de câþiva ecleziaºti,

în Dacia postaurelianã (o parte din scrierile acestea vor fi traduse, mai târziu, în cultura de limbã slavonã de la
Dunãrea de Jos, confirmând astfel spiritul organic al unei culturi, tradiþia neîntreruptã a acesteia în spaþiul balcanic,
prezenþa strãromânã nefãcând altceva decât sã probeze �europenitatea fundamentalã a literaturii române în cadrul
unei tradiþii strãvechi a unui mod de culturã endogen�. Studii solide ºi conjugate, uneori, au lãmurit aceastã problemã
� este vorba de perioada strãromânã a literaturii noastre, neconsemnatã încã de istoriile literare (între romanizare
ºi perioada slavonismului cultural întinzându-se �mileniul alb�, cum a fost numit acest interval / hiatus în cultura
românã)�

În ultimele decenii ale secolului XX au avut loc cercetãri solide care au lãmurit � ºi nu numai pentru noi �
perioada aºa-zisului mileniu alb.

 Ioan G. Coman începe în 1957 despre Niceta de Remesiana, un studiu care pune în luminã contribuþia
acestui scriitor ecleziast la consolidarea unei doctrine de expresie strãromânã, atât de necesarã într-un moment când
la orizont se profilau umbrele atâtor schisme ºi erezii ce au împânzit Evul Mediu la Dunãrea de Jos. În 1968, acelaºi
I. G. Coman publicã opul de uluitoare demonstraþie: Contribuþia scriitorilor patristici din Scythia Minor, iar în 1975
lucrarea Sciþii Ioan Casian ºi Dionisie cel Mic ºi legãturile lor cu lumea mediteraneanã, pentru ca în 1979 sã
publice impunãtoarea sintezã: Scriitori bisericeºti din epoca strãromânã, care nu va fi nicidecum o �monografie
patristicã regionalã� de la Dunãrea de Jos, ci o retrospectivã calmã de acumulãri erudite ce evidenþiau o moºtenire
culturalã, necesitând o imperioasã operaþie de recuperare istoriograficã.

�Ipoteza� literaturii strãromâne se ivi, aºadar, pe un teren de amãnunþitã erudiþie ºi ea nu avu decât soþi de
izbândã în câteva intervenþii gãzduite de unele publicaþii de la noi, în perioada de dupã 1980, când încep sã aparã
discuþii organizate, seriale de exegezã, pagini tematice ilustrative3, în care se susþine ideea cã �literatura românã de
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mâine va trebui sã împingã materia de studiu în teritoriul producþiilor strãromâne�. (A.
Silvestri).

Ideile privind ipoteza strãromânã vor circula apoi în presa culturalã româneascã,
în pagini tematice destinate, prin intervenþii istoriografice (DACIA MAGAZIN nr. 40,
februarie 2007) la obiect. 4

Alãturi de I. G. Coman si Nestor Vornicescu, trebuie amintiþi ºi autorii unor studii
de erudiþie amãnunþitã peste care nu se mai poate trece astãzi în ceea ce se cheamã epoca
strãromânã (Nicolae Corneanu, E. Norocel, D. Stãniloaie, V. ªtefãnescu-Drãgãneºti,
Ciprian Zaharia).

Aceastã epocã strãveche a literaturii române a fost investigatã în ultimul timp de
regretatul cãrturar Nestor Vornicescu (Mitropolitul Olteniei), autor al unor compacte
studii: Scrierile patristice la Dunãrea de Jos (ed. I, 1983; ed. II, 1985), Primele scrieri

patristice în literatura noastrã, sec.IV�XVI, 1984; Un filosof strãromân de la Histria dobrogeanã: Aeticus Histricus,
1986.

Cine sunt aceºti �strãromâni�, care ilustreazã prin scrierile lor (comentarii de texte sacre, epistole, prefeþe,
dialoguri, omilii, polemici, traduceri) o etapã ce confirmã evoluþia organicã a unei culturi, în primul rând o
timpurie medievaliate doctrinarã?

Aceºti �strãromâni� sunt: Vetranion al Tomisului (cca. 335-414), pedagog doctrinar ºi imnolog strãlucit,
supranumit �apostolul dacilor�, autorul celebrului �Te Deum Laudamus�, Laurentius de Novae (cca.401-417),
Ioan Cassian (350-420), autorul �Dialogurilor� cunoscute în lumea ecleziastã a timpului, Ioan al Tomisului,
Teotim II, Dionisius Exiguus (cca.465-545), întemeietorul cronologiei creºtine pe care o numim �era noastrã�,
enciclopedist de formulã, desigur, �pre-renascentistã�...

În aceeaºi ordine de idei, interesantã ne apare ºi lucrarea Creºtinismul daco-român în nordul Dunãrii în sec. al
IV-lea, de Mircea Pãcurariu (1972), care venea sã consolideze convingeri, intuiþii, fapte ºi repere de domeniul
evidenþei.

În lumina acestor cercetãri, se impune o nouã periodizare a literaturii române.
Desfãºuratã pe circa douã sute de ani, ºcoala de literaturã ecleziasticã de la Tomis rãmâne încã un ºantier

deschis pentru cercetãtorii specializaþi. Oricâte �revelaþii� ar mai surveni, e limpede cã avem de a face cu o perioadã
culturaliceºte distinctã, a cãrei reverberaþie ecleziasticã se simte peste veacuri în cadrul culturii ºi literaturii române.
Nu este vorba de fantezii interpretative, ci de concluzii pertinente, solide, rezultate în urma unor examinãri minuþioase.
Cãci, dacã peste o mie de ani vorbim de o �literaturã religioasã în limba slavonã� (pe care istoricii literari au
considerat-o parte integratã a literaturii române), de ce sã nu vorbim ºi de o literaturã religioasã în limba latinã (ºi
nu numai religioasã), nãscutã la Dunãrea de Jos în primele secole ale mileniului dintâi? Istoria literaturii române are
datoria de a recupera în întregime aceastã perioadã de culturã ecleziasticã (vom întâlni ºi aici �specia liricã a rugãciunii�),
mai ales astãzi când, înlãturate fiind inerþiile ideologiei totalitare, se impune un examen atent al recuperãrii ºi reconsiderãrii
noastre culturale.

Cu literatura strãromânã de la Dunãrea de Jos ne atestãm prezenþa în spaþiul mediteranean, cât ºi într-o
Europã a spiritului.

Brãþãrile de aur,
punct de referinþã a istoriei Daciei

Vladimir BRILINSKY

Dincolo de spectaculozitatea descoperirii ºi a recuperãrii de cãtre autoritãþile române a deja celebrelor brãþãri
de aur, trebuie sã privim clar, lucid ºi, mai ales, competent la integrarea acestora în contextul istoric.

De ce sunt aceste brãþãri aºa de importante? În primul rând pentru faptul cã ele sunt din aur. De aproape 10
ani de zile, Fundaþia �Dacia Revival� se strãduieºte sã aducã la luminã fascinanta civilizaþie a strãmoºilor noºtri daci.
Puternica spiritualitate a dacilor, puterea lor militarã ºi economicã, prezenþa activã ºi semnificativã în crearea zonelor
de influenþã ale Europei antice sunt subiecte care au fost dezbãtute cu precãdere în ultimul deceniu. În tot acest timp
s-a uitat sau, dupã caz, s-a omis cã toate aceste atribute ale civilizaþiei dacice nu erau posibile dacã nu ar fi fost
dublate de o substanþialã prezenþã a aurului. Se ºtie � ºi acest lucru nici nu mai trebuie demonstrat � cã toate marile
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civilizaþii ale lumii s-au format, fãrã nicio excepþie, doar acolo unde a existat un drum al aurului. Oricât de numeros
ºi oricât de viteaz ar fi fost un popor ºi oricât de buni conducãtori ar fi avut, fãrã o bazã economicã determinatã de
aur, acel popor nu a reprezentat decât o prezenþã meteoricã în istoria antichitãþii.

O parte a lumii ºtiinþifice avea deja sãditã ideea cã dacii nu prelucrau aur, idee vehiculatã de personalitãþi ale
istoriei noastre contemporane chiar ºi atunci când brãþãrile deveniserã o certitudine. Pentru cei care susþineau
aceastã idee eronatã ºi pentru cei care încã o mai susþin (a se vedea cazul profesorului Constantin Preda), ºocul
apariþiei brãþãrilor de aur a fost prea mare. Era greu de admis cã lucrãri ºtiinþifice � considerate de referinþã pânã în
acel moment � cercetãri de o viaþã a unor prestigioºi istorici vor fi date peste cap de apariþia brãþãrilor. Ca de atâtea
ori, dogmele istorice trebuiau pãstrate cu sfinþenie împotriva oricãror noi descoperiri. ªi totuºi, de data aceasta
adevãrul este gata sã învingã definitiv dogmele. Pentru aceasta ar trebui sã vorbim în primul rând despre autenticitatea
brãþãrilor. Contrar multor afirmaþii apãrute în presã care susþin ideea falsului, cercetãri competente ºi expertize
minuþioase dovedesc fãrã niciun dubiu cã aceste brãþãri au fost fãurite în plinã dezvoltare ºi strãlucire a Regatului
Dac. Vã rog sã-mi permiteþi sã vã prezint, foarte pe scurt, câteva dintre argumentele care certificã autenticitatea ºi
apartenenþa lor la cultura dacicã.

De-a lungul timpului, cercetãrile arheologice au scos la ivealã � în marea lor majoritate pe teritoriul transilvan
� 30 de brãþãri spiralice de argint. Toate au fost extrase din straturi de culturã dacicã, fapt autentificat de rapoartele
arheologice întocmite la vremea respectivã, de analiza pieselor descoperite împreunã cu ele, precum ºi de analiza
stilisticã. Descoperite pe parcursul a mai bine de 100 de ani de cercetãri, ele au fost studiate la un loc, în amãnunþime,
de cãtre regretatul istoric Florin Medeleþ, unul dintre puþinii istorici care au intuit, cu mult timp în urmã, posibila
existenþã a unor brãþãri similare din aur. Între aceste brãþãri de argint ºi cele de aur, descoperite în Munþii ªureanu,
practic nu existã diferenþe decât dacã este sã ne referim la metalul din care ele sunt confecþionate. În urma expertizãrii
ºi a studierii primelor 6 brãþãri de aur de cãtre doamna doctor Barbara Deppert Lippitz, pe de-o parte, cât ºi de cãtre
domnul doctor Ernest Oberländer Târnoveanu, pe de altã parte, în ciuda faptului cã ele au apãrut oficial în momente
diferite, au elemente comune ºi anume tehnica, modul de decorare, stilul în general. Dincolo de variaþiile de decor
care sunt inerente ºi surprinzãtor de mari, având în vedere cã artiºtii care au realizat brãþãrile au folosit un numãr mic
de elemente decorative, ele sunt, în ultimã instanþã, identice. Ca tehnicã primarã, este vorba despre baterea la rece a
unor lingouri de aur. În prima fazã au fost realizate, prin batere, capetele de animale, protomele stilizate iar apoi s-a
trecut la realizarea spiralei. Apoi s-a procedat la poansonarea palmetelor iar, în ultima fazã, spiralele au fost rulate pe
un tambur de lemn pentru a li se da forma definitivã, plurispiralicã.

În faza finalã, meºterul a recurs la dalta gravorului cu care a realizat elementele lineare, precum gura, marginile,
liniile ºerpuite care pot indica blana sau, dupã caz, pielea animalului reprezentat sau alte elemente de decor; cu alte
seturi de poansoane au fost realizate ochii ºi perlele care decoreazã marginea sau centrul brãþãrilor. În ciuda unei
tehnici foarte simple, prin îndemânare ºi fantezie, autorii brãþãrilor au realizat opere deosebite care impresioneazã pe
orice privitor, indiferent de gradul de pregãtire artisticã ºi indiferent de cunoºtinþele pe care le are despre arta
bijutierilor.

Observând atent urmele lãsate de unelte ca ºi combinaþia elementelor decorative, se poate spune cã ele sunt
tipice pentru tehnicile bijuteriei antice. Se regãsesc ºi pe brãþãrile de argint ºi, mai mult decât atât, ele nu mai sunt
astãzi în folosinþã niciunde în Europa. Ele au fost abandonate de mult pentru cã, între timp, s-a trecut la tehnici mai
sofisticate ºi, în acelaºi timp, bijutierii ºi-au pierdut treptat creativitatea prin folosirea unor ºabloane, a unor modele
stas care nu mai cereau din partea lor rezolvarea unor situaþii de a realiza unicate.

Este clar, deci, cã forma lor, stilul artistic, tehnologia de prelucrare sunt identice, iar un presupus falsificator,
utilizând o tehnicã dispãrutã de secole, cea a baterii la rece a aurului, ar fi trebuit sã aibã în mânã pe fiecare pentru a
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executa o reproducere, ceea ce este, practic, imposibil. Cel mai concludent exemplu îl constituie �Mica Parizianã�,
o brãþarã spiralicã de aur, dintre cele recuperate, care are o sorã geamãnã din argint, într-un muzeu din Viena, dar
aceasta nu a fost niciodatã expusã publicului larg, deci ea nu putea fi reprodusã.

Un alt argument este adus de cãtre acelaºi reputat istoric, doctorul Ernest Oberländer Târnoveanu, ºeful
Cabinetului Numismatic ºi Tezaur din cadrul Muzeului Naþional de Istorie, care demonstreazã clar cã patina cu care
sunt acoperite aceste brãþãri este rezultatul unei îngropãri prelungite în pãmânt de mii de ani. Tot Domnia sa aduce
ca argument de netãgãduit în favoarea autenticitãþii, pe lângã multe altele, rezultatele profesioniste din laboratorul
Institutului de Fizicã Nuclearã Mãgurele, care indicã precis provenienþa aurului din care sunt confecþionate brãþãrile
ca fiind din Munþii Apuseni, zona Brad � Valea Arieºului.

O mãrturie deosebit de importantã vine tocmai din partea celui care a dezgropat, efectiv, aceste brãþãri, un
localnic din Munþii ªureanului. Angajat cu ziua de cãtre cãutãtorii de aur, care se dãduserã drept speologi în legalitate,
acesta afirmã cã, deasupra gropii în care erau depozitate brãþãrile, creºteau doi fagi care aveau aproximativ 40-50 de
ani. Deci îngroparea cea mai recentã ar fi trebuit sã aibã loc cu mult înaintea naºterii pseudobijutierului care este
invocat drept confecþioner al falsurilor. Revenind la cel puþin bizara teorie cã dacii nu prelucrau aur, trebuie sã
precizãm cã în mare mãsurã ea s-a format ºi s-a întãrit datoritã concluziilor la care s-a ajuns în cercetãrile arheologice
de la Roºia Montanã, pentru care s-au cheltuit nu mai puþin de 9 milioane de dolari ºi în urma cãrora s-a decretat cã
exploatãrile aurifere dateazã din perioada romanã ºi cã nu s-au gãsit vestigii dacice pe acele locuri. În realitate, aceste
stupide concluzii sunt cauzate de interesele economice ale celor care vor sã înceapã exploatarea cât mai repede ºi
cãrora dacii, odatã certificaþi ca exploatatori ai aurului, le-ar fi încurcat ºi mai rãu socotelile. ªi atunci, mult mai
simplu ºi mai eficient le-a fost celor de la Roºia Montana sã-i �ºteargã� pe daci din acele locuri, cu douã propoziþii
absolut aberante. Numai cã împotriva acestui act s-au ridicat voci competente care desfiinþeazã teoriile fabricate de
Gold Corporation. Cercetãtoarea Beatrice Cauet din Toulouse a datat cu carbon 14 � materie organicã recoltatã din
galerii ca aparþinând secolului I î.H. � dovedind o intensã exploatare dacicã. Eminentul istoric Horia Ciugudean, un
fin ºi competent cunoscãtor al câmpului arheologic de la Roºia Montanã, afirmã, prezentând dovezi de necontestat
în urma cercetãrilor sale, cã aurul din minele de la Cârnic a îmbogãþit tezaurele lui Burebista ºi Decebal. La fel,
profesorul Ioan Piso, directorul Muzeului de istorie al Transilvaniei, susþine cu fermitate ºi cu argumente, continuarea
cercetãrii arheologice în zonã, pânã la fireasca descoperire a vestigiilor dacice.

Mai mult, lipsa descoperirilor dacice în exploatarea minierã de la Roºia nu reprezintã un argument atâta timp
cât în arheologia minierã este o regulã cã exploatãrile unei epoci ºterg aproape complet urmele exploatãrilor ulterioare.

ªi, ca un corolar al tuturor acestor afirmaþii, intervine declaraþia expertului german Barbara Deppert Lippitz,
o autoritate unanim recunoscutã pe plan european, cea care, prima, a cercetat brãþãrile de aur descoperite în Munþii
ªureanului: �Voi, românii, aveþi o istorie de peste 6 mii de ani scrisã în aur. Însãºi identitatea voastrã a fost scrisã în
aur. În tezaurul Muzeului Naþional de Istorie puteþi sã vã regãsiþi identitatea privind cronologic importantele descoperiri
în aur de-a lungul a 6 milenii. Nu înþeleg de ce trebuie sã vã cãutaþi identitatea prin alte þãri sau muzee ale lumii când
o aveþi aici, aproape de voi, ºi ea trebuie doar privitã. Brãþãrile de aur care, fãrã nicio îndoialã aparþin civilizaþiei
dacice, vin sã încununeze aceastã istorie fãcând-o ºi mai evidentã ºi mai strãlucitoare.�

De aceea, doamnelor ºi domnilor, vã adresez invitaþia de a vã apleca în cercetãrile dumneavoastrã ºi asupra
acestui aspect esenþial al civilizaþiei dacilor. Iar dacã cercetãrile dumneavoastrã se vor baza pe fapte reale, pe documente
ºi descoperiri ºtiinþifice ºi credibile, lãsând la o parte speculaþiile sau fanteziile fãrã un suport real, se cheamã cã veþi
contribui esenþial la ceea ce noi cu toþii, cei prezenþi aici, visãm: scoaterea la luminã a unei civilizaþii înfloritoare ºi
strãlucitoare cum rar a existat în antichitate.

Coifuri regale ºi hotare de pãmânt la geto-daci
 Luca MANTA

Ipoteza ce urmeazã încearcã sã dovedeascã prin mijloace simple, dar eficiente, delimitarea unor teritorii
stãpânite de regii � conducãtori geto-daci, care au domnit în epoca bronzului târziu, adicã între secolele 4 ºi 3 î.Hr.

O serie de documente antice ne dovedesc cã populaþiile autohtone denumite geþi ori daci aveau în stãpânire
vaste întinderi de pãmânt nedefinite teritorial, care conþineau totuºi denumiri de munþi, pãduri, ape curgãtoare º.a.
Aceste hotare naturale ce includ toponime, hidronime, oronime º.a., se regãsesc în prezent pe teritoriul României,
unde delimiteazã arii geografice ce poartã nume de regiuni, þãri, þinuturi, meleaguri º.a.

În afara acestor hotare naturale, ipoteza de faþã adaugã ºi aºa-zisele hotare artificiale construite sub domnia
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unor regi geto-daci, mãrturii arheologice descoperite pe teritoriul României ºi
care nu acoperã în totalitate vechile hotare ale Daciei antice.

În acest scop, cercetarea ce urmeazã alege ca dovezi arheologice
obiectele numite coifuri, cãºti ori diademe, însemne regale purtate de
conducãtorii militari geto-daci ºi care însemne de putere ne fac dovada indirectã
a stãpânirii unor teritorii regale.

Cercetarea istoricã justificã originea valurilor de pãmânt construite de
mâna omului � în zone întinse de câmpie � ºi care au o aºezare perpendicularã
pe vaduri de ape curgãtoare. Aceste hotare agricole artificiale închid teritorii
situate între ape, râuri ce au scurgere paralelã cãtre Dunãre, Tisa ori Marea
Neagrã, aºa cum apar cele din Banat, Oltenia, Muntenia ori cele din Moldova
ºi þara vecinã numitã Ucraina. Totuºi, asemenea valuri de pãmânt nu apar
construite în Ardeal, o þarã strãbãtutã de râul Mureº, care taie perpendicular ºi
munþii � Carpaþii Apuseni.

Rolul acestor valuri de pãmânt îl spune un text antic referitor la zeul
Mars Gradivus, care «era stãpânul ºi apãrãtorul hotarelor agricole getice»
(Virgiliu, Eneida, III, 35).

Dacã însemnãm pe harta geograficã a României toate siturile arheologice
unde s-au descoperit coifuri de aur, de argint ori de bronz, atunci observãm cu uºurinþã cã Brazda lui Novac / Osiris
/ Troian devine un factor important în delimitarea unor teritorii regale, întrucât aceste valuri de pãmânt închid ca o
laturã teritorii situate între ape. Datarea arheologicã a acestor valuri de pãmânt construite în secolul 4 î.Hr coincide
cu fãurirea coifurilor geto-dace!

Cercetãtorii în istorie veche pot extinde ipoteza emisã, la care pot adãuga documente scrise ºi alte mãrturii
arheologice, totul pentru a delimita cât mai exact teritoriile regale stãpânite de cei peste 50 de regi geto-daci. Reamintim
cã prima menþiune istoricã despre geþi o face poetul Sofocle (cca. 497 � 405 î.Hr.), dupã care apare un regat dacic
la anul 200 î.Hr. definit de istoricul Pompeius Trogus prin: «incrementa Dacorum per Rubobosten regem».

Între cele peste 20 de însemne regale descoperite pe teritoriul þãrii noastre, se aflã ºi douã diademe de aur
descoperite la Galeºu � Poarta Albã � CT., podoabe regale purtate de femei ºi despre care arheologul Radu Florescu
spune cã sunt piese de mobilier ori instrumente rituale.

Deoarece situl arheologic Galeºu � Poarta Albã � CT. este situat la circa 20 de kilometri de anticul port Tomis
� Constanþa de astãzi � putem afirma cã cele douã diademe tronconice de aur, ce au diametrul de 19,2 centimetri ºi
înãlþimea de 15,2 centimetri, au aparþinut curþii regale a reginei Tomiris.

Diademele de aur fãurite în epoca de bronz târzie apar apropiate ca timp cu domnia reginei Tomiris «a geþilor
lui Marte» (Iordanes X, 62), care i-a învins pe parþii conduºi de regele Cyrus, despre care se ºtie sigur cã a domnit
între anii 559 ºi 530 î. Hr. ( M.D.E. � 1978).

Pentru a susþine ipoteza emisã, anexãm harta României / Dacia anticã, unde am însemnat locul unde s-au gãsit
toate aceste icoane vii numite coifuri. Întrucât spaþiul lucrãrii este limitat, nu ne propunem a analiza forma, materialul
ori desenele încizate pe aceste coifuri geto-dace.

Tomiris, justiþiara lumii vechi ºi amazoanele
 Viorel PATRICHI

Lumea fascinantã a tracilor a oferit antichitãþii douã personalitãþi emblematice, considerate drept modele
pentru orice posibilã istorie universalã a moralei rãzboinicilor: Tomiris, regina massageþilor, ºi Dromichete, regele
dacilor din sudul Carpaþilor. Despre Tomiris ºtiu mai multe occidentalii, decât românii de astãzi. Norocul nostru a
fost cã Diodor din Sicilia a descris scena de la Helis, în care Dromichete l-a dojenit pe Lisimah printr-o parabolã
demnã de regele Solomon. Este acolo cea mai frumoasã, cea mai paradoxalã maieuticã politicã din istoria universalã.
Despre Dromichete, învãþau pânã ºi copiii din România, dar ºi acest rege pare sã fie uitat. Fãcãtorii de manuale nu
mai vor sã ofere exemple morale copiilor noºtri.

Cu siguranþã, Tomiris ar fi rãmas necunoscutã pentru cultura europeanã, dacã nu ar fi reuºit sã-l învingã pe
Cirus cel Mare, regele perºilor, în anul 529 î.H. sau 530. Cirus se numea Kuruº, Kiros sau Keyhusrev, în limba
persanã veche � farsi. El a domnit în perioada 576�529 î.H. A pus bazele Imperiului Persan ºi a fondat dinastia
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Achaemenizilor. Ca un Baiazid al perºilor, el a cucerit Regatul Mezilor, Regatul Lydia ºi regatul Noului Babilon. A unit
cele douã regate iraniene. Cirus voia sã cucereascã ºi Egiptul, dar Tomiris i-a scurtat destinul de cotropitor. Rãzboiul
cu massageþii a avut loc pe fluviul Sîr Daria, în Asia Centralã. Regele persan a reuºit sã-l captureze pe Spargapises,
fiul lui Tomiris. Regina massageþilor i-a cerut sã-l elibereze pe fiul ei ºi sã nu treacã fluviul. Spargapises s-a sinucis,
iar Cirus a traversat apa cu toatã armata. Nãvãlitorul ºi-a gãsit sfârºitul, iar Tomiris i-a aruncat capul într-un cazan
cu sânge de om, sã se sature. Trebuie sã evaluãm aceastã scenã din perspectiva moralei rãzboinicilor care-ºi apãrau
poporul, altfel nu vom înþelege nimic.

Tomiris, sau Thamiris dupã alþii, a impresionat antichitatea prin lecþia ei asprã, pe care i-a oferit-o lui Cirus.
Era sancþiunea datã de un rãzboinic unui rege învins în numele dreptului massageþilor la viaþã ºi la existenþã liberã.
Momentul este foarte asemãnãtor cu pilda oferitã de Dromichete invadatorului Lisimah peste douã sute de ani. La o
distanþã atât de mare în timp, cei doi regi par sã se conducã dupã aceleaºi legi morale nescrise ale pãcii ºi rãzboiului.
În aceastã mentalitate, rezidã practic etica lumii moderne, care prevede dreptul la viaþã liberã pentru fiecare popor.
Dar cine vrea pace pentru naþiunea lui, trebuie sã se pregãteascã intens de rãzboi, spune un vechi principiu din ºtiinþa
conducerii statelor. (Pe acest principiu al descurajãrii s-a bazat ºi blocarea cursei înarmãrii nucleare de astãzi).

Prin urmare, nu doar scena dramaticã, în care frumoasa reginã a aruncat capul lui Cyrus în cazanul cu sânge,
avea sã-i impresioneze pe artiºtii din epoca iluminismului ºi apoi a romantismului. Ei au reþinut semnificaþia moralã a
pedepsirii cotropitorului în numele dreptului sacru al popoarelor la libertate � idee foarte dragã tuturor celor care au
teoretizat noþiunea de �naþiune� în secolul al XIX-lea.

Iordanes povesteºte cã la anul 527 î.H., Tomiris a pus bazele oraºului Tomis: �Tunc Thomyris regina aucta
victoria tantaque praeda de inimicis potita, in partem Moesiae, quae nunc a magna Scythia nomen mutuatum minor
Scythia appellatur, transiens, ibi in Ponti Moesiaco litore Thomes civitatem suo de nomine aedificavit.�

De-a lungul veacurilor, echivocul originii massageþilor a fost alimentat ºi cultivat pânã astãzi. Unii îi confundã
cu sciþii, alþii susþin cã massageþii ar fi o ramurã a sciþilor. În realitate, povestea lui Tomiris ºi a massageþilor este cea
mai semnificativã ilustrare a ideii cã o ramurã a tracilor a migrat spre rãsãrit din regiunea carpato-danubiano-
balcano-ponticã încã din neolitic. Ne-am obiºnuit cã migraþiile s-au produs numai dinspre Asia spre Europa ºi încã
nu pãrem pregãtiþi sã acceptãm cã fenomenul a fost ºi invers în anumite epoci istorice vechi.

Herodot scrie cã, dupã victorie, Tomiris, Tamiris sau Timirise � dupã alte izvoare � a venit cu corãbiile pline
de pradã în Dobrogea de astãzi ºi a pus bazele cetãþii. Descrierea massageþilor este foarte expresivã: luptãtori pe jos
sau pe cai, arcaºi neîntrecuþi, dar ºi curajoºi mânuitori de lance. Purtau armuri împodobite cu aur. Erau monogami,
dar vãduvele de rãzboi erau þinute în colectivitate. Aveau o religie monoteistã. Ei se închinau la Soarele Neînvins,
asemenea tuturor dacilor. Sacrificau cai pe altarele Soarelui. În cartea �De origine actibusque Getarum� � �Despre
originea ºi faptele geþilor� � Iordanes, get, adicã dac de origine, îl reconfirmã pe Herodot. El precizeazã însã cã este
vorba despre acelaºi neam.

Fiind conducãtoarea unui asemenea popor, fãcând apoi dovada unor fapte fãrã precedent, Tomiris continuã
sã-i fascineze ºi astãzi pe cei care se apropie de istoria veche. Unii cred cã Tomiris stãpânea regatul amazoanelor, dar,
dupã cum spun scrierile vechi, regina a urmat la tron dupã moartea regelui. Eminescu o imagineazã pe Tomiris în
epopeea �Gemenii�, încã prea puþin cercetatã. Kazahii de astãzi au convingerea cã istoria lor a început cu... Tomiris.
Massageþii erau numiþi Saka. Unii istorici turci cred ºi astãzi cã massageþii erau de neam turcic, fiind iranizaþi odatã
cu migraþia lor spre rãsãrit!

Autohtonii din Tadjikistan ºi cei din Turcmenistan se revendicã tot de la massageþi. Uzbecii cred la fel.
Cambize a cucerit Egiptul cu ajutorul massageþilor, celebri în epocã datoritã cailor lor fãrã egal. Turcmenii susþin cã
rasa de cai Akhal-Teke provine de la massageþi. Cai pe care i-au folosit mai târziu Darius ºi Alexandru Macedon. Unii
istorici considerã cã massageþii au fost asimilaþi de iranieni ºi de chinezi. Oricât de diverse ar fi opiniile, toþi cercetãtorii
au cãzut însã de acord pe o singurã idee: massageþii erau de origine europeanã.

Tomiris era asemuitã cu Talestris, regina amazoanelor de mai târziu. Paulus Peter Rubens ºi-a intitulat tabloul
�Tomiris, regina sciþilor�. Mattia Preti a pictat ºi el un tablou cu Tomiris. Iordanes o considerã pur ºi simplu
�Getarum regina�.

Dante Alighieri spune în �La Divina Comedia�: �Mostraba la ruina y el crudo estrago / que hizo Tomiris,
cuando dijo a Ciro: / �Sangre quisiste, y yo de sangre te harto�. Musaev a scris baletul �Tomiris�. O întreagã tradiþie
lãsatã de o femeie care l-a sfidat pe cel mai puternic al lumii din acea perioadã: �Refuz sã mã mãrit cu tine ºi jur pe
Soare, domnul suprem al massageþilor, cã te voi sãtura de sânge�, i-a scris Tomiris lui Cirus, dupã cum povesteºte
Herodot în �Istorii�. La fel ca pe sciþi, perºii le spuneau massageþilor Sakâ, iar grecii îi numeau Skythai. Chinezii le
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ziceau �Sai�. Alþii le ziceau �gimirru� � cimerieni. Herodot afirmã cã massageþii au condus 28 de ani nord-vestul
Iranului. Massageþilor li se mai spunea ApâSakâ, adicã �apã seacã�, dupã numele vechi al Mãrii Aral, astãzi secatã
complet. În limba românã veche, se spunea tot �apî sacî�. Perºii le mai spuneau ºi Dahâ sau Dai.

Istoricul bizantin Theophan îi confundã pe massageþi cu turcii: �La est de Don, locuiau turcii, numiþi în
antichitate massageþi. Perºii îi numeau în limba lor kermikhions. Massageþii erau sciþi din punct de vedere cultural�.
Aici ar merita menþionat cã massageþii credeau cã neamul lor se trage dintr-o femeie-ºarpe. Aici se întâlnesc cu
cabirii din Dacia, de unde au plecat. Massageþii au ajuns pânã în Asiria, unde s-au aliat cu regele Assurbanipal contra
mezilor în perioada 669�626.

Legile de evoluþie ale limbajului
Mioara CÃLUªIÞÃ-ALECU

Limbajul � vorbirea � a fost creat ºi dezvoltat de oameni ca sã comunice între ei ºi astfel sã poatã sã colaboreze
ºi sã supravieþuiascã.

Limbile au evoluat o datã cu creierul oamenilor ºi s-au dezvoltat ca sã satisfacã necesitãþile mereu
crescânde de comunicare ale vorbitorilor.

La început, s-au folosit multe sunete, eventual însoþite de gesturi. Cu timpul, unele sunete au fost asociate,
dupã reguli logice, formând rãdãcini de vorbire care puteau sã transmitã precis multe informaþii. Rãdãcinile de
vorbire au alcãtuit cuvinte iar acestea s-au asociat, tot dupã reguli logice, în fraze.

Limba sanscritã, cea mai veche limbã bine cunoscutã, ilustreazã aceastã evoluþie. Acum mai multe mii de ani,
în vechea Indie, se vorbea o limbã arianã în care se mai putea descifra semantica (înþelesul) unor sunete ºi rãdãcini
care alcãtuiau unele cuvinte. Savanþii hinduºi, vrând sã exprime în aceastã limbã învãþãturile sfinte, au studiat-o ºi au
fixat-o dupã reguli gramaticale, pentru ca textele sã nu fie ambigue. Au numit aceastã limbã sama-scrita, adicã cea
mai fixatã, ordonatã. Aºa a apãrut limba sanscritã, limbã sfântã, care s-a transmis exact ca pronunþie ºi înþeles de la
învãþãtor la discipol timp de mii de ani. Ea nu mai era vorbitã de popor în mod curent, înainte de întemeierea Romei.

Mã întreb: cât de corect au vorbit oamenii de pe uliþã aceastã limbã care avea 8 cazuri de declinare ºi trei
numere: singular, dual ºi plural? Poate la fel de corect ca ºi vorbitorii de latina prisca sau cei care au scris textele din
limba getã de pe plãcuþele de plumb.

Când posibilitãþile de comunicare create au devenit suficiente, limbile au evoluat spre uºurarea
pronunþiei, precizia recepþiei ºi mãrirea vitezei de comunicare. S-a redus numãrul de sunete ºi s-au simplificat
cuvintele.

Limba sanscritã avea, dupã dicþionare, 14 vocale ºi 38 de consonante, adicã 48 de sunete, iar dupã yoga, 50.
Avea, de pildã, patru moduri de a pronunþa pe d ºi t. În limbile moderne s-a redus numãrul de sunete, astfel încât sã
fie pronunþate uºor ºi recepþionate corect. ªi limba românã a pierdut sunete. În scrierile vechi, se întâlneºte un dz ºi
un u scurt final. ªi limba actualã are douã feluri de i: i scurt ºi i lung, dar gramatica nu recunoaºte.

Multe cuvinte sanscrite ilustreazã, prin rãdãcinile care le alcãtuiesc, logica dupã care au fost create. Astfel,
rãdãcina kha definea cerul, ga -deplasarea, iar na -înglobarea. Khaga însemna cel ce se deplaseazã-ga, pe cer-kha,
de pildã astru, iar khagana, cel care înglobeazã-na cea ce se deplaseazã pe cer-khaga, arãta un cer plin, un univers.

O interpretare asemãnãtoare se poate face ºi unor cuvinte româneºti. De pildã, cer definea, ca ºi c(e)ar, în
limba sanscritã, pe cel care se miºcã. În adevãr, strãmoºii vedeau cã cerul se miºcã. Ca urmare, Cerna însemna cã
înglobeazã-na pe cel ce se miºcã-cer, deci indica un loc de trecere, ca ºi cerdacul sau Cernavodã, ºi nu o apã neagrã
cum s-a dedus greºit pe baza semanticii rãdãcinii �cern� în limbile slave.

Este probabil cã mediul geografic ca ºi limba de substrat, în cazurile în care a existat, au influenþat formarea
limbii.

Nu este probabil ca în cuvintele româneºti l sã fi evoluat în r, sau ct spre pt, deoarece r ºi pt cer un efort de
pronunþare mai mare decât l ºi ct. Este probabil cã �soare�, ca ºi �sura-surya� din limba sanscritã, provine dintr-o
formã mai veche decât latinul �solem�. Aceasta argumenteazã ºi cuvântul �arsura�, existent în românã ºi latinã,
cuvânt care indicã un efect al soarelui. La fel ºi în cazul cuvântului �sare�. În numele lunii octombrie, moºtenit aºa
din limba latinã, ct nu a devenit pt. Este, deci, probabil cã nici �opt� din românã nu a evoluat din latinul �octo�.

Pentru a mãri viteza de comunicare ºi uºurinþa de pronunþare, în multe cuvinte s-au produs metateze sau
alterãri de sunete. Astfel Zeul Mokºei, numit Zalmoxis în timpul lui Herodot, a devenit Zamolxe pe plãcile de plumb.
Mai târziu, numele Mãnãstirii Pobrata (pentru frãþie) a devenit Probota.
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Citind invers unele rãdãcini de vorbire din limba românã, se obþine o rãdãcinã antonimã sau cuvinte
cu sens corelat cu al rãdãcinii.

De pildã, un dar se dã, iar când rad înseamnã cã iau totul. Div aratã divinul, iar vid, golul. Es, rãdãcina
existenþii, are invers pe rãdãcina secãtuirii. Ha sugereazã hazul, iar ah, oftatul. Har aratã harul, iar rah, crahul. Ia are
invers pe ai, log pe gol...

Acest fapt nu s-a observat la rãdãcinile din limba sanscritã, nici la cele deduse pentru indo-europeana comunã.
Cuvintele create pot îmbogãþi sau schimba înþelesul unei rãdãcini. În acest caz, vechiul înþeles este

asociat unei noi rãdãcini, fãrã sã disparã cuvintele create cu vechea rãdãcinã.
Rãdãcina la sugera pãmântul în lan, vale, oalã... Referirile fãcându-se la pãmânt, la a început sã indice raporturi

în spaþiu ºi timp ºi, în cuvintele nou create, pãmântul a început sã fie sugerat de alte rãdãcini.
Limbile se dezvoltã ºi evolueazã o datã cu concepþiile, mediul ºi modul de viaþã al oamenilor.
De pildã, apariþia cuvântului Dumnezeu (stãpân al zeilor) a indicat o trecere spre monoteism. Chiar ºi adoptarea

unor cuvinte din alte limbi poartã adesea amprenta gândirii celor care le-au adoptat. Astfel pili, care în limba rusã
înseamnã au bãut, a ajuns în limba românã s-au pilit, adicã s-au îmbãtat.

Limba geto-dacilor, o limbã arianã vorbitã de la graniþa cu Persia, acolo unde regina Tomyris a învins pe
Cyrus, pânã la sud de Balcani, a suferit multe influenþe ºi a evoluat în condiþii astãzi greu de stabilit. În ea se pot
face cercetãri arheologice anevoie de descifrat ºi datat.

Limba românã argumenteazã istoria ºi gândirea românilor ºi aceste însuºiri ale ei au fost insuficient studiate.
Dacia era situatã în inima vechii Aria. Aºa cum dovedeºte limba românã, aria definea o întindere de pãmânt,

deci arieni însemna pãmânteni. Când arienii fãceau cuceriri ºi deveneau stãpâni, numelui lor li s-a dãdea ºi înþelesul
de nobil.

Geþii erau fiii Gaeei � zeiþa pãmântului � deci numele lor însemna pãmânteni ºi era sinonim cu arieni.
Când N. Miulescu ºi-a intitulat cartea �Da.ksa þara zeilor�, s-a bazat ºi pe confirmarea sanscritistei Amita

Bhose cã ksa însemna þarã, regiune, iar da putea fi interpretat al zeilor, sfânt. În dicþionarul sanscrit-francez, daksa,
cu al doilea a lung, este tradus la la terre, deci daci însemna tot pãmânteni.

Numele pelasgilor ºi al valahilor conþineau silaba la, rãdãcinã de cuvânt care sugera pãmântul � mantra
pãmântului la yoghinii hinduºi �, deci lasci, lahi însemna tot pãmânteni.

Suntem urmaºii vechilor pãmânteni ai acestor locuri. Vom ºti sã ne pãstrãm tradiþiile ºi sã fim demni de vechii
strãmoºi?

Dunãrea – apa dacilor
Dr. Mihai BOCIOACÃ

Dunãrea este singurul fluviu care strãbate Europa de la vest la est, traverseazã douã mari lanþuri muntoase
(Alpii ºi Carpaþii) ºi douã mari depresiuni tectonice (Panonicã ºi Geticã) iar pe parcursul sãu de 2.860 kilometri,
dreneazã o suprafaþã de 805.300 kilometri pãtraþi, în care trãieºte o populaþie de aceeaºi origine etnicã: traco- geto-
dacicã, vizibilã ºi azi printr-o multitudine de criterii � etnice, lingvistice, culturale, folclorice, arhitectonice, hidronimice,
toponimice, antroponimice, etc.

În ultimii 359 de ani, aceastã unitate etnograficã s-a destrãmat prin promovarea principiului de constituire a
statelor naþionale, stabilit prin Pacea Westfalicã sau tratatul de pace de la Osnabrück ºi Münster, finalizat la 24.10.1648,
încheiat în urma rãzboiului de 30 de ani. De la acest moment, fiecare stat constituit ºi-a creat o nouã identitate etnicã
ºi lingvisticã, dar bazatã pe aceeaºi matcã veche traco-geto-dacicã, comunã tuturor statelor europene.

Un argument de dãinuire a populaþiei dacice, ariene sau carpato-dunãrene în acest bazin hidrografic ºi nu
numai, care �folosea aceeaºi limbã�, dupã cum spune Jordanes în lucrarea sa �Getica� ºi cã �geþii sunt totuna ºi
aceeaºi cu goþii�, cã sunt strãmoºii românilor de azi îl constituie numele râurilor, dintre care pe primul loc amintim
Dunãrea, care înseamnã �apa Dacilor�, sau �Danu.viu- zeul vedic al apelor�, care izvorãºte ºi culege afluenþii
sãi numai din þinuturile dacilor [1,14].

În lucrarea de faþã vom încerca sã argumentãm, pe criterii hidronimice ºi toponimice, aceastã origine comunã,
multimilenarã, folosind ca eºantion bazinul hidrografic al Dunãrii, fluviu care prin însuºi numele sãu o aratã.

Dunãrea izvorãºte din Munþii Pãdurea Neagrã, landul Baden-Würtemberg, Germania Federalã, de la confluenþa
râurilor Brigach ºi Brege, la Donaueschingen, (ieºirea Dunãrii) care, la rândul lor, îºi au obârºia în apropiere de
Furtwangen, de sub vârful Kesselberg (1.015 metri), primul, iar celãlalt de sub vârful Furtwänglehof, unde pe hãrþile



15

DACIAmagazinnr. 44, iulie 2007

mai noi este notat Donauquelle sau izvorul Dunãrii, lângã Schönwald [28] ºi se varsã în Marea Neagrã, prin Delta
Dunãrii, dupã 2.860 kilometri.

Numele Dunãrea, Donau, Dunaj, Duna, Dunav, în funcþie de limba þãrilor strãbãtute, sau Danubius, în limba
latinã-romanã, (cultã) are acelaºi etimon: don / dan / dun, sau Dana-Istru în documentele greceºti, este de origine
geticã ºi înseamnã �un curs de apã de mari dimensiuni, nãvalnic, cu vitezã mare de curgere ºi adâncime a apei�,
devenind în decursul mileniilor un termen generic pentru asemenea corpuri de apã, pãstrat ºi de naþiunile formate
mult mai târziu [2, 4].

Sunt demne de semnalat numele multor râuri din zona de obârºie a acesteia, cum sunt: Alb, Berner Alb, Murg,
Schwarza, Steina, sau toponime ca Albbrück, Stadt Albstatd, Ulm, Neu Ulm, Passau. Un întreg þinut este numit
Hotzenwald, (Pãdurea Hoþilor) în Germania. În zonele adiacente, ca în Elveþia, sunt râuri cu nume de aceeaºi
origine, cum este râul Sur, oraºul Olten pe Aar, oraºul Melk, pe Dunãre, în Austria, sau râul Olt (azi, Lot) în
Franþa, etc.

Þãri întregi se mai numesc ºi azi Dacia, cum este Olanda (Dutch), Germania (Deutscland = tara dacilor).
Pânã nu demult toate þãrile nordice se mândreau cu numele de Dacia, chiar regii lor cãutau sa-ºi afirme descendenþa
din familii nobiliare dacice ºi se autointitulau �Rex Daciae�.

Dovadã a acestei mari vechimi a numelor de râuri ºi localitãþi, identificate în întreg bazinul hidrografic al
Dunãrii, leagãnul culturii ºi civilizaþiei mondiale, utilizând lucrãri de prestigioºi autori, enciclopedii, atlase mai vechi ºi
moderne, cercetãri personale la faþa locului pe o perioadã de peste 40 de ani, [1], amintim cã pe Valea Dunãrii, în
defileu, la Cuina Turcului, comuna Ogradena, judeþul Mehedinþi, s-au descoperit cele mai vechi urme ale practicãrii
agriculturii, datate la 8175 î.C., sincrone cu cele din Asia Micã, dupã cum spune V. Enãchiuc, [6].

În partea superioarã a Dunãrii ºi pe principalii sãi afluenþi pânã la defileul de la Devin � Bratislava, se întâlnesc
localitãþi ºi râuri cu nume care atestã originea dacicã, cum sunt Dachau, Dachauer Mos, Dachstein, Dachsberg,
Dachsbach, Dachsenhausen, Dachvig, Dackscheid, Dachenheim, Oberdachsstetten, munþii Dachstein, oraºele
Albbrück, Ulm, Neuulm, Passau ºi alte peste 40 de localitãþi, numai în Germania.

În Elveþia, pe valea Innului, (al cãrei nume vine de la planta textila in), în cantonul Graubünden sau Engadin,
de fapt, dar ºi în zonele adiacente sunt localitãþi ºi râuri cu nume ca: Dachsen (în cantonul Zürich), muntele Hoher
Dachstein, înalt de 2995 metri, Ardez, Pashun Craista, Cresta, Guarda, Sapün, Müstair, Zuoz, Lucerne = Luzern,
Davos, Davia cu alte 5 derivate, Chur, Churwald, Olten pe râul Aar, Fontana, Vulpera, Sankt Cassian, (Ion Casian,
din Dobrogea, a creºtinat pe francezi ºi alte popoare din vestul Europei, a fost beatificat sub numele de Saint Jean
Cassien), muntele Furkleta, râul Susasca. La acestea se adaugã alte 45 de nume de localitãþi, munþi, trecãtori (pass),
râuri ºi lacuri.

Aici, pe valea superioarã a râului Inn, sunt reþii sau romanºii � populaþie în proces de deznaþionalizare � care
vorbesc o limbã româneascã arahicã, au nume de botez frecvente de Ion ºi Maria, au ocupaþii tradiþionale, obiceiuri,
port popular, case, mod de trai, identice cu cele ale românilor ºi sunt conºtienþi de originea lor comunã, [1, 8,12,14].

În Austria, pe lângã numele
fluviului Dunãrea, ale râurilor Inn,
Mur/Mura, râuri pe care sunt o
mulþime de localitãþi cu nume derivate
din acestea, sau marile oraºe, cum
este chiar Viena. În atlasele rutiere
germane ºi austriece s-au identificat
multe nume ca: Dachstein,
Dachstein-Südwand Hütte,
Oberdachsberg, Waidach ºi alte 4
derivate ale sale, Teiss, S. Michael im
Lungau, Lungauer Kalkspitze, 2474
metri, Thaur, lângã Innsbruck, Gaier
(gaia = vultur) ºi alte peste 20 de nume
derivate din �gaia�, al cãrui nume a
devenit celebru prin festivalul din
Elbigenalp, inspirat din �Gaierwally�,
a poetei Wilhelmine von Hillern,
[10,11].
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Din aceleaºi atlase la scara 1: 150.000, editate de Falk, am identificat numai în Austria 71 de nume de localitãþi
ºi de râuri mai importante cadastrate, de origine dacicã, dar ºi din alte tari.

În cadrul Bazinului Panonic, Dunãrea primeºte câþiva din cei mai mari afluenþi: Morava Cehã, Drava, Tisa,
Sava, Morava Sârbã, în bazinul cãrora se întâlnesc o mulþime de localitãþi cu etnonimul Dacia sau nume de aceeaºi
origine: Valas�ke Mezirici, Valas�ke Klobouky, Valas�ka Polanka, Vlahovice, Klokoèov în Cehia orientalã, unde un
þinut este numit Valas�ke Krlovstvy, (Crãiia Valahã). Acest fenomen se repetã ºi în Slovacia, unde sunt frecvente
numele de Vlaha, Blahova, Rumanova sau Daèov, Moldava, Trnava, Trnavka, Bystrice, fãrã a mai adãuga numele
marilor centre urbane ca Praga, Brno, Jihlava, etc. În centrul Bratislavei sunt douã cartiere cu nume româneºti:
Coliba (atelier de fierãrie, ca localitãþile româneºti Colibaºi = fierari) ºi Dubrava.

Râul Tisa (Pathissus, numele provine de la tisã�arbore sau arbust din familia taxacee, iar �ti� înseamnã lung
ºi subþire, ºerpuitor), are izvorul pe clina esticã a Carpaþilor Pãduroºi ai Maramureºului, pe care-i strãpunge, este
principalul colector al râurilor ardeleneºti care, pe teritoriul Ungariei, au nume uºor modificate: Samos, Körös,
Maros, pentru Someº, Criº (aur), Mureº. Tisa are, la vãrsarea în Dunãre, pe teritoriul Serbiei, debitul Q = 794 m³/s
þi suprafaþa F = 41.238 km², iar pe malurile sale, în Ungaria, sunt 55 de localitãþi cu nume compuse cu Tisa, cum
este Tiszabura sau Tiszamogyoros [30].

În partea de sud ºi vest a Ungariei se pãstreazã ºi azi nume pur româneºti, cum sunt localitãþile: Sopron,
Mihald, Bo(r)gata, Bögöta, Pula, Daka, Papa, Rede, Dudar, Arpás, Marfa, Gara, Sur, Surd, Magyaralmás, Mohora,
Szigetvar, sau cele din est, ca Gyula, Nyirbogat, Bihartorda, etc.

La Bãlgrad / Belgrad, azi Beograd, Dunãrea primeºte cel mai mare afluent al sãu �Sava, care are Q=1.564 m³/
s, izvorãºte de la graniþa dintre Italia ºi Slovenia, de lângã pasul Predil sau de lângã localitatea Predel, din apropierea
lui Izvir Isonzo (izvorul râului Isonzo/Soca). Din cadrul acestui bazin, amintim: Dakovo în Croatia, Dakovica în
Kosovo, mai multe Salas, Kula, Batrana, Palanka (baraj = palan), Dubrava, Agram (Zagreb), Vukovina, etc.

Dintre râurile balcanice, mai amintim: Timok, Lom, Ogosta ºi Isker, ultimele douã izvorãsc la sud-est de
Sofia, din apropierea celui mai înalt munte din toatã Peninsula Balcanicã � Musala, 2.925m. În afarã de Sofia, sunt
o mulþime de localitãþi ºi vârfuri cu nume româneºti: Vakarel, Pastorel, Târgoviºte, Bistrica, Bjala, Slatina, Baba 1787
m, Murga� 1687 m, Pãpuºele Tudorei, iar Augustin Deac citeazã liste cu mii de asemenea nume [9], deoarece � aºa
cum spune în lucrarea sa [7] � �aici baza etnicã o formau daco-românii�.

Dupã cum s-a observat din cele expuse, hidronimele si toponimele pãstreazã cel mai bine, istoric ºi geografic,
contribuþia culturalã a populaþiei dacice, sedentare, care a denumit aceste râuri ºi locuri, în limba sa ºi constituie
naþiunea primordialã nu numai a Europei, ci pe spaþii mult mai mari.

Dacii din cetatea munþilor Har-Deal ºi Scaunul domnului
Ioana CRIªAN

Acest popor milenar care a uimit lumea veche prin spiritualitatea, înþelepciunea ºi inteligenþa sa, la începutul
formãrii societãþii omeneºti, nu a atacat niciodatã pe nimeni, ci doar ºi-a apãrat pãmântul ºi neamul, pãstrându-ºi cu
tãrie valorile spirituale. A ºtiut cã sufletul este nemuritor. �Cândva, noi vorbeam cu Dumnezeu fãrã intermediari, iar
El trãia alãturi de noi pe Pãmânt. ªtiam sã alungãm furtuna, norii, ºi sã chemãm lumina. Cu timpul, ne-am îndepãrtat
de El ºi L-am alungat. Uitasem cine este El �(1). Romanii se temeau de spiritualitatea dacilor, cãreia s-au strãduit sã-
i ºteargã urmele, dar locurile sacre le-au pãstrat, ca ºi la Densuº, unde pe un templu dacic au construit unul roman.
Reghinul, �Oraºul Viorilor�, a fost ridicat pe ruinele unei cetãþi dacice de o populaþie sãseascã, colonizatã în aceste
pãrþi.

Traco-geto-dacii, naþiunea matcã � cum îi numeºte domnul professor G.D. Iscru � considerau Universul ca
o forþã activã, creatoare, condusã dupã anumite legi. Omul care ºi-a extins conºtiinþa pânã la percepþia Universului
este diferit calitativ de pãmânteanul obiºnuit al zilelor noastre. El este în armonie cu întreaga naturã. Numai cã
armonia cunoaºterii spirituale se deosebeºte esenþial de armonia bunãstãrii materiale.Tradiþiile ºi folclorul nostru pun
în valoare modul înþelept de gândire al celor ce au trãit de milenii pe acest pãmânt.

Suntem un popor cu rãdãcini ancestrale. Trãim în Þara Zeilor, care se aflã în rãsãrit, unde veghea Domnul
Cerbilor; de fapt, cerbul era reprezentat pe una din tãbliþele de la Tãrtãria. �Toþi zeii civilizatori din miturile amerindiene
erau albi ºi aveau barbã: Quetzalcoatl (Mexic), Viracocha (Peru,Bolivia,Chile ), Manco Capac (Peru), Bochica (Noua
Grenada). Ei au sosit dinspre rãsãrit ºi, dupã ce i-au învãþat pe oameni agricultura, prelucrarea metalelor, arta,
ºtiinþele cerului, meºteºugurile ºi întocmirea legilor, au plecat �spre locul de unde rãsare Soarele�.
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 Quetzalcoatl (mesianic ºi înþelept), ne este prezentat ca un zeu al Soarelui,
al aerului, al înþelepciunii ºi al pãcii,cu tenul alb,cu barbã ºi îmbrãcat cu o lungã
togã albã (preoþii daci oficiau îmbrãcaþi ºi ei cu togã albã...). Se credea cã venise în
Mexic de peste mãri, în vremuri imemorabile ºi i se atribuia inventarea acelor
matematici avansate ºi a formulelor calendaristice dupã care mayaºii au calculat
apoi când avea sã cadã... Ziua Judecãþii de Apoi�.

 Dovadã cã spiritualitatea dacilor a ajuns pânã în zilele noastre este faptul cã,
Marele cãlugãr ortodox ARSENIE BOCA purta, la fel ca dacii, o togã lungã albã,
fiind în acest sens fotografia, procuratã de la Mãnãstirea Prislop, unde a fost
înmormântat în noiembrie 1989.

�Toate miturile vorbesc despre un Rai, Paradis, Þarã a Zeilor, existent pe
Pãmânt în vremuri imemorabile, când zeii îºi duceau viaþa alãturi de oameni. Acest
loc binecuvântat de zei (spune E. Delcea în Secretele Terrei, vol.II,P.121, dupã ce
aduce numeroase dovezi în aceastã lucrare), adicã, Paradisul, Þara Zeilor ºi a
Oamenilor Primordiali este antica Cetatea a Munþilor, HAR-DEAL (Casa
Domnului) din �Grãdina Maicii Domnului - ROMÂNIA actualã, fosta
RAMANIA !�...

Ardealul are o foarte veche stemã: cele 7 turnuri.
 �Zalmoxe a fost, pentru daci, temelia pe care ºi-au construit destinul. Înþelepciunea lui a fãcut multe suflete

sã-l urmeze. Purtarea ºi faptele sale au fost pildã pentru daci iar ei se strãduiau sã-i semene�. Pentru strãmoºi,
Dumnezeu era Soarele ºi Soarele era Dumnezeu. Zalmoxe-Crãciunul era sãrbãtorit la 24-25 decembrie. La aceastã
datã, Soarele era cel mai aproape de pãmânt. Sãrbãtoarea lui Zalmoxe era consideratã cea mai importantã de pe
parcursul anului. Pentru a marca evenimentul, dacii coceau un colac din aluat de pâine împletit, de un kilogram, ce
avea forma unei fundiþe cu colþurile ridicate. Acesta era, de fapt, semnul lui Zalmoxe, care se mai nunea ºi �crãciunel�.
Se cocea câte un crãciunel pentru fiecare membru al familiei, se acoperea cu un ºtergar ºi se pãstra într-un ungher
al casei, sub o candelã. Colacul simboliza trupul lui Zalmoxe. Pe parcursul anului, în fiecare miercuri ºi vineri, se
mânca o bucãþicã din trupul lui Zalmoxe, cu vin.Colacul se împãrþea în aºa fel, încât sã ajungã pânã la sãrbãtoarea de
anul viitor, când se fãcea altul. (Alex.ªtefan, Carpatia, pp.48,77,78 ).

�Mirul ºi apa se foloseau înaintea Sãrbãtorii Soarelui. Se aducea apã într-un vas de argint, cu trei zile înainte
de sãrbãtoare. În vas se punea busuioc ºi se lãsa la lumina lunii ºi a soarelui, timp de trei zile ºi trei nopþi. Pe 25
decembrie, înainte de rãsãritul soarelui, preotul binecuvânta aceastã apã.. La rãsãritul soarelui, familia se spãla cu apã
din vas, prin stropirea cu busuioc. Tot atunci, cel mai bãtrân membru al familiei îi ungea pe ceilalþi cu mir pe frunte.
La urmã, era uns cel mai mic dintre ei, apoi acesta îºi atingea fruntea de cea a bãtrânului pentru a-l unge ºi pe el.
Acest gest însemna sãrutul soarelui, era considerat o binecuvântare ºi, în ziua respectivã, nimeni nu avea voie sã
sãrute o persoanã miruitã�. La sãrbãtoarea lui Zalmoxe, tinerii colindau casele din sat, îmbrãcaþi în piei de animale ºi
cântau colindul Steaua.

În satele noastre, la ortodoxi, cu ceva timp în urmã, dar ºi în prezent, se întâlneºte acest ritual al dacilor. În
satul Râpa de Jos din comuna Vãtava, de Crãciun se pregãteau din aluat de pâine colaci împletiþi frumos, iar la copiii
care colindau în ajun, li se dãdea colãcei. Tinerii, de Crãciun, colindau toate casele din sat cu Þurca. Apã sfinþitã în
canã cu busuioc se primeºte la Boboteazã, iar ungerea cu mir o face preotul. Trupul lui Iisus (Zalmoxe, la daci) îl
luãm la împãrtãºanie ºi nu-i voie în ziua respectivã sã sãrutãm pe nimeni

Marele istoric Nicolae Densuºianu ne-a lãsat o formidabilã moºtenire sub toate aspectele, iar cele prevãzute
intuitiv sunt confirmate mereu de acei oameni sufletiºti care trudesc pentru a scoate la luminã adevãrata istorie a
noastrã ºi a acestui pãmânt. A menþionat, de asemenea, mituri ºi legende ale neamului strãmoºesc, Cartea lui Enoh
sau uriaºi prevãzuþi de Vechiul Testament.

În Cartea lui Enoh, la capitolul XXIV, gãsim credinþa profeticã: �Îngerul mi-a rãspuns: Acest munte pe
care-l vezi ºi a cãrui vârf ajunge la aceeaºi înãlþime cu tronul Domnului, va fi locaºul unde se va odihni Domnul
Sfinþeniei ºi gloriei, Regele cel veºnic, atunci când va veni ºi va coborî pentru a vizita Pãmântul, în bunãtatea
sa. Cãci viaþa va fi sãditã într-un loc sfânt cãtre miazãnoapte, cãtre locuinþa Regelui veºnic�. Enoh realizeazã,
conform cãrþii, o cãlãtorie de la vest la est, zburând peste Oceanul Atlantic, survolând Peninsula Italicã, în drumul
sãu spre România... �Când m-am oprit, am zãrit ºapte munþi strãlucitori, care erau separaþi unul de altul. Erau
trei cãtre rãsãrit ºi existau trei la miazãzi. Erau, de asemenea, vãi adânci, dar care erau separate unele de altele.
În mijloc, se ridica cel de-al ºaptelea munte. ªi toþi aceºti munþi apãreau de departe ca niºte tronuri majestoase,
acoperite de arbori frumos mirositori. Printre aceºti arbori, exista unul cu miros împrospãtat, fãrã încetare ºi atât de
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suav, încât nu exista altul în grãdina Edenului care sã rãspândeascã un miros atât de încântãtor. Frunzele sale,
lemnul sãu, nu se veºtejeau niciodatã ºi fructele sale erau frumoase�. Dacã privim pe hartã, constatãm, cã �locul
sfânt de la miazãnoapte�, �locuinþa Regelui veºnic�, este chiar România de azi, cu Carpaþii Orientali (tãiaþi de apele
Bistriþiei ºi Moldovei), Carpaþii Meridionali (tãiaþi de Valea Prahovei ºi Valea Oltului) ºi Munþii Apuseni, ca �al ºaptelea
munte� în mijlocul arcului carpatic! Iar arborele care l-a încântat pe Enoh, era bradul�(2).

Dupã ce am arãtat cele spuse de înger lui Enoh cã �Acest munte va fi lãcaºul unde se va odihni Domnul
Sfinþeniei ºi al gloriei, Regele veºnic, atunci când va veni ºi va coborî pentru a vizita Pãmântul, în bunãtatea sa�, se
poate considera cã acel loc atât de frumos al platoului de pe �Scaunul Domnului� l-ar fi îndemnat pe �Domnul
Sfinþiei� sã poposeascã un timp, pentru a admira de acolo, de sus, Defileul Mureºului ºi pentru a se odihni. Cred cã
nu întâplãtor se numeºte �Scaunul Domnului�. Localnicii spun cã aceastã denumire s-a moºtenit din cele mai
vechi timpuri ºi cã acolo o fi ºezut Domnul, cândva, în vremuri imemorabile, atunci când oamenii erau mai
buni, se mulþumeau cu mai puþin ºi se rugau mai mult. Poiana Scaunului (platoul), este un loc minunat, ca o cetate,
formatã din zidurile stâncilor naturale, situatã la 1380m altitudine ºi este asaltatã de turiºti.

Scaunul Domnului este o formã în spaþiu a acestei alcãtuiri de relief, proiectatã pe cerul zilelor de varã, �un
platou înalt, de forma unui scaun �, care se vede foarte bine de pe drumul naþional nr.15 ce leagã Municipiul Reghin
de oraºul Topliþa. El se aflã în Munþii Cãlimani, care cred cã reprezintã unul din cei 7 munþi despre care vorbeºte
Enoh în cartea sa. Tot în Cãlimani se aflã ºi �Rezervaþia 12 Apostoli�. Ceva mai la nord de Scaunul Domnului, pe o
pantã de munte, se aflã o poianã de forma unui triunghi echilateral perfect, în care nu cresc niciodatã arbori, numitã
din vechime �Poiana Tomii�. Se ºtie cã triunghiul echilateral simbolizeazã, în credinþa ortodoxã, �Sfânta Treime�!.

Din satele de la �poalele� Munþilor Cãlimani, de sub Scaunul Domnului, se vor prezenta câteva imagini cuprinzând
aspecte din unele tradiþii moºtenite de la daci.

1. Alexandru, ªtefan,Carpatia, 2005, p. II.
2. E. Delcea, Secretele Terrei,vol.II, pp. 20-21, Editura Obiectiv.

Etruscii – dovadã, în istorie,
a continuitãþii pelasgilor din Carpaþi

Prof. Maria CIORNEI

Despre etrusci s-a scris mult, încã din secolul al XVIII-lea; sunt consideraþi ºi azi o populaþie misterioasã,
care-ºi semnaleazã prezenþa în Toscana, în centrul Italiei la sfârºitul secolului al VIII-lea î.e.n., dezvoltând o civilizaþie
urbanã strãlucitã, alcãtuitã din 12 oraºe-state, formând o Confederaþie ce a influenþat, în mod hotãrâtor, evoluþia
extraordinarã a romanilor de mai târziu, care însã i-au nimicit treptat, prin rãzboaie, în final asimilându-i.

Vom prezenta în continuare sursele de informare despre etrusci, abordând apoi tematica largã a originii lor.
Nu se cunoaºte cu exactitate nici locul de origine, nici rasa cãreia aparþin etruscii ºi nici dacã sunt localnici a

cãror formare s-a fãcut prin închidere sau dacã sunt migratori.
Încã din antichitate ºi pânã azi pãrerile sunt contradictorii în aceste privinþe.
Plinius cel Bãtrân, Herodot (mijlocul secolului al V-lea), Vergilius, Ovidius ºi Horaþius îi considerã urmaºi ai

lidienilor, populaþie tracicã; Dionisos din Hllicarnas (I, 30, 2 ), crede cã �sunt neam foarte vechi ºi nu este asemenea,
nici alt neam, nici ca limbã, nici ca fel de vorbã�. Helanikos din Mitilene crede cã sunt �pelasgi din pãrinþi ai
tracilor.�

Enumerãm ºi câteva pãreri ale cercetãtorilor moderni. M. Pollotino (Testimonia Linguae Etruscae) crede cã
sunt �posibili pelasgi veniþi din Marea Adriatic�; Ugo Antonelli îi considerã �originari din Asia Micã, de neam trac,
sau înrudiþi cu el�; Nicolas Frere (secolul al XVIII-lea e.n.) îi vede �cotropitori indoeuropeni veniþi în Peninsulã în
jurul anului 2000�, î e.n.); D. H. Lawrence (�Locuri Etrusce�, Ed. Sport-Turism, traducere1982, pag. 275 ) �
�etruscii au venit în pâlcuri, pe rând, pe mare, din Asia Micã, din Lidia�, în timp ce L. G. Bonfante (�Limba ºi
cultura etruscilor�, Ed. ªt., Bucureºti. 1997, pag 27), îi considerã � ca ºi Michel Grand � �populaþie localnicã,
rezultat al unui ºir de prefaceri petrecute pe loc, ce au culminat în istoria arhaicã sau protoistoricã�.

Autorii citaþi nu aduc probe suficiente care sã convingã pentru cã, aºa cum spune Lawrence (op. cit. pag.
370), metoda etimologicã a eºuat aproape total, (dar nici cea comparatistã n-a dat rezultate încurajatoare, adãugãm
noi) .
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În faþa atâtor întrebãri fãrã rãspunsuri, considerãm cã tot recursul la limbã poate fi edificator, cãci ea
pãstreazã date ºi fapte care nu pot fi ignorate.

Credem cã etruscii sunt pelasgii trãitori în Munþii Apuseni, veniþi de pe malurile Tisei învecinate.
Numele strãvechi al Tisei, menþionatã în secolul al XI-lea ºi în documente, era Thyscia, pronunþat Tuscia.
În Apuseni, în antichitate, trãia o populaþie pelasgã numitã Agatârºi, care sunt Tuscii stabiliþi în munþi �

lexemul aga � un prefixoid, are sensul, în pelasgã, de mãrime � ºi prin extensie � înãlþime � munte, în etruscã
însemnând conducãtor.

Etimonul târºi dã, dupã legile foneticii, formele turºi-tuºi, în pronunþie localã tusci.
Acelaºi etimon în forma originarã, târºinus � prin cãderea fireascã a terminaþiilor, ca lege comunã în trecerea

la noi forme, ºi prin graiul local � duce la lexemele târºeni-turseni; afereza ºi metateza ºi alunecarea vocalelor
evidenþiazã lexemul, care ºi pe noi ne surprinde, ruseni-raseni, sau rasna, cuvântul cu care ei înºiºi se denumeau.

Grecii le spuneau etruscilor tyrenieni; încercãm puterea de flexibilitate a aceluiaºi etimon târseni-tyrsenus-
tyrsen(i)-tyrasen(i) � confuzia în vorbire fireascã între fonemele �s� ºi �n�, apropiate ca bazã de rostire, construieºte
forma tyraneni-tyren(i)eni.

ªi cognomenul Etrusci are ca etimon tot lexemul târºi, cu forma amintitã turseni-alunecarea vocalicã ºi
metateza dau lexemul troseni-troieni, în grai local. (Amintim cã V. Pârvan considerã cã dacii au construit
Troia).(Getica, O protoistorie a Daciei, Bucureºti, Cultura Nþionalã, 1926); de la troien(us), prin metatezã ºi
rotacism, se ajunge la formele � etrun(i) � etruri = locuitorii ETRURIEI. (Rotacismul e curent la moþi, la istrieni
ºi, din Perinoldo, Porto Maunzio, în Liguria, Iura, Veri la dialectul tosc al albanesilor).

Avem cunoºtinþã ºi de toponimul ETRUSCIA ºi de corespondentul cognomen ETRUSCI � ambele atât de
aproape de TUSCII � STRÃMOªII MOÞILOR APUSENI.

Faptul cã acelaºi etimon târºi-tusci stã la baza tuturor termenilor ce definesc o populaþie din Munþii Apuseni,
cunoscutã romanilor ca tusci, grecilor ca tyrenieni sau troieni, tuturor din lumea anticã ca etrusci, ºi chiar a
termenului cu care ei înºiºi se definesc rasena-rasna, aratã, fãrã echivoc, care este originea ºi locul de pornire al
etruscilor ce, iatã, încep sã nu mai fie atât de misterioºi.

Etimologia ne lãmureºte ºi asupra locurilor prin care au migrat, ca ºi modul în care au fãcut-o, pe uscat sau
pe mare, pentru cã prin aceste nume, aparent diferite, ca ºi prin coroborarea celor afirmate de antici sau de
contemporani, privind originea etruscilor, putem cunoaºte regiunile în care au coborât, având în vedere ºi vecinãtãþilor
populaþiilor cu care au convieþuit un timp.

Etruscii au migrat în timpuri diferite ºi în valuri succesive � au coborât dinspre munþi ºi s-au îndreptat, o
parte, prin Caucasul antic � Dodrogea; ºi-au continuat drumul prin Grecia � numitã, nu întâmplãtor mai întâi
Pelasgia, apoi, forþaþi de aheii dinspre nord ºi de dorieni, au ajuns în Asia Micã, unde au întâlnit pe rudele lor, troienii.

O parte din etrusci au plecat pe Marea Egee, trecând mai departe, întemeind oraºe-state înfloritoare, cu o
civilizaþie urbanã, în Peninsula Italicã.

Dupã unii cercetãtori, e posibil ca aceºti etrusci sã fi plecat din Marea Egee înainte de rãzboiul troian în jurul
anului 1200 î.e.n.

Vom prezenta în continuarea lucrãrii ºi traseul spre vest al etruscilor, veniþi pe calea pe care ºi în Evul Mediu
o strãbãteau dupã strãvechi îndemnuri, cãci o contribuþie a miºcãrii pãstoreºti se aratã la fiecare pas pe toatã linia
Munþilor Carpaþi, a Balcanilor, pânã în Pirinei ºi Alpi � spune O. Densusianu � (Pãstoritul la români-1913).

Regina Tomyris reprezentatã în arta Renaºterii
Doina MUREªAN

În 1847, descoperirea unei fresce a lui Andrea del Castagno, intitulatã �Bãrbaþi ºi femei iluºtri�, aduce la
luminã o nouã însemnãtate istoricã ºi umanisticã a unor personalitãþi masculine ºi feminine, printre care ºi regina
mesageþilor, Tomyris. Un scurt rezumat al fazelor de studiu ºi interpretare a personajelor de pe mural ne va ajuta sã
înþelegem intenþia artistului ºi semnificaþia felului în care au fost create ºi plasate în frescã.

Eroinele lui Castagno sunt femei de acþiune, menite sã aibã succes, utilizând aceleaºi strategii ºi putere cu cea
a bãrbaþilor cu care sunt ilustrate în corespondenþã.

Se poate constata cã alegerea personajelor feminine fãcutã de Castagno reflectã rolul lor simbolic adiacent
pentru personajele masculine, impus de un program iconografic de propagandã florentin, nu în conþinut subordonat,
ci ca exemple excepþionale ale datoriei civice ale unor femei virtuoase. Ele fac parte din acelaºi grup de patrioþi,
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împreunã cu cei ºase bãrbaþi, unii fiind luptãtori bravi, alþii cãrturari înþelepþi1. Trioul
feminin reprezintã, în coerenþã, momente teologice cruciale în istoria salvãrii: Încarnarea,
Salvarea prin rãnile Patimilor ºi Victoria asupra Satanei.

ªi pentru Tomyris, Castagno oferã încã o treaptã mai sus : regina rãzboinicã
este asociatã cu celelalte personaje feminine, presentând în plus un exemplu care « supune
sabia peniþei » � lancea este tot în mâna ei, dar acum este în repaos2. Deºi, în acest caz,
fiind reprezentatã în arta secolului al XV-lea, Tomyris, împreuna cu Sybil si Esther,
rãmâne un ideal civic, patriotic ºi moral, în armonie cu moralitatea ºi filozofia creºtinã.

1 Programul humanistic a lui Castagno în Legnaia ºi posibilul iniþiator, în Zeitschrift
fur Kunstgeschichte 45, 1982, 274-286. .Pentru Nouã bãrbaþi ºi femei faimoºi a lui Castagno:
Sabie ºi Carte ca baze ale serviciilor publice, în Life and Death in Fifteenth-Century Flo-
rence, ed. M. Tetel, R. G. Witt ºi R. Goffen, Durham 1989, 174-192.

2 Am folosit în acest eseu informaþii ghidante în articolul lui Josephine M. Dunn, Andrea del Castagno�s Famous
Women: One Sibyl and Two Queens, Zeitschrift für Kunstgeschichte, 58 Bd., H. 3. (1995), pp. 359-380.

Tomiris – emblemã a conºtiinþei eminesciene
Lucia OLARU NENATI

 Doctor în litere, scriitoare, jurnalistã

Numele reginei Tomiris este pomenit de câteva ori în scrisul lui Eminescu, fãrã ca prea mulþi sã ºtie � în
contemporaneitatea sa ori mai târziu � cine e persoana desemnatã cu acest nume ºi ce reprezintã ea ca simbol. De
altfel, se pare cã aici, în scrisul lui Eminescu, apare consemnat acest nume pentru prima datã în cultura românã. Dar
acum, o datã cu lãrgirea cercetãrilor istorice, se reveleazã profunda informaþie istoricã a lui Eminescu ºi contextual
mental în care înþelegea el s-o valorifice. Cãci, precum ºtim din poezia sa � aceasta fiind cel mai bine cunoscutã
publicului dintre toate laturile universului sãu creativ � ipostazele lirice ale femeii au fost în general cele generate de
adoraþia eroticã urmatã, antitetic ºi temperamental, de unele posibile defecte pe care i le relevã frustrarea sau ca un
chip angelic, ideal, animant al amintirilor sale ori al peisajelor edenice, în orice caz, femeia pasivã, obiect de adoraþie,
nu cea activã ºi egalã bãrbatului în decizii ºi acþiuni. Chiar ºi atitudinea sa în plan social a înclinat cãtre aceastã
direcþie, el nevãzând cu ochi buni situarea femeii în poziþii de luptã ºi decizie.

Dar imaginea reginei Tomiris diferã radical de aceastã concepþie ºi se încarcã de admiraþia sa pentru cã ea
rãspunde unei concepþii pe care am aprofundat-o deja în ediþiile precedente � ºi anume tinderea sa cãtre ipostaza
eroicã a neamului sãu, în contrast antitetic cu aceea, adesea întrupatã de umilinþã ºi supunere nemeritatã faþã de alte
neamuri. De aceea imaginea lui ªtefan cel Mare, de pildã, constituie un adevãrat catarg spiritual al gândirii sale, un
þãrm de compensare ºi revigorare moralã pentru toate suferinþele colective pe care el le-a preluat mereu în chip
personal. Eminescu a avut, aºa cum am relevat anterior, un model ideal al realului, în primul rând al celui naþional, al
cãrui reprezentant simbolic se simþea ºi se comporta ca atare. Or, ipostaza în care se simþea cel mai confortabil, cel

mai adecvat, era aceea a demnitãþii manifestate, în special, ca entitate colectivã,
nu numai individualã.

Ca atare, aducerea în prim plan a personalitãþii reginei Tomiris, femeie
luptãtoare pentru neamul sãu ºi victorioasã în lupta cu regale persan Cirrus,
mare ºi celebru rãzboinic, cuceritor al atâtor alte neamuri, are în mentalul
eminescian o valoare simbolicã deosebitã, cumulativã, alãturând sub înveliºul
aceleiaºi identitãþi feminine, afecþiunea ºi admiraþia sa naturalã pentru femeie, cu
nevoia satisfacerii demnitãþii naþionale. De fapt, în opera eminescianã, Tomiris ar
putea avea o oarecare corespondenþã cu persoana Cezarei (care înseamnã, de
fapt, împãrãteasa), stãpâna unei insule ideale, aºa cum ar fi dorit Eul cel mai
profund al lui Eminescu sã devinã toposul locuit de neamul sãu.

Lucrul are o lungã �bãtaie� ºi aduce discuþia pânã în zilele noastre când
lipsa acestei atitudini, dezertarea de la componenta de conºtiinþã naþionalã produc
efecte dezastruoase ºi posibil ireparabile, ceea ce face din resuscitarea �modelului
Eminescu� un fapt de o stringentã actualitate.
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Constantin Brâncuºi – spirit tutelar al românilor
 Sorana GEORGESCU-GORJAN

La 16 martie 2007 s-a împlinit o jumãtate de secol de la trecerea la cele veºnice a celui ce pe drept cuvânt este
socotit «cel mai mare sculptor al secolului al XX-lea », românul Constantin Brâncuºi.

La 22 mai 2007, Consiliul Local al Municipiului Târgu-Jiu a instituit titlul unic de
«Pãrinte spiritual al municipiului Târgu-Jiu» ºi l-a conferit post-mortem sculptorului
Constantin Brâncuºi «pentru integrarea în universalitate a municipiului Târgu-Jiu».

Brâncuºi a creat la Târgu-Jiu «singura sculpturã a timpurilor moderne care poate fi
asemuitã cu marile monumente ale Egiptului, ale Greciei ºi ale Renaºterii », dupã cum
afirma sculptorul american William Tucker. Deºi i s-au propus numeroase alte proiecte
arhitecturale în strãinãtate, unica sa lucrare de for public a dãruit-o patriei sale.

Opere ca Masa Tãcerii, Poarta Sãrutului, Coloana fãrã Sfârºit, dar ºi Rugãciunea,
Cuminþenia Pãmântului sau Mãiastra, n-ar fi putut fi create decât de un artist care a
moºtenit o zestre unicã de frumos de la strãbunii sãi moºneni, «boieri de la Facerea Lumii»,
cum îi socotea el, coborâtori din dacii munþilor.

În lucrare se demonstreazã rãdãcinile milenare ale operei brâncuºiene ce-ºi trage
seva din pãmântul þãrii natale, justificându-se titlul propus de «spirit tutelar al românilor».

Geto-dacii în lumea tracã, unitate etno-istoricã
 Ioan Octavian RUDEANU

Data de la care putem vorbi nominal de geþi ºi de daci este mai mult sau mai puþin convenþionalã, fiind
determinatã de momentul în care aceste noþiuni apar prima oarã în izvoarele scrise ºi, deci, de posibilitatea de a
interpreta în termeni istorici, faptici, datele oferite pânã la aceastã vreme, aproape exclusive de arheologie. Este însã
credibil cã geto-dacii constituie o unitate etno-istoricã distinctã în lumea tracã încã de multã vreme. Caracteristicile
entice, premisele structurii sociale ºi spirituale se formaserã mult înainte de a consemna cineva ceva despre geþi.

Problema momentului ºi modul individualizãrii ºi cristalizãrii ramurii nord-tracice este însã insuficient lãmuritã.
Descoperirile arheologice aratã mereu deosebiri sensibile ale culturii materiale între zonele de sud ºi nord de Balcani.
Aria dintre Balcani ºi sudul Câmpiei Dunãrii poate fi consideratã ca ºi de interferenþã.

Teritoriul pe care au trãit geto-dacii era, în linii mari, aproximativ cu cel al României de azi, cu menþiunea cã
în anumite perioade istorice a fost cu mult mai vast. Cercetãrile arheologice au stabilit cã acest teritoriu a fost locuit
încã din paleolitic ºi cã, în neolitic, pe tot întinsul spaþiului carpato-danubian a înflorit o,,civilizaþie remarcabilã�(1),
caracterizatã printr-o mare prosperitate materialã ºi printr-o,,intensã viaþã religioasã� (2).

Primele ºtiri scrise despre geto-daci se gãsesc în izvoarele greceºti, unde îi întâlnim sub denumirea de geþi.
Numele de daci apare mai târziu ºi e folosit de romani. Acesta nu are prea mare importantã pentru cã, încã din
antichitate, s-a ºtiut cã geþii ºi dacii erau de acelaºi neam tracic ºi vorbeau aceeaºi limbã (3).

Începând cu secolul VII-lea î.Hr. se poate vorbi, fãrã teama de a greºi, de geþi ºi de daci în spiritul noþiunilor
dobândite din interpretarea surselor antice, respectiv de geþii de la Dunãrea de Jos în accepþia cea mai largã a
cuvântului, din secolul al VII-lea pânã în secolul I î.Hr. ºi de dacii din Transilvania, Criºana ºi Banat, chiar ºi pentru
timpurile dinainte de sfârºitul secolului al II-lea î.Hr. de când dateazã cele mai vechi menþiuni despre traci. Termenul
modern de,,geto-daci� desemneazã în literatura istoricã romanã, în sens genetic, toate triburile nord tracice care
locuiau ºi spaþiul carpato-danubian (4).

Denumirile de geþi ºi de daci au fost utilizate de scriitorii greci ºi latini pentru a desemna, sub numele de geþi,
triburile de la Dunãrea de Jos ºi, sub numele de daci, pe cele din þinuturile centrale ºi vestice ale spaþiului carpato-
dunãrean. Se pot cita exemple când numele geþilor a fost extins ºi asupra dacilor sau generalizat pentru întreaga
Dacie. Mai discutabile sunt cazurile în care numele dacilor a fost extins asupra geþilor. Numele generic prin care
grecii denumeau pe tracii nordici era, în vremurile mai vechi, tot cel de traci, ca ºi cei din sudul Balcanilor.

Starea aceasta, de fapt, se explicã prin evoluþia informaþiilor istoricilor ºi geografilor antici despre populaþiile
din þinuturile carpato-ponto-danubiene. Grecii i-au cunoscut mai întâi pe geþii din sudul Dunãrii, apoi ºi pe cei din
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stânga. Romanii au luat mai întâi cunoºtinþã despre dacii din jumãtatea apuseanã a þãrii noastre. Astfel cã atestãrile
documentare în momente diferite ale denumirilor de geþi sau daci nu implicã niciun decalaj cronologic în dezvoltarea
istoricã a triburilor din spaþiul carpato-danubian.

Mãrturiile izvoarelor literare antice sunt unanime ºi în a afirma cã geþii ºi dacii erau acelaºi popor, deosebirile
fiind regionale.

1 Constantin C. Giurescu � Formarea poporului român, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1972, pag. 20
2 Andrei Otetea � Istoria poporului roman, Ed. ªtiinþ. ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1970, pag. 22
3 Strabon � Geografia, VII, 3.5, p. 22+23, apum ibidem, p. 316
4 Vladimir Dumitrescu � Dacia înainte de Dromihete, Ed. ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1988, p. 92

Supravieþuiri de la strãmoºii daci
în lumina cercetãrilor etnologice ºi etno-arheologice

Pamfil BILÞIU

În lucrarea noastrã am analizat, pe baza celei mai bune bibliografii din care am citat cele mai avertizate pãreri,
aºa cum se prezintã ele în lumina cercetãrilor etnologice ºi etno-arheologice, o ºtiinþã nouã, aflatã la început de drum.
Înmormântarea, cu uneltele de trebuinþã, investigatã de cãtre noi pe Valea Someºului, am tratat-o în strânsã legãturã
cu riturile funerare ale strãmoºilor, aºa cum se prezintã ele în lumina cercetãrilor arheologice. În morminte s-au
descoperit ustensile diferite ca formã ºi întrebuinþare, puse ritualic: strãchini, cãni, ulcioare ºi multe altele care
demonstreazã cã roata olarului era folositã de cãtre daci� Ne-am oprit asupra obiectelor de metal cu care defuncþii
se îngroapã ºi astãzi, frecvente în riturile funerare ale strãmoºilor, precum: sfredere, cuþite, seceri, topoare, obiecte
care explicã credinþa în nemurire ºi continuarea activitãþii în lumea extra-terestrã, alãturi de zeul suprem Zamolxis.

Credinþa în nemurire am tratat-o mai pe larg folosindu-ne ºi de elemente ale obiceiului moºilor din Þara
Lãpuºului, care ilustreazã credinþa cã mortul este doar mutat dintr-o lume în altã lume, cea de dincolo, un rol esenþial
jucându-l petrecerile cu mâncare ºi bãuturã în cinstea celor dispãruþi, la sãrbãtorile în care se credea cã morþii ies din
morminte pentru a se ospãta cu cei vii împreunã: Florii, Paºti, Rusalii.

Ca reminiscenþã din cultul funerar al strãmoºilor, ne-am oprit la spargerea ritualicã a unui vas de lut la
scoaterea mortului din casã, rit de circulaþie pe o arie întinsã a þãrii ºi pe care l-am legat de spargerea ritualicã a
vaselor din timpul ofrandelor funerare ale dacilor, dupã ospãþul care avea loc, ºi care se depuneau în morminte.

Tot de cultul funerar al strãmoºilor este legat ºi jocul � dansurile rituale în jurul focului din riturile de înmormântare
din Vrancea sugereazã ideea nevoii de purificare prin foc ºi fum a defuncþilor despre care strãmoºii credeau cã
trebuie sã se înalþe la ceruri purificaþi prin foc ºi fum ºi care nu pot fi despãrþiþi de riturile de incineraþie. Dansurile în
jurul focului le-am considerat o formã evoluatã de purificare a ritului incinerãrii.

În partea a doua am trecut în revistã unele elemente ce þin de religia strãmoºilor, care ni se par plauzibile. Între
acestea, ne-am oprit la formele de ucidere a ciobanului mioritic din sfatul de judecatã, tãiere, împuºcare, dintre care
esenþialã rãmâne aruncarea în þepuºte. �Ori sã-l puºte, ori sã-l taie, / Ori sã-l puie între fârtate�. Acest motiv al
uciderii, care circulã în douã zone arhaice � Maramureºul istoric ºi Þara Oaºului � l-am legat de tragerea la sorþi a
solului trimis la Zamolxis, care era aruncat în lãnci puse cu vârful în sus ºi, dacã nu murea, se credea cã nu a fost
primit ºi se alegea alt sol.

Tot legat de religia strãmoºilor am analizat motivul rugii cãtre soare pe vârfuri de munte, ritual care asociazã
cultul soarelui amplu practicat de cãtre strãmoºi. �Luna-n drum le-o stat, / Frumos i-o-ntrebat: / � Ce v-aþi cãpãtat?
/ Poame-am cãpãtat, / Cu rugare mare, / De la sfântul soare / În coate ºi-n gerunte, / Pã cel vârv de munte�. Este
prezent în acest motiv un ritual oficiat pe vârf de munte, consacrat cultului rodirii pomilor, care ne aminteºte de
rugile strãmoºilor de pe vârfuri de munte pentru a fi mai aproape de soare.

În continuare am luat în dezbatere unele reminiscenþe din mitologia popularã ºi care constituie reminiscenþe
dacice, precum cultul Sânzienilor, apoi mitul babei Dochia.

Lucrarea se încheie cu câteva reprezentãri din arta popularã care, potrivit cercetãrilor, sunt reminiscenþe ale
culturii ºi civilizaþiei strãmoºilor, precum crucea închisã în cerc care, pãtruns de la celþi, nu se leagã de rãspândirea
creºtinismului în Dacia, ci de semnificaþia pãgânã a motivului, aceea de cult solar. Am mai tratat unele forme de
reprezentare ale soarelui, generalizat în cultura dacicã, precum ºi alte motive, un loc aparte ocupându-l pomul vieþii
care, dupã unele pãreri, este de origine autohtonã (Paul Petrescu).
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Dacologi strãini ºi români
Maria BUZ

Dorina DRÃGULEÞ

 Deºi termenul �Dacologie� nu este interpretat în nicio ediþie a Dicþionarului Explicativ al Limbii Române, în
literatura istoricã este deseori folosit.

Accepþiunea acestuia s-ar referi la studiile, cercetãrile, lucrãrile în legãturã cu dacii, din toate punctele de vedere.
Credem cã, pe lângã informaþiile oferite de autorii preocupaþi de soarta Daciei ºi a locuitorilor ei, ar fi interesant

sã se reliefeze ºi date despre personalitãþile acestora.
Desigur, bibliografia acestei cercetãri ar include foarte multe nume pe care prezenta comunicare nu ar putea

sã le cuprindã doar în câteva pagini.
Evocarea acestora în preocupãrile noastre impune o ierarhizare fãcutã de timp, cel care cerne ºi ajutã sã se

distingã adevãruri ºi adevãrate valori. Criteriile alese de noi în menþionarea unei pãrþi dintre aceºtia sunt naþionalitatea
cercetãtorilor ºi relevanþa ipotezelor avansate.

Oameni ºi locuri de pe Columna lui Traian
 Maria BUZ

Lucrarea încearcã sã sublinieze continuitatea existenþei dacilor în spaþiul românesc actual pe baza mãrturiilor
arheologice ºi a istoriografiei, cu raportãri la entitãþile de azi de pe valea Oltului, respectiv la comunitatea din satul
BALOTA (fost Sãrãcineºti). Referirile speciale sunt la comentariile unor istorici strãini ºi români fãcute în legãturã
cu scenele de pe Columna lui Traian, mai ales asupra scenei a VII-a.

În Marele Dicþionar Geografic al României, vol. IV, fasciculul IV (Bucureºti, stabilimentul Grafic J. V. Socecu,
strada Bersei, nr. 59, 1901), pag. 339, George Ioan Lahovari menþioneazã:

�Sãrãcineºti, sat fãcând parte din comuna ruralã Robeºti, plaiul Cosia, judeþul Vâlcea, situate pe valea Sãrãcineºti
ºi pe malul drept al Oltului, lângã ºoseaua naþionalã Râul Vadului, la 2,5 Km de cãtunul Robeºti unde e reºedinþa
comunei ºi ºcoala.

Are o populaþie de 35 de familii, o bisericã foarte veche cu hramul �Sf. Nicolae�, construitã din lemn...
În raionul cãtunului se vãd ruine de ziduri vechi ºi urme de biserici. S-a gãsit un picior de prestol (pristol) de

piatrã, care s-a aºezat la biserica din Robeºti ºi mai multe sãgeþi în formã dacicã.�
Originarã din Balota (Sãrãcineºti), sat de monografia cãruia se ocupã în prezent, autoarea însãºi se considera

un pui de dac (datorita unui entuziasm debordant, dar nu numai...), �supravietuitor� al celor care par a trãi încã prin
veºmintele lor strãmoºeºti asemãnãtoare cu cele de pe Columna lui Traian, prin
îndeletnicirile lor, de ieri ºi de azi, prin datinile ºi obiceiurile lor, prin denumiri de
locuri; aº îndrãzni sã afirm ºi prin trãsãturile lor anatomo-morfologice.

Comentând �Scena a VII-a de pe Columna lui Traian, Teohari Antonescu
(Columna lui Traian, Iaºi, Tipografia H.Goldner, Strada Primãriei nr.17, 1910, p.
252) afirma:

�...la Sãrãcineºti, cetãþuia vrãºmaºului este risipitã chiar sub ochii garnizoanei
dace, care se retrage în liniºte pe valea pârâului Sãrãcineºti. în fine, iatã-l pe
Traian ajuns la Caineºti.�

Foarte interesantã este localizarea de cãtre istorici a Scenei a VII-a de pe
Columna lui Traian, pe râul Olt, acolo unde azi se aflã un ostrov stâncos (situat
între satul Sãrãcineºti ºi Robeºti), cunoscut de localnici sub denumirea de �Ostrovul
de piatrã�.

Concluziile din mai multe unghiuri: istorice, geografice, culturale, sociologice
etc, s-ar putea concretiza într-un film documentar �Oameni ºi locuri de pe Co-
lumna lui Traian� care ar accentua identitatea ºi continuitatea vie a elementului dac
pânã în zilele noastre.
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Tomiris, zeiþa belºugului, regina Massageþilor
Conf.univ.dr. Ion-Dumitru DUNÃREANU

 Coautori: lector univ.dr. Iftimia Avram,
prof. ing. Stelian Codarcea,

prof.Florina Dunãreanu

1. � Argument
Þinutul strãvechi al massageþilor, aflat sub zodia reginei Tomiris, constituia nucleul central al civilizaþiei getodace,

descrisã în termeni atât de convingãtori de savanta Marija Gimbutas.
La fel cum Zalmoxe, stãpânul acelei lumi, era deopotrivã zeu, rege ºi om, Tomiris era deopotrivã reginã ºi

divinitate beneficã, asigurând prosperitatea ºi traiul conform preceptelor zalmoxiene.
Numele de Tomiris rezultã din alãturarea a douã cuvinte -tomi, cu înþelesul de belºug, bunãstare, prosperitate,

temei: -ris, cu înþelesul de rege. Dacã þinem cont de polisemantismul primului cuvât, avem întreaga justificare sã
considerãm cã regina Tomiris domnea peste o lume aparþinând unei civilizaþii de înalt standard material, moral ºi
spiritual.

Caracteristicile definitorii ale acestei civilizaþii rezidã în urmãtoarele:
- fundamentul ei spiritual, decurgând din legãtura nemijlocitã cu divinitatea, obiectivatã într-un sistem de

organizare social-politicã bazatã pe legile lui Zalmoxe ;
- fundamentul material, constituit dintr-o multitudine de activitãþi productive specializate, desfãºurate în condiþii

de complementaritate cu natura
- relaþii nemijlocite pe toate planurile cu populaþiile de pe întreg cuprinsul Eurasiei. În acest context, se pare cã

factorul cel mai important l-a constituit transportul pe ape
- caracterul unitar al limbii, multitudinea dialectelor proprii diferitelor populaþii permiþând comunicarea facilã

între acestea;
- o datã cu expansiunea romanã în Europa ºi Asia, civilizaþia pelasgo-traco-dacã, devenitã þinta obsedantã a

acestei expansiuni, intrã într-un proces de detaºare treptatã faþã de fiinþa europeanã unitarã. Dacia, ultimul crâmpei
nealterat al ei, a rezistat datoritã menþinerii legãturii cu divinitatea. În consecinþa unei cauzalitãþi ce nu poate fi
explicatã azi, aceastã legãturã a fost distrusã. Faptul a constituit premiza decisivã care a permis Romei sã scoatã
vremelnic Dacia din istorie, ca tip diametral opus de civilizaþie;

- Existã o legãturã congenitalã între daci, traci ºi pelasgi, orice încercare de regionalizare rigidã a acestora
neavând niciun suport. Un argument de importanþã esenþialã în sprijinul acestei teze rezidã în caracterul unitar al
limbii acestei civilizaþii, unitate în diversitate care permitea comunicarea între diversele grupuri etnice, deºi fiecare
avea un dialect propriu pentru comunicarea intracomunitarã.

- Massageþii se pare cã au constituit populaþia cea mai veche a civilizaþiei strãbunilor noºtri, denumirea putând
avea înþelesul de geþii primordiali sau moºii geþilor. Aceastã ipotezã, coroboratã cu datele care indicã locaþia unei
strãlucite civilizaþii antediluviene în arealul de la gurile Dunãrii, poate lumina multe din punctele de vedere adiacente
referitoare la strãvechima dacicã.

Cel mai frapant aspect al limbii strãmoºilor noºtri daci rezidã în aceea cã ea cuprinde cuvinte prezente
actualmente în mai toate limbile ºi idiomurile europene, precum ºi în majoritatea cazurilor acestor congruenþe, se
observã o intervenþie savantã de mare fineþe asupra structurii cuvintelor, în maniera descrisã de Nicolae Densuºianu
în �Dacia preistoricã�. Încã este greu de înþeles raþiunea acestei intervenþii ºi doar abordarea temei în dezbateri de
tipul congreselor de dacologie ar putea lãmuri misterul. Pentru noi este important, deocamdatã, faptul cã, odatã
conºtientizând procedeul pelasgic de prelucrare a cuvintelor limbii originare, putem identifica cu uºurinþã elementele
comune ale limbii dacoromâne ºi ale altor limbi, proprii culturilor de pe toate continentele.Aceastã uºurãtate pare a
sugera caracterul intenþional al prelucrãrilor operate de pelasgi, în perspectiva revenirii, istoriceºte, la civilizaþia
originarã.

Lucrarea noastrã aduce argumente de ordin lingvistic ºi semantic în sprijinul tuturor ideilor prezentate, dupã
cum urmeazã:

2. -Dacia in contextul european oglinditã în limba strãmoºilor; relaþia biunivocã dintre limba getodacã
ºi celelalte limbi europene

2.1 -Limbi oficiale din Europa (vezi ºi lucrarea cu titlul ªcoala româneascã faþã-n- faþã cu dezideratul
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multilingvismului, prezentatã la Simpozionul International �Tradiþii, valori ºi perspective în ºtiinþele educaþiei�, Cluj,
18-19 mai 2007)

2.2. -Idiomuri regionale/locale; graiuri dispãrute
3. -Vechi ideograme cu potenþial semantic susceptibil de a permite o lecturã retrospectivã a civilizaþiei

getodace. Limba getodacã ºi scrierea ideograficã; posibile legãturi între Civilizaþia Getodacã ºi Civilizaþiile
Extremului Orient (a se vedea ºi lucrarea cu titlul Virtuþile ideogramelor ca mijloace universale de comunicare ºi
învãþare, prezentatã la Simpozionul Internaþional �Tradiþii, valori ºi perspective în ºtiinþele educaþiei�, Cluj, 18-19 mai
2007)

4. -Lumea Arabã ºi Civilizaþia Getodacã � elemente de lexic comun
5. -Cuvinte dacoromâne în graiul quechua. Au existat legãturi între Civilizaþia Getodacã ºi Civilizaþia

Inca?
6. -Concluzii

Codex Rohonczi- B. P. Hasdeu
(Etymologicum Magnum Romaniae)

Prof. Elena CÃLUGÃRU-BACIU

Apariþia Codexului Rohonczi în anul 2002, Bucureºti, stabileºte noi punþi istorice, literare, lingvistice, etc.
între verigile pe care le bãnuiam acoperite de vremuri. Bãnuielile noastre fuseserã stârnite de �ETYMOLOGICUM
MAGNUM ROMANIAE�. Fiecare cuvânt, dezbãtut de marele lingvist ºi istoric Bogdan Petriceicu Hasdeu, ne trimitea
la întrebarea: dar înainte de aceastã interpretare a sensului ºi a provenienþei ce a mai fost? Cum a evoluat cuvântul în
timp? Cum s-a scris? Cum s-a pronunþat? Însãºi exprimarea savantului Bogdan Petriceicu Hasdeu ne creeazã mijlocul
de a ne întoarce în timp. Deoarece pe noi ne despart o sutã de ani � noi aparþinând secolului XXI � sã dechidem cu
îndrãznealã dicþionarul menþionat, la o paginã oarecare. Ochii ne cad pe capitolul �Deceurile� din cadrul cuvântului
�Basm�. ªi iatã ce spune autorul: �Noþiunea despre basm nu va fi completã dacã nu-i vom restitui un gen literar
poporan care-i aparþine din toate puncturile de vedere�.

Sã scoatem din text cuvântul �puncturile�. Nu este altceva decât pluralul de la punct, dar cu o desinenþã activã
încã în secolul al XIX-lea, secol în care a trãit lingvistul. În timpul nostru, pluralul cuvântului este �puncte�, nu
�puncturi�, deºi mai sunt ºi azi cuvinte (cu desinenþa latinã �-uri�) încadrate în normã cu dublã desinenþã: chibrituri/
chibrite. Timpul lucreazã!

Ne oprim la un singur exemplu deoarece scopul lucrãrii noastre este altul ºi anume mersul înapoi în viaþa
limbii române ºi, mai bine spus, în limba daco-românã. Aceasta din urmã este descifratã, transcrisã ºi tradusã din
Rohonczi Codex în limba românã contemporanã de cãtre Viorica Enãchiuc, arheolog, istoric ºi lingvist. Lucrarea
este publicatã la Editura Alcor, Bucureºti, 2002.

Cum studiul evolutiv al unei limbi se face ºi prin comparaþie, atunci sã folosim ºi noi aceastã metodã. Cãutãrile
au scos la ivealã urmãtoarele:

a) Codex Rohonczi: GLI A IUK NEVIS VASO RALNA SUOAR RAN AL-VIK VI DIC ASTED SUC BESIS
ANVETITI TER (Traducerea: �Înainteazã hotãrât, în apãrare loveºte de-a lungul albiei
puternic! Hotãrãºte cu dibãcie, puternic, cu douã treimi oare opriþi întreit!� (Cod.R,
pagina 14, C .1)

Sã luãm cuvântul �alvik� din versurile de mai sus ºi sã-l cãutãm în Etymologicum
Magnum Romaniae. La pagina 185 din dicþionarul menþionat, apãrut la Editura Minerva,
în 1970, Bucureºti, Bogdan Petriceicu Hasdeu noteazã: �Albia este ºi fundul unei vãi
închise între ridicãturi. Dâlmã se cheamã lungul unui deal fãrã pãdure pe el, vãgãunã
este locul mai jos dintre dâlme, adecã albia dintre dâlme�� (N. Vuga, Vaslui, c. Bodeºti)
Se rosteºte, dupã localitãþi: �albie, alghie, albghie, albgie�; peste Carpaþi se aude ºi �alive�;

ª-aºa cântã cu cãldurã
De stã Oltul ºi nu curã�
- Taci, cuce, nu mai cânta,
Cã tu-mi opreºti alvia.
(JarniK-Bârsanu, 106)
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�Poporul crede cã dacã cineva bagã argint-viu în fântâni, le stricã izvorul, sau într-un râu stricã alvia, cãci el
tot mereu sapã�.

(A.Bunea, Transilvania, Fãgãraº, c.Vaidarecea).
Nu credem cã este necesar sã insistãm asupra cuvântului ALVIK din Codexul Rohonczi pe baza comparãrii �

alvik-alvie -, descifrat în dialectul daco-român al secolelor XI-XII ºi transliterat cu litere latine dupã care este tradus
în limba românã contemporanã de Viorica Enãchiuc �albie; albia�. �Alvik� este prins în versurile din: III. Cuvântarea
în faþa armatei dupã anul 1078, pentru vegherea graniþei la Ineu ºi respingerea pecenegilor la Ticia, Dobrogea pânã
pe firul Nistrului.

Lucrarea întreagã apare publicatã în CUVÂNT CÃTRE STELE, de curând editatã la AMURG SENTIMEN-
TAL. Cartea este un omagiu închinat savantului român cu prilejul împlinirii a o sutã de ani. Acest volum conþine ºi
lucrarea,,Începuturile Creºtinismului în Dacia ºi Provincia Romanã Dacia Secolele I-V, lucrare susþinutã la Lisabona,
la al XV-lea Congres de Protoistorie ºi alte texte inedite. CUVÂNT CÃTRE STELE a fost prezentatã la Sãrbãtoarea
celor douã Iulii, 2 iulie 2007, la �Castelul Iulia Hasdeu� din Câmpina.

ªcoli ºi biserici româneºti din Peninsula Balcanicã
1864–1948*

Dr. Adina BERCIU-DRÃGHICESCU
 Prof. Maria PETRE (Arhivele Naþionale)

Lucrarea prezentatã la Congresul Internaþional de Dacologie, privind ºcolile ºi bisericile româneºti din Penin-
sula Balcanicã în perioada 1918-1948, este realizatã pe baza unor documente identificate în fonduri pãstrate la
Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe ºi la Direcþia Arhivelor Naþionale Istorice Centrale din
Bucureºti. Au fost studiate ºi selectate documente de cea mai mare semnificaþie în scopul prezentãrii evoluþiei
situaþiei ºcolilor ºi a bisericilor comunitãþilor româneºti situate la sud de Dunãre începând cu anul 1864 când a fost
înfiinþatã prima ºcoalã în Târnova, Macedonia, ºi pânã în 1948 când statul român a abandonat acþiunea iniþiatã de
conducãtorul Al. Ioan Cuza. Articolul prezintã aceastã situaþie, foarte dramaticã, a comunitãþilor româneºti din
Balcani, pe baza documentelor de arhivã.

* Prezentul articol a fost publicat într-o formã mai extinsã, ca Introducere la volumul de documente: ªcoli ºi
biserici româneºti din Peninsula Balcanicã. Documente (1864-1948), vol. I, Bucureºti, Editura Universitãþii din
Bucureºti, 2004, 666 p. Documentele au fost adunate ºi selecþionate de Adina Berciu-Drãghicescu ºi Maria Petre.
Introducerea, ca ºi studiul de faþã, au fost alcãtuite împreunã cu doamna Maria Petre.

Semnele totemice ºi reprezentarea lor ecologicã
în dimensiunile acþiunii militare din spaþiul geto-dacic

Student Cãtãlin CIOBANU
Colonel (r.) Viorel CIOBANU

În secolele I �III e.n., ca urmare a evoluþiei nivelului de viaþã, în aproape întreaga lume, a dezvoltãrii
meºteºugurilor, comerþului ºi perfecþionãrii activitãþilor de cultivare a pãmântului, se constatã o reorientare conceptualã
privind acceptarea unor tabu-uri ideatice, a unor simboluri sacrale sau semne providenþiale.

Furaþi de mãreþie sau împinºi de orgolii nemãsurate, multe cãpetenii rãzboinice, dupã victorii, nu-ºi mai
recunoºteau zeii impuºi de relaþii de rudenie strãmoºeascã, devenind indiferenþi ºi �imuni� la înþelepciunile moºtenite.
Se întruchipa acum o nouã relaþie � de fapt, conturatã de mai mult timp, poate încã din antichitate � dar cu mai puþinã
�vigoare� ºi voinþã, glorificându-se pe ei sau pe conducãtorii statelor, pe lideri politici sau religioºi care-i susþineau,
transferând în acest fel aspectologia credinþelor mitologice în arealul de convieþuire. Era, de fapt, o primã formã de
manifestare a cultului personalitãþii de mai târziu ºi o deschidere de drum cãtre, �tirania modernã�. Se ºi promova,
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astfel, idolarizarea unor personalitãþi cu contribuþii sau atribute fizice ºi morale, mai mult sau mai puþin probate, dar
cu o mare putere de a se impune. Se converteau astfel epocile, comprimându-se timpul, de la dimensiuni nesfârºite
la clipele efemere, supuse apoi eroziunii ºi dispariþiei. Nu se mai respectau deci valorile sufleteºti moºtenite, cerute de
mituri, înlocuindu-se cu apariþii, de cele mai multe ori nesemnificative, promovate intenþionat.

Simultan cu aceastã idolatrie umanã, se continuã însã � ºi chiar se dezvoltã � în paralel, o permanentã
interferare cu idolatria din lumea animalã. Într-o astfel de explozie de zeitãþi vechi ºi noi, se pare cã �însuºi Olimpul
s-a mutat pe pãmânt�, iar fiecare om îºi putea fãuri propriul sãu zeu, dupã propria sa înfãþiºare ºi pricepere a ideilor
mitice, de dinainte sau contemporane cu el.

Putem aprecia, pe baza descoperirilor arheologice, a mãrturiilor documentare, aflate îndeosebi în Dobrogea,
cã în primele secole de colonizare greceascã, aºezãrile fortificate ale cetãþilor daco-romane încã mai aveau altare
sacre. De asemenea, cele mai recente cercetãri au relevat existenþa statuetelor ºi figurilor zoomorfe ºi antropomorfe,
fapt ce a îndreptãþit tragerea concluziei coexistenþei unor zootemuri ºi fitotemuri cu rezonanþe chiar ºi în
conflictele armate.

Dacii, de pildã, aveau cultul animalelor totemice (lupii, urºi, cerbii, ºerpii etc.) cult care s-a pãstrat, diversificat
ºi stilizat, pânã la noi, ºtiut fiind faptul cã în secolele XV-XVI voievozii noºtri foloseau ca efigie rãzboinicã chipurile
stilizate ale unor animale puternice ca bourul, zimbrul, vulturul, fiind puþin influenþat de romanii care utilizau doar
totemurile de origine celestã (sistemul solar sau stelele mai importante).

Dar mai târziu, în spaþiul credinþelor spirituale din acest areal, în axiologia culticã daco-romanã, îºi fac locul
ºi alte reprezentãri terestre ºi cereºti, fapt care dã naºtere unui mozaic conceptual ºi atitudinal.

Credinþa în reprezentãrile artificiale, în forme existenþiale primare, în semne ºi fenomene greu de acceptat ºi
descifrat, a dus cu timpul la evidenþierea cultului, la constituirea unor conglomerate de idei, concepte ºi pãreri ºi
chiar atitudini, de credinþe ºi pseudocredinþe, care s-au sintetizat apoi în totemuri, puternice exteriorizãri ale esenþelor
interioare umane, imagini empiric acceptate, dar complexe ºi abstracte.

Pentru lumea anticã, totemurile au însemnat o a doua descoperire de sine, o a doua recunoaºtere a existenþialului
prin neexistenþial prin aºa-zisa lume �de dincolo�, de pe alt tãrâm, mediatã de semne ºi figuri sacre, dar cu corespondenþe
în existenþele de pe pãmânt.

Covârºitor este, pentru toatã aceastã dimensiune panoramaticã spiritualã, simbolul naturii (mamã) ca ocrotitor,
apãrãtor ºi loc de refugiu în clipele de maximã tensiune, de înfricoºare ºi prigoanã.

Rãzboaiele, luptele, suferinþele cotidiene, insatisfacþiile materiale ºi umane de tot felul au dat naºtere unei
simbolistici foarte diverse, cu implicaþii ºi reprezentãri profunde în sfera preocupãrilor de fiecare moment.

De fapt, fiecare populaþie, fiecare formaþiune statalã, fiecare spaþiu geografic sau zonã de influenþã ºi-a însuºit
în accepþiunea cultului, ca ºi în suita ceremonialelor specifice, câte un obiect, animal, plantã sau formã de relief pe
care le-au respectat pânã la adoraþie ºi le-au transformat în convingeri sacre.

În acest fel, totemurile au luat naºtere din lucruri obiºnuite, care nu au avut însuºiri deosebite sau virtuþi ieºite
din comun, dar care, datoritã unor întâmplãri mai mult sau mai puþin bizare, s-au transformat în daruri �cãzute din
cer� sau din Olimpul zeiesc.

Aºa au apãrut totemurile din rândul plantelor, din rândul animalelor sau chiar din rândul obiectelor folosite în
gospodãrie, în viaþa personalã a oamenilor.

Oare ce relevanþã a avut zeificarea calului, a lupului, a bourului, a zimbrului, a taurului sau � mai târziu � a
câinelui? Ce valenþe simbolistice aveau arborii obiºnuiþi, ca: bradul, plopul, arþagul sau stejarul?

În paralel cu acestea, s-a dezvoltat ºi cultul unor închipuiri crude, asociaþii bizare de real ºi imaginar, dar care
erau considerate a fi periculoase pentru viaþa omului, mai viclene sau mai puternice ca el. Exemplificãm în acest sens
totemul balaurului, dragonului, zmeului etc. Chiar ºi despre celebrul Zamolxis se afirmã cã era un urs, pe care geto-
dacii l-au divinizat.

Stindardul dacic cu chip de balaur, ca signum de ordin totemic, dar ºi totemul ºarpelui au marcat multã vreme
existenþa mitologicã a strãmoºilor noºtri ºi au polarizat conºtiinþele în momentele de crizã, de rãzboaie, catastrofe,
cataclisme, molime, foamete, fiind implorate de comandanþii de oºti pentru facilitarea victoriei, dar ºi de femei,
bãtrâni ºi copii pentru supravieþuire.

Însã simultan, în Dacia ca ºi pe întregul cuprins al Eurasiei, o datã cu apariþia ºi dezvoltarea totemurilor, au
luat naºtere ºi astrotemurile, vizând o dimensiune ecologicã mult mai expansivã, mai amplã, mai greu de definit.

Mai întâi, aceste simboluri au fost în mitologia predacicã, iar apoi pãstrate ºi adaptate civilizaþiei epocii respec-
tive. Atât fitotemurile, zootemurile cât ºi astrotemurile au dus, pe o anumitã treaptã de dezvoltare istoricã,
la realizarea unei adevãrate spiritualitãþi totemice.

Actul de jertfire, în scopul satisfacerii totemice, a fost des rãspândit, dar în timp ce în perioadele de pace avea
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coordonate singulare sau/ºi colective, dar de mici dimensiuni, oricum mai apropiate de normal, în vreme de rãzboi
cãpãta dimensiuni colective monstruoase. Pentru astfel de aºa-zise daruri zeificate se declanºau rãzboaie, se distrugeau
hotare ºi ierarhii statale, se sãvârºeau mari trãdãri sociale.

În dimensiunea spiritualã a geto-dacilor, semnele totemice sunt disparate ºi cu un specific pregnant pentru
fiecare context geografic, dar unitare prin simbolisticã ºi tematicã, uniforme prin nimbul cultic care s-a þesut în jurul
lor ºi unice prin ideatica etno-geneticã, fiindcã, fãrã dar ºi poate, pânã la reprezentãrile abstracte ce învãluiau o
întreagã tradiþie spiritualã ºi miticã, ele slujeau de fapt specificul naþional de mai târziu ºi �lucrau pentru plãmãdirea
limbii ºi a poporului român�. În atari condiþii, sfera gândirii ºi acþiunii militare ºi-a interferat multe din valenþele
ei formativ-praxiologice ºi a beneficiat de starea totemicã a timpurilor respective.

Totemismul a coexistat cu alte manifestãri tradiþionale. Acesta a pãtruns chiar ºi în cultul religios-ortodox,
devenindu-ne contemporan. De exemplu, cunoscutele figurine din pâine (prescuri, cãpeþele, colaci) semnificã o
prelungire a credinþei totemice ºi în tradiþia popularã. Ca sã nu mai vorbim de mãºti ºi de simbolistica costumelor, de
gestica dansurilor ºi de desfãºurarea unor ritualuri.

Se pãstreazã încã, în activitatea ºi în practica actualã, o seamã de reprezentãri de figurine, care s-au transformat
în însemne militare, în vremea noastrã, ale armelor ºi þinutei ostãºeºti. Poate cã de acolo provine ºi nelipsita frunzã
de stejar sau simbolistica genurilor de arme ca ºi ceremonialul corespunzãtor în momentul fixãrii respectivului
însemn pe þinute de specific.

Iatã, deci, cât de mare importanþã au acordat ºi acordã românii � urmaºi ai dacilor � acestor reprezentãri, ce
implicaþii mitologice ºi mitice, etnice ºi etice, ce valoare covârºitoare de stimulare a psihologiei individuale ºi colective,
ca argument al legãturii vieþii omului cu tãriile universului.

În timpurile actuale, de cãutãri, de instabilitate mondialã ºi continentalã, de crizã economicã ºi politicã, aceste
semne sunt cu pregnanþã reactualizate ºi �reidolatrizate�, reaºezate în conºtiinþele umane ºi chiar în comportamente,
la locul pe care îl au de secole ºi secole.

ªtiinþã ºi istorie în monumentele megalitice
din Carpaþii de Curburã

Valentina CETEAN

Când ne referim la istoria recentã umanã, ne-am obiºnuit a ne referi la ultimele decade ale timpului pe care îl
trãim. Sau, cel mult, la ultimele sute de ani. Deºi ºtim cã, de fapt, au fost alte câteva mii de ani de vieþuire umanã
înaintea acestor vremuri, cel puþin în teritoriul ce avea ca punct nodal Munþii Carpaþi...

Sunt atât de multe de spus despre extraordinarele monumente megalitice din Munþii Carpaþi, încât efortul cel
mai mare este de a reuºi identificarea ºi caracterizarea lor într-un sistem onest ºi unitar, fãrã a omite esenþa ºi
integrarea lor în istoria Daciei (sau poate chiar a Imperiului Pelasg) în locul care i se cuvine. Iar popasul � pe criterii
ºtiinþifice � propus prin acest articol la Cetãþuia de Argeº ºi în Munþii Buzãului, în Culmea Ivãneþului, are rolul, în
primul rând, de a reaminti despre douã locaþii în care istoria geologicã a pãmântului se amestecã cu istoria umanã
veche ºi foarte veche. Iar, în al doilea rând, de a redeschide o carte� nescrisã pe hârtie, ci numai în piatrã.

Plecarea în aceastã incursiune în trecut o facem conºtienþi cã efortul cel mai mare nu este cel de a ajunge
acolo (care ºi acesta se dovedeºte, uneori, destul de complicat ºi mai degrabã iniþiatic), ci acela de a ne deschide
ochii ºi mintea ºi a încerca sã aflãm ce se aflã dincolo... Dincolo de �peºterile� sãpate în stâncã cu o tehnicã de
invidiat ºi în prezent, de blocurile imense de conglomerate sau gresii formând adevãrate portale sau lespezi încastrate,
dincolo de existenþa unor foarte numeroase firide cu forme absolut poligonale, dincolo de treptele de piatrã care nu
mai duc nicãieri... Dincolo de inscripþiile cu o vechime de neacceptat pentru foarte mulþi istorici, ca o dovadã a
continuitãþii unei vieþi monahice de tip zamolxian în aceste locuinþe subterane.

Pentru cã EI, care trãiau în cultul soarelui, care se simþeau a fi parte inseparabilã a Pãmântului, respectau ºi
iubeau Natura, trãiau organizaþi în �Þãri� ºi au avut un limbaj scris propriu ce pare a sta la baza altor alfabete. ªi
astfel, înþelegând modul de realizare a construcþiilor megalitice, încercãm a face un pas în descifrarea acestor glife,
marcaje, semne grafice, litere ºi simboluri înscrise pe pereþii peºterilor ºi pe blocurile din aceste locaþii. Fiindcã
puþine documente vorbesc despre ele ºi sunt încã infim de puþine cercetãri realizate pe aceste grafeme, care stau a
fi distruse sub scrijeliri ulterioare, încã neinventariate prin metode moderne, neprelucrate manual sau computerizat
în vreun proiect interdisciplinar.
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Ascunse în munþi, uitate de timp, ignorate ºi uneori distruse de oameni, �cetãþile� megalitice de la Cetãþuia de
Argeº sau Aluniº, Agaton sau Peºtera lui Dionisie din Munþii Buzãului nu sunt nici mãcar acceptate oficial. Rãmâne
ca noi sã avem dorinþa de a deschide uºa trecutului, dar ºi a viitorului, prin efortul de a cunoaºte ºi dovedi istoria
nespusã ºi neacceptatã a strãmoºilor noºtri, rãtãcind prin aceeaºi munþi ºi poate pe aceleaºi poteci...

Pe urmele olaþilor
Dr. Afrodita Carmen CIONCHIN

Demersul nostru de cercetare se înscrie în sfera studiului comparativ asupra limbii traco-geto-dacilor � o
limbã pelasgã � care nu a dispãrut, ci s-a conservat în limba românã ºi în dialectele sale: dacoromânã, macedoromânã,
meglenoromânã ºi istroromânã. Pornind de la premisa cã pelasga/strãvechea valacã a fost limba «zeilor», din care s-
a desprins euroindiana comunã ºi limbile sale, este posibil ca româna, prin traco-daco-getã, sã fie moºtenitoarea
modernã a acestui idiom strãvechi. Limba traco-daco-getã a fost înruditã cu latina, în baza criteriului euroindian, dar
în principal, ca ramuri ale aceleiaºi limbi pelasge, strãvechea valacã, prima ca o limbã popularã, iar cea de a doua �
limba marilor poeþi latini.

Etnonimul valac, sub forma «OLATI», este atestat în secolul al III-lea a.Chr.: «gr. Oëáôåò [Olates] sau
Ïõëáôåò [Oulates], populaþie de neam tracic, a fost menþionatã în inscripþii greceºti ºi în special în decretul în
cinstea lui Epicrates, fiul lui Nicobulos, pãstrat în Mãnãstirea Dragomirna (judeþul Suceava). Olaþii trebuie sã-ºi fi
avut aºezarea nu departe de þãrmul de vest al Mãrii Negre. Decretul de cinstire, dupã scris, din secolul III a.Chr..,
laudã pe Epicrates al lui Nicobulos, arhitect din Bizanþ, pentru reconstrucþia incintei dupã un rãzboi cu olaþii. Inscripþia
a fost atribuitã, pe rând, oraºelor Callatis, Apollonia, Tyras ºi Olbia»1. În vremea din urmã, s-a susþinut provenienþa
histrianã a documentului, opinie care începe a-ºi face drum între specialiºti. Interesul problemei constã în imposibilitatea
de a atribui cu deplinã certitudine unui anume oraº monumentele, instituþiile civile ºi evenimentele militare la care se
face aluzie în text.

Pe o cãrãmidã ºtampilatã din Histria apare numele unui OLAS. Etnonimul OLATES, OULATES ºi antroponimul
OLAS sunt forme eline pentru VALATES ºi VALAS (VALATES/OLATES/OULATES ºi VALAS/VOLAS/OLAS)
desemnându-i pe VALACHI. Existenþa olaþilor pe teritoriul dintre Dunãre ºi mare e confirmatã de inscripþiile acestora.
Datate la sfârºitul secolului al V-lea ºi începutul secolului al IV-lea a.Chr., mormintele aristocratice getice dintre
Munþii Haemus, fluviul Éstru ºi Pontul Euxin impresioneazã prin arhitectura lor, prin bogatul inventar funerar ºi prin
inscripþiile getice cu caractere eline de pe fialele descoperite.

În 1931, într-un tumul situat la nordul satului Agighiol, comuna Valea Nucarilor, judeþul Tulcea, s-a descoperit
un mormânt ce conþine un tezaur getic datat din a doua jumãtate a secolului al V-lea a.Chr. Mormântul, construit din
lespezi cioplite, e format dintr-un dromos, douã camere funerare pentru defuncþi ºi o camerã lateralã, cu intrare
separatã, pentru caii de luptã. Tezaurul getic conþine: un coif, douã cnemide (apãrãtoare pentru pulpe), douã pahare
rhyton, cinci fiale (cupe), câteva aplice de harnaºament ºi mai multe podoabe vestimentare de aur. De o importanþã
deosebitã este fiala de argint cu o inscripþie în limba getã scrisã cu caractere eline: KOTYOCÅÃÂÅO.

Un alt mormânt princiar getic, descoperit la Rogozen, districtul Vraþa (Bulgaria), conþine un tezaur considerat
«descoperirea arheologicã a secolului», format din 165 de vase de argint, din care 53 de vase de turnat (cãni) ºi 112
vase de bãut (fiale, boluri). Un numãr de 18 vase (17 fiale ºi o canã) au inscripþii gravate în limba getã cu caractere
eline: KOTYOCÅÃ(T)ÂÅO.

Tezaurul de vase de argint descoperit în 1974 într-un mormânt de lângã Borovo, districtul Ruse (Bulgaria),
are în componenþa sa douã rhytonuri ºi o vazã, care au gravate inscripþii în limba getã cu caractere eline. Una din
inscripþii era KOTYOCÅÃÂÅO.

Un alt mormânt descoperit la Aleksandrovo, districtul Loveci (Bulgaria), conþine ºi o cupã de argint cu o
inscripþie în limba getã, cu caractere eline: KOTYOCÅÃHIÓÔÙÍ.

Pentru descifrarea inscripþiilor gravate pe fiale este necesar sã se cunoascã:
1. Cupa, vasul din care se beau lichidele, semnifica belºugul, dar ºi elixirul nemuririi. Simbolismul foarte larg

al cupei e cunoscut în toate credinþele arhaice ºi a fost preluat de religiile moderne, chiar ºi de creºtinism. Considerând
cã omul îºi continuã viaþa «dincolo de moarte», în morminte se puneau adesea pahare, cupe, cãni, vase etc. pentru
apã, dar ºi pentru bucate necesare «ospeþelor funerare», pentru iertarea pãcatelor ºi mântuirea sufletului. Pe
monumentele funerare erau reprezentate personaje þinând în mâini cupe ridicate. S-a pãstrat pânã azi obiceiul ca, la
ocazii festive, mesenii sã închine un pahar, urând: Sus paharul! Sãnãtate! Sã trãieºti! Socotindu-se cã viaþa e
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veºnicã, chiar ºi-n mormânt cupele erau necesare pentru «banchetele funerare».
2. În sãlile Muzeului Gregoriano din Roma e expus un bogat material arheologic etrusc ºi grec. Printre

exponate se gãsesc multe cupe ºi vase care au inscripþii cu numele autorului în interior ºi cu fraza de urare în greacã:
«KAIRE KAI PIEI», adicã «NOROC ªI BEA».

3. Fialele (cupele) de argint cu inscripþii descoperite la Agighiol, Rogozen, Vraþa, Borovo ºi Aleksandrovo au
fost datate la sfârºitul secolului al V-lea ºi la începutul secolului al IV-lea a.Chr., scrise în limba getã cu caractere
eline (greceºti).

Redãm inscripþiile în transliterare latinã:
- inscripþia de la Agighiol: KOTYOSEGBEO
- inscripþia de la Aleksandrovo: KOTYOSEGEISTON
Se constatã cã prima inscripþie este formatã din 11 grafeme, iar a doua din 14 grafeme. Primele 8 grafeme

sunt aceleaºi � KOTYOSEG, iar ultimele grafeme pot sã formeze câte un cuvânt separat în fiecare inscripþie.
Inscripþia traco-getã de la Agighiol se poate despãrþi în cuvinte: KOTYO SEG BEO
Primul cuvânt, KOTYO, poate fi comparat cu gr. KOTY�ËE [kotyle] cu accepþiunea de �cupã, ceaºcã,

(poet.) pahar�, �vas rotund, blid, castron�. În elinã mai existã forma ÊÏÔÕËÏC [êotylos], pentru ÊÏÔÕËÅ
[kotyle], cu aceeaºi semnificaþie. La greci, mãsura pentru lichide se numea kotyla, egalã cu o pãtrime dintr-un litru.
De la kotyle, kotylos s-a obþinut kotyie, kotyo sau kotya, cuvânt getic cu aceeaºi accepþiune ca în elinã. Radicalul
poate fi comparat cu latinescul scutae �blid�, cu diminutivul scutela. În graiul bãnãþean se pãstreazã termenul CUCIE
neglosat în DEX, formã palatalizatã de la cutie2 (get. kotye, kotyos, kotyo) �grâu fiert îndulcit cu zahãr ºi ornat cu
bomboane� (colivã) care se dã de pomanã la înmormântãri ºi parastase împreunã cu vin care se serveºte în pahare
(cupe), în fapt «banchet funerar». Se constatã cã primul cuvânt, KOTYO sau KOTYOS, are accepþiunea de �fialã�
(cupã), anulând speculaþiile privind mai mulþi regi cu numele de Kotys care ar fi oferit cupe cu inscripþii nobililor geþi.

Al doilea cuvânt, SEG, se considerã a fi prepoziþia gr. ex (cu variantele eg, ek sau et) �din, de la�, însã poate
fi mai apropiat de lat. et �ºi�. Totuºi, este de presupus cã al doilea cuvânt este o formã SEG (cu toate variantele
scriptice), comparabilã cu adverbul latin SIC �aºa� sau cu conjuncþia latinã si �pentru cã, în caz cã�, ºi are accepþiunea
�sã� (ca sens al conjunctivului).

Ultimul cuvânt, BEO, are accepþiunea de �beu, beau� (indicativul prezent de la verbul a bea, înrudit cu lat.
bibere �a bea�, conservat în toate limbile romanice � în friulanã bevi � ºi cu latinescul sorbeo,-ere,-ui,-itum �a bea, a
sorbi�). Inscripþia gravatã pe fiala de la Vraþa confirmã afirmaþia noastrã: BEOU (în greacã ou se pronunþã u) se
citeºte BEU. Verbul a bea este de origine getã, conservat în limba românã, iar forma beu s-a pãstrat în graiul
ardelenesc. Verbul getic beo, beou anuleazã ipoteza privind existenþa unei localitãþi Beos care «trebuie sã se fi aflat în
regiunea dintre Munþii Balcani ºi Dunãrea de Jos»3, aºezare în care a locuit Cotys, meºterul fãurar al vaselor
inscripþionate. De altfel, pe unul din vasele descoperite la Rogozen-Vraþa este gravat în limba greacã numele meºterului
fãurar: DISLOIAS EPOIESE �Disloias l-a fãcut�4.

Inscripþia gravatã pe fiala de la Agighiol, scrisã în limba getã la sfârºitul secolului al V-lea / începutul secolului
al IV-lea a.Chr.: KOTYO SEG BEO se traduce: KUTIE (CUPÃ) SÃ BEU / BEAU

Ipoteza este confirmatã de inscripþia gravatã pe unul din vasele de argint de la Borovo (vide supra): KOTYO
SE BEO �CUTIE (CUPÃ) SÃ BEO / BEU (= BEAU)� în care conjuncþia SEG (cu toate variantele scriptice, K, T) a
fost redusã la forma SE �SÃ�.

Ultima parte a inscripþiei gravatã pe vasul de la Aleksandrovo (vide supra) este EISTON care ar avea accepþiunea
de �prânzit, a mânca, a participa la un banchet (funerar)�, comparabilã cu grec. åóôéáù [estiao], ion. éóôéáù [istiao],
v. imperf. åéóôéùí [eistion], ion. éóôéá [istia], �a invita la masã, la un banchet�, v.i. �a participa la un banchet, a oferi
un prânz�. Inscripþia gravatã KOTYO SEG EISTON ar avea accepþiunea de �fialã sã (particip) la banchet (ospãþ
funerar, prânz funerar�).

Din cele expuse se confirmã aserþiunea cã etnonimul «olat» �olac/valac� este arhaic, aparþinând mileniului I
a.Chr.!

1. D.M. Pippidi, Dicþionar de Istorie veche a României, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1976, pp. 257 ºi 439-440;
Idem, Contribuþii la Istoria veche a României, ed. a II-a, Bucureºti, 1967, pp. 107-119; D.M. Pippidi, D. Berciu, Din Istoria Dobrogei,
vol. I, Editura Academiei, Bucureºti, 1965, p. 248.

2 A nu se confunda cu ambalajul numit cutie, cuvânt considerat a fi împrumutat din turcã, DEX s.v., prezent în n.gr. cuti, bulg.
ºi sârb. kutija. Originea sa turcã este îndoielnicã, cuvântul poate fi euroindian, comparabil cu lat. cutis �piele, pieliþã, înveliº, scoarþã�,
radical prezent ºi în alte limbi euroindiene.

3. M. Oppermann, Tracii între arcul carpatic ºi Marea Egee, Editura Militarã, Bucureºti, 1988, pp. 114-115.
4. Ibidem.
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Cetatea Helis – adevãr ºi ficþiune
Prof. Ionel CIONCHIN

Pornind de la relatãrile istoricului Diodor din Sicilia care menþiona cele douã rãzboaie victorioase (300 ºi 292
a.Chr.) purtate de regele get Dromichaites împotriva regelui macedonean Lysimachos al Traciei, demersul nostru de
cercetare îºi propune sã rãspundã întrebãrii: Unde a fost cetatea Helis? Cetatea Helis nu a fost identificatã pe teren;
localizatã la Crãsani, judeþul Ialomiþa, pe valea râului Ordessos (considerând cã istoricul grec Polybius a greºit, a
transmis «odrysi» în loc de «ordssi»), Argeºul de azi; la Bucureºti (apropiind denumirea Helis de latinescul felix
�fericit, norocos�, dar ºi «bucuros», comparabil cu grecescul helliso �a se învârti, a dansa în jurul unui altar�, prin
extensie �a se bucura�); la Focºani (anticul Piroboridava); apropiatã de grecescul helyos �soare�, i s-a dat accepþiunea
de �Soare� (=Cetatea Soarelui), fiind consideratã capitala regelui Dromichaites... ºi etimologiile continuã.

Cele expuse aratã cã autorii antici au împletit adevãrul istoric cu fabulaþia. Izvoarele literare tardive (începând
cu secolul I a.Chr.), ipotezele etimologice eronate pentru Dromichaites ºi Lysimachos, localizãrile fictive ale luptelor
dintre cei doi regi (din Bãrãgan pânã în nord-vestul Pontului Euxin) ºi a cetãþii Helis (drept capitala regatului get) au
fãcut ca asupra unei perioade istorice sã pluteascã o nebuloasã. Considerãm necesar a încerca sã desluºim adevãrul
de ficþiune, sã cunoaºtem unele etimologii, în special pe cea a toponimului Helis. O încercare dificilã, care meritã
investigaþii serioase.

Cetatea Helis este legatã de fluviul Istru ce se vãrsa în mare prin ºapte braþe fãrã a se ºti denumirea celei de a
ºaptea guri, cea mai controversatã. Existenþa braþului care lega Danubius de Pontus Euxinus, pe valea râului Axios/
Carasu, de la Axiopolis la Tomis, a fost susþinutã de unii autori:

· În secolul V a.Chr., delta nu exista, fluviul vãrsându-se în mare printr-un liman, cum preciza Herodot. Din
relatãrile sale rezultã cã în secolul VI a.Chr. erau cel puþin douã braþe prin care fluviul se vãrsa în mare. Ar fi
verosimil ca în secolele XII-XI a.Chr., în «timpul argonauþilor», sã fi existat douã braþe de vãrsare ale fluviului în
mare (Narex ºi Kalon stoma), unul fiind între viitoarele aºezãri Axiopolis ºi Tomis. La începutul secolului XX, G.
Vâlsan menþiona cã în perioada viiturilor de primãvarã nivelul fluviului era mai ridicat cu 4 metri, formând o adevãratã
«mare» dulce pe o distanþã de 160 kilometri ºi o lãþime de 15-25 kilometri, între Silistra ºi Brãila, între Dobrogea ºi
Bãrãgan. Pãmântul dobrogean e într-o miºcare ascendentã lentã de circa 1-3 centimetri pe an, în ultimii 2500 de ani
ridicându-se cu circa 10 metri. Presupunând cã acum 2-3 milenii nivelul apelor fluviului se ridica cu cel puþin 4 metri
la viiturile de primãvarã ºi cã pãmântul dobrogean s-a ridicat cu circa 10 metri, rezultã cã între fluviu ºi mare, astãzi,
e o diferenþã de nivel de 14-15 metri, considerând acceptabilã ipoteza existenþei acestui braþ al fluviului, numit Valea
Vistra �Valea Întinsã�= fluviu. Ptolemeu, fãrã a cunoaºte acest braþ, menþiona cã de la Axiopolis, fluviul «poartã
numele de Istru, pânã la vãrsarea în Pont». De la Valea Vistra, prin «adaptare elinã» s-a ajuns la �Halis/Helis Istros�,
de la care s-au format alte douã hidronime: Halis/Helis ºi Istros potamos. Una din cetãþile de pe malul acestuia s-a
numit Helis, preluând denumirea braþului fluviului.

Dacã se acceptã afirmaþia cãlãtorului Evlia Celebi, rezultã cã nordul Dobrogei (denumire modernã) «apare ca
o insulã». În acest caz, antica Insulã Peuce îºi extinde considerabil suprafaþa, devenind o «þarã insularã», cãci în
timpul rãzboiului troian Delta Dunãrii nu exista, fluviul vãrsându-se în mare printr-un imens estuar, presãrat cu
câteva insule insignifiante.

Deºi construirea canalului i-a fost atribuitã împãratului Traian, braþul ce lega Axiopolis/ Cernavodã cu Tomis/
Constanþa a fost un braþ natural al fluviului care a dispãrut din cauze naturale.

· Istoric macedonean nãscut la Megalopolis, în Arcadia, Polibiu (200-118 a.Chr.), în lucrãrile sale, a menþionat
ºi fluviul Istru. Distanþa dintre cele douã braþe ale fluviului, dupã afirmaþiile lui Polibiu, era de o mie de stadii
(aproximativ 167 kilometri), corespunzând distanþei dintre Lykostomos ºi Tomis, confirmându-se existenþa acestei
guri de vãrsare a fluviului în mare.

Printr-o etimologie popularã, toponimul Tomis (grec � Ôïìéò, Ôïìåõò, latin � Tomi) a fost apropiat de grecescul
ôïìïò [tomos] �tãieturã�. Se susþine cã pe acest braþ al fluviului au navigat argonauþii pentru a scãpa de urmãritori.
S-au dat ºi alte etimologii: de la regina Tomiris (Iordanes); de la Tomoc [Tomos], fondatorul mitic al oraºului (D.M.
Pippidi). Deºi mare parte din cercetãtori a susþinut cã cetatea Tomis a luat fiinþã în secolul VI a.Chr., nu puþini sunt
cei care considerã ca «datã a întemeierii Tomisului jumãtatea secolului VII a.Chr.». Fãrã a contesta aceste etimologii
(deºi par folclorice), considerãm mai verosimilã ipoteza cã în aceastã aºezare de la Pontul Euxin se afla gura de
vãrsare a Istrului Negru (Éóôñïò óôïìá [Istros stoma]): grecescul stoma �gurã�, prin aferezã, devine toma ºi
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grecescul óôïìéïí [stomion] �orificiu, deschizãturã, gurã� devine tomi, de unde uºor se ajunge la tomis ºi tomeus.
· Ipoteza existenþei celei de a ºaptea guri de vãrsare a fluviului în mare, pe vechiul curs Axiopolis/Cernavodã�

Tomis/Constanþa, a fost confirmatã de Valerius Flaccus în Argonauticele, unde pare a sugera cã Insula Peuce se
întinde între braþul Peuce ºi cel de al ºaptelea braþ al Dunãrii.

Pentru investigaþiile ulterioare e necesar a reþine cã cea de a ºaptea gurã de vãrsare a Dunãrii în mare pornea
de la Axiopa/Axiopolis/Axiopoli/Cernavodã ºi ajungea la Tomis/Constanþa. Sintagma Axiopa, printr-o etimologie
popularã, poate fi comparatã cu iranianul axsaena �de culoare închisã� ºi opa �apã� cu accepþiunea de �apa neagrã�,
tradus în slavonã Cernavoda �apa neagrã� ºi turcescul Karasu �apa neagrã�. Cuvântul s-a conservat în românã:
oacheº (rar, despre lucruri) �de culoare închisã, care bate în negru�, dar ºi �cu pielea feþei de culoare închisã ºi ochi,
pãr ºi sprâncene negre�, probabil din ochi + sufixul -eº. Cum fiecare braþ al fluviului a avut o denumire, acesta poate
fi numit «Istrul Negru».

A fost emisã ipoteza altui braþ ºi mai sudic ce lega fluviul cu marea, pe valea actualului râu Urluia, ce trecea pe
la Oltina, Dunãreni, Vederoasa, ajungând la lacul Limanu, în dreptul Mangaliei. Harta fizicã a judeþului Constanþa
indicã o vale ce porneºte de la Dunãre � din dreptul lacurilor Dunãreni ºi Vederoasa � brãzdeazã Podiºul Oltinei,
înglobeazã zona Adamclisi, strãbate podiºul Cobadin ºi, înconjurând pe ambele pãrþi lacul Plopeni, se rãsfirã, coborând
spre lacurile Techirghiol, Tatlageacu ºi Mangalia, ca o fostã � astãzi dispãrutã � microdeltã. Ipoteza pare sã se
confirme dacã se ia în calcul afirmaþia lui Flavius (95-175 p.Chr.): distanþa dintre Histria ºi vãrsarea în mare a celui
mai sudic braþ al fluviului ar fi de 500 de stadii (circa 90 kilometri). Aceastã afirmaþie, pe teren, corespunde lacului
Mangalia, indicând nu numai existenþa celui de al optulea braþ al fluviului, dar se justificã ºi interesul pentru corãbierii
dorieni de a alege locul aºezãrii Callatis. Aceastã ipotezã necesitã unele verificãri.

Anna Comnena, în Alexiada, menþiona conducãtorii formaþiunilor politice din Paristrion (sudul Dobrogei), la
anul 1086. Florin Constantiniu ºi Gheorghe Rãdulescu au localizat formaþiunile politice ale celor trei conducãtori:
«prima condusã de Tatos (Halis), cu centrul la Silistra, a doua a lui Staza ºi ultima, condusã de Sestlav». Tatos a fost
numit ºi Chalis, iar dupã alþi autori, Halis, probabil un sunet românesc pe care Anna Comnena l-a redat prin litera
greacã chi (×). Dacã antroponimul ar fi avut litera iniþialã kappa (K), atunci l-am fi acceptat aºa, dar în aceastã
situaþie suntem obligaþi sã acceptãm ambele variante, fãrã a ºti dacã e un nume sau un toponim. Însã în �Enciclopedia
geograficã a României� existã localizatã geografic aºezarea Halis, în sudul Dobrogei, în zona satului Plopeni.

Din cele expuse se constatã:
1. Din antichitate pânã în epoca medievalã a existat un cuvânt tracic care s-a conservat timp de secole în

toponimie, hidronimie ºi antroponimie: Helis � cetatea lui Dromichaites din secolul III a.Chr. ºi consemnatã în
secolul I a.Chr.; Helis/Chalis, antroponim, altã denumire a lui Tatos, conducãtorul unei formaþiuni social-politice de
la 1086; Haliº � denumirea unui braþ de vãrsare a fluviului în mare.

2. Macedonenii înfrânþi, înfometaþi, însetaþi, în frunte cu regele Lisimachos s-au predat regelui Dromichaites
care i-a dus în cetatea Helis. Niciun autor antic nu a afirmat cã Helis a fost cetatea de scaun a regatului lui Dromichaites,
ci una din cetãþile sale. Lupta s-a desfãºurat în apropierea acestei cetãþi situatã pe braþul fluviului. «Întãriturile
ocupate de oamenii lui Lysimachos» au fost situate la sud de braþul fluviului denumit Haliº, între sudul Dobrogei de
azi ºi Munþii Haemus/Balcani.

3. În antichitate, în vestul Peloponezului se afla cetatea ºi regiunea Helis, numitã ºi Elida, cunoscutã ºi sub
denumirea dorianã Halis (dorienii erau originari din Câmpia Tisei), iar limba elinã dispunea de cuvintele helos �vale
umedã� ºi heleios �mocirlos�.

4. În Asia Minor se gãsea hidronimul frigian Halys (hititul Maras, astãzi Kizil Irmak), având � probabil �
aceeaºi valoare semanticã de �vale-râu� ºi în traco-frigianã.

Rezultã cã Halis denumea � într-o limbã localã � încã din antichitate, �o depresiune�, �o vale�, dar ºi �un curs
de apã�. Limba elinã nedispunând de consonanta «v», a transfonetizat-o în «h», fenomen cunoscut ºi în daco-getã
ºi transmis românei. Astfel, Halys devine Valys, iar Helis > Velis, ipotezã argumentatã de etimologia elaboratã de
lingvistul german H. Menge pentru Helis < *Falis = lat. vallis �vale�. Forma Halis în loc de Helis, existentã în
frigianã ºi dorianã, are un caracter tracic, dar ºi getic, prin urmare Halis-ul din secolul XI ºi cel menþionat de Evlia
Celebi reprezintã un relict lexical getic. Este, aºadar, posibilã existenþa a douã Halis-uri, în þinutul dintre fluviu ºi
mare (Dobrogea), indicând atât �canale�, cât ºi �localitãþi�, întrucât cuvântul avea dubla accepþiune de �vale� ºi �curs
de apã�, iar aºezãrile de pe malul lor adeseori au luat denumirea apei (ex. Tibiscus�Tibiscum).

Se poate conchide cã pe malul drept al Dunãrii s-au desfãºurat luptele victorioase ale regelui get de la sfârºitul
secolului IV ºi începutul secolului III a.Chr., «masa festivã» în cetatea Helis la care s-a înfiripat alianþa politicã ºi
matrimonialã. Regele Dromichaites ºi-a recuperat teritoriul get din dreapta fluviului cu cetãþile sale, fiind unul din
primii apãrãtori ai neamului.
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File sacre din istoria traco-daco-geþilor
Acad. Prof. Univ. Dr. H. C. ARDELEAN TEODOR

Mast. Energ. Ing. I. CRISTIAN

Golful Criºului Alb este un loc sacru. Fenomenele apãrute periodic în acest spaþiu sunt file sacre din istoria
traco-daco-geþilor ºi, prin aceºtia, din istoria omenirii. Aici, la retragerea gheþarilor (mileniul XIII î.e.n.), moment în
care omenirea era în stare de sãlbãticie ºi pe cale de dispariþie, a coborât Misiunea de Umanizare ºi Civilizare a
omenirii, ridicând, aici, prima cetate-minune a lumii pe care a numit-o dupã numele Zeului Suprem Ra, �Sarra�, adicã
Lumina lui Ra.(Ra al traco-daco-geþilor este echivalentul numelui de astãzi al Creatorului cãruia i se spune Dumnezeu).
Dupã modul de pronunþare a lui Ra, Re sau Ri, cetatea ºi munþii s-au numit Sarra, Sarria, Zirria, Sirria, Crisia. Apele
Mu-re-eº, C-Ri-iºi. Peste 20 de aºezãri omeneºti conþin ºi astãzi, în aceastã zonã, numele lui Ra (A-Ra-ad, Zãb-Ra-
ani, Pe-Ri-iam, ªi-Ri-ia). Zeul Suprem al traco-daco-geþilor purta numele de G-Ra-divus. De la acest nume a plecat
denumirea marilor zei din religiile universale: B-Ra-hma, P-Ra-japati, Ra, M-ar-duk).

Cetatea a fost distrusã în rãzboiul lui Rama ºi Criºna, la care se referã ºi Cântarea de laudã a Deborei din Biblie.
Dupã rãzboi, cetatea s-a construit de cãtre oameni la nivelul cunoºtinþelor însuºite de la Misiunea amintitã, echivalente
cu obiectele culturii materiale Criº. În continuare, mii de ani a fost centrul religios ºi cultural al omenirii. Aici se
pregãteau marii sacerdoþi ºi iniþiaþi pentru religia lui G-Ra-divus. Se numea ºi cetatea Rãsã-ri-tului. În mileniul I e.n.,
marii sacerdoþi purtau titlul �Marii Sarra Ra�(Codex Rohonczi). Monedele dacilor din mileniul I î.e.n. conþin imaginea
lui Hercules care simboliza abundenþa de bunuri, domnia legii ºi respectarea înþelegerii între oameni, obiective puse
în faþa omenirii de Misiunea amintitã). Toate ideile de mai sus se sprijinã ºi pe piesele arheologice descoperite în
spaþiul Cetãþii Sarra. Aceste piese conþin informaþii despre venirea, rãstignirea, îngroparea, învierea, înãlþarea ºi
aºteptarea revenirii în lume a lui Ra, numit astãzi Isus Christos.

Cloncuzii:
Munþii ºi Þara Sarra, Sarria, Zirria, ªirria din mitologiile antichitãþii s-au aflat în Dacia, numindu-se azi Munþii

Zãrandului ºi Þara Zãrandului.

Dovezi arheologice despre Isus Christos în Cetatea Sarra
Acad. Prof. Univ. Dr. H. C. ARDELEAN TEODOR

Mast. Energ. Ing. I. CRISTIAN

Geniile antichitãþii Platon, Strabon, Herodot, Vergilius descriu religia traco-daco-geþilor ca ºtiinþificã ºi
misterioasã. Aceastã religie susþinea cã omul este materie ºi spirit ºi cã Zeul cel Mare, �Gradivus�, va veni între
oameni. Aceste informaþii sugereazã ideea cã religia daco-geþilor se apropie de religia creºtinã, rãmânând însã în
domeniul religiilor antice cu mulþi zei. Piesele arheologice între care �Corupþia Femeii�, �Marea Profeþie� � descoperite
de noi în spaþiul Cetãþii Sarra din golful Criºului Alb � rãstoarnã complet aceste opinii. Piesa conþine informaþii
incredibile. Sute de fotografii în culori prezintã imagini despre Isus Christos, despre rãstignirea, înmormîntarea,
învierea ºi înãlþarea la cer. Alte imagini prezintã, sub formã de profeþii, evenimentele ce se vor produce în lume. Isus
Christos este cunoscut prin asemãnarea cu fotografiile sau picturile din bisericile creºtine; utilizarea simbolului care
îl prezintã, �Mielul�, indicarea acestuia prin aplicarea literei geto-dace (sau elene) ºi latine sub imaginile sale lumina:
C, K, (Christos), N (Nazarineanu), M (Mesia), semnul crucii pe imaginile sale; scene cunoscute din Biblie. Materialul
din care este confecþionatã piesa nu a fost determinat. Vechimea piesei se situeazã anterior obiectelor din muzee ale
Culturii materiale Criº. Piesele, fiind descoperite în spaþiul cetãþii Sarra, fãcând parte dintr-o bibliotecã cu piese
similare celor de mai sus, demonstreazã:

1) Religia traco-daco-geþilor ºi toate religiile lumii antice, inclusiv formula transliterarã �Ma-ra-nata� consemnatã
în 1 Cor. 16/22, îºi au originea în aceste piese arheologice.

2) Marii Sarra Ra, din cetatea Sarra, aveau cunoºtinþe perfecte despre venirea în lume a lui Isus Christos.
3) Credinþa daco-geþilor la nivelul Marilor Sacerdoþi era generatã de aceste piese arheologice pe care le pãstrau

sub strict secret.
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4) Figurina �Corupþia Femeii� cu informaþiile conþinute a fost o barã de apãrare a credinþei oamenilor în
existenþa unui creator al lumii.

5) Dezgropatã, aceastã figurinã îºi va produce din nou binefacerea asupra credinþei oamenilor de pretutindeni.
Concluzii:
1) Religia traco-daco-geþilor de la înfiinþarea Cetãþii Sarra ºi civilizarea omenirii a fost creºtinã.
2) Cultura dacilor a fost distrusã de cãtre spiritele negative prin oameni, pentru a nimici orice urmã materialã

care ar demonstra realitatea informaþiilor ce se vor consemna în Noul Testament cu privire la Isus Christos.

Rãdãcini ale substratului geto-dac în sistemul melodic românesc
  Prof. Marioara DANILOV

În structura melodicã a cântecului popular românesc existã variate ºi originale pentatonice ºi anhemitonice,
moºtenite de la strãmoºii noºtri geto-daci, caracterizate prin lipsa semitonurilor . Unele melodii se încadreazã în
formele ce încep pe RE, FA, SOL ºi LA .

Patru moduri din acest sistem se gãsesc în folclorul românesc.
Sistemul modal constituie moºtenirea directã, nu în originea altor popoare, ca ºi scãrile prepentatonice ºi

pentatonice care confirmã existenþa a cinci,,forme� ce pot lua naºtere prin pornirea de pe fiecare treaptã a înlãnþuirii
de cinci cvinte consecutive sau a cinci cvinte ºi cvarte alternative. ªirul acestora poate porni de pe una din trepte:
FA, DO sau SOL. Astfel, cele cinci,,forme� sau,,ºiruri � pentatonice ale fiecãrui sistem ales vor fi identice: prima
formã a sistemului FA va fi identicã cu prima din sistemele DO ºi SOL, la fel a doua ºi a treia .

Nu existã un consens nici în fixarea primei forme în cadrul sistemului ales ºi nici în ambitusul acestor forme
.

Premisele de la care se pleacã în susþinerea originii scãrilor muzicale prepentatonice ºi pentatonice sunt :
- relatãrile lui Plutarh privitoare la existenþa oligocordiilor ºi stenohoriilor în practica vechilor greci.
- vechimea sistemului pentatonic în concluziile cercetãtorilor.
- afirmaþiile scriitorilor greci ºi latini despre puternica viaþã muzicalã a tracilor .
- bogãþia de scãri prepentatonice ºi pentatonice în folclorul românesc.
Farmecul pentatonicii anhemitonice a atras compozitori din toate timpurile, ca : Debussy, Ravel, Grieg, Marþian

Negrea care au folosit-o în creaþiilor lor culte .
Cercetarea modurilor ºi ritmurilor presupune analiza folclorului românesc în baza genurilor vechi precum cele

magice, rituale, ale obiceiurilor (colinde, repertoriul nupþial ºi funebru) ºi a unor genuri colaterale, ca repertoriul
pãstoresc, cântecele de leagãn, cântecele copiilor ºi muzica dansurilor.

Renaºterea dacicã în literatura românã
Adrian CREÞU

 Motto: �Este obiceiul ochilor sã nu uite,
 Lumina îºi încordase arcul pânã la obârºiile mirajului.

 C-o hoþeascã frumuseþe,
 Drumul se strecura printre niºte spoieli de pãduri.
 Bãrbaþi ºi femei cu pãrul aprins ca flacãra
 Cãutau învierile lui în vãzduh.
 Zamolxe nu mai era nici el nicãieri.
 Tãiate: capul ºi mâna regelui dac
 Plecaserã.�

 (Ion Caraion, Kogaionon)

În mod nu chiar cu totul întâmplãtor, existã o serie de scriitori în literatura românã, o anumitã categorie de
scriitori, de la B.P. Hasdeu la Mihai Eminescu ori Mircea Eliade, în a cãror evoluþie spiritualã îºi face simþitã prezenþa,
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în mod frecvent, o izbucnire creativã a dacismului strãvechi. În acest sens, extrem de revelator este un fragment din
Jurnalul lui Eliade: �La rãstimpuri mã apucã pasiunea Daciei ºi a lui Zamolxis. Mã reîntorc atunci la textul lui
Herodot, citit ºi recitit de vreo 30�40 de ori pânã acum, la celelalte mãrturii mãrunte despre credinþele geþilor...
Câteva zile sunt ca ºi posedat: nu fac decât sã recitesc, sã visez pe marginea documentelor, ºi scriu pagini nenumãrate
cu observaþii, planuri de studii ºi cercetãri ulterioare. Apoi, ca de obicei, totul se potoleºte. Într-o bunã dimineaþã mã
reîntorc la programul de lucru întrerupt...�. [1]

Aceeaºi reacþie o avea ºi Mihai Eminescu care, în scrisorile sale cãtre Veronica Micle, îi mãrturisea acesteia
la un moment dat cã nu mai poate citi nimic altceva decât texte istorice sau folclor. Eminescu este primul mare
scriitor la noi care intuieºte aceastã profundã nevoie a culturii române de reîntoarcere la rãdãcinile sale spirituale ºi
proiecteazã o grandioasã epopee dacicã în texte poetice, precum Memento Mori, Sarmis, Gemenii, sau în drama
istoricã în cinci pãrþi, Decebal. Critica literarã româneascã, însã, a amendat în mod bizar aceastã parte importantã a
creaþiei eminesciene, însuºi G. Cãlinescu calificând aceste texte, cel puþin în parte, �de-a dreptul puerile�, iar aceastã
reîntoarcere la primordialul dacism fiind receptatã prin prisma unui simplu cliºeu de teorie literarã, cel al preocupãrii
mitologice, specifice romantismului secolului al XIX-lea.

În acest studiu vom arãta cum, în acest curent al dacismului ce strãbate literatura românã ca un val seismic,
se manifestã în toate curentele literare ºi alãtureazã nume literare majore ale României, de la Hasdeu la Mihai Emi-
nescu, Mihail Sadoveanu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, George Cãlinescu, Vasile Voiculescu, Mircea Eliade, Ion
Caraion, Marin Sorescu, Nichita Stãnescu sau Cezar Ivãnescu etc. Desigur, în cazul acestor scriitori, aceste rãbufniri
ale substratului dacic sunt diferite ca intensitate ºi cantitate de texte literare, dar cu nimic mai importante pentru o
recuperare autenticã ºi profund necesarã a rãdãcinilor dacice de mult uitate ale acestui popor.

Spaþiul Geografic Dacic
Ion GÎJU

�Cine vrea sã stãpâneascã viitorul
Trebuie sã stãpâneascã trecutul�

Spaþiul geografic locuit de daci, respectiv teritoriul locuit ºi stãpânit de neamul dacilor, spaþiul carpato-danubiano-
pontic reprezentat de un pãmânt fertil, pãduri seculare pline de vânat, râuri numeroase pline de peºti, fâneþe abundente
pentru hrana turmelor de vite, bogãþii ale subsolului � aramã, aur, argint ºi multe altele, a fost numit de multe ori «o
vastã grãdinã a raiului». Chiar papa Ioan Paul al II-lea spunea acest lucru cu ocazia vizitei în România.

Spaþiul dacic a fost deosebit de extins dar ºi deosebit de darnic, acest lucru duce la concluzia cã dacii erau
numeroºi. De altfel, mulþi antici vorbeau de numãrul mare al tracilor (Herodot). În acelaºi context, ceea ce azi numim
«românii din afara graniþelor tãrii» nu pot sã fie decât urmaºii dacilor, care au rãmas izolaþi dintr-un motiv sau altul
determinat de istoria neprietenoasã cu noi.

Dacii au fost un popor unitar. Teritoriul era un spaþiu unitar. Deci toate elementele fundamentale ºi specifice
demonstreazã cã românii ca ºi dacii sunt un popor unitar. De aceea ºi astãzi dupã milenii nu se constatã deosebiri
importante între românii de oriunde s-ar gãsi.

Elementul natural care a dat specificitate spaþiului dacic, chiar ºi numele unui numeros grup al acestora, au
fost ºi este Munþii Carpaþi.

Acest lanþ de munþi tineri ai Europei încep la bazinul Vienei ºi dupã un drum sinuos de peste 1600 km se
terminã la sud de Dunãre, pe valea Timokului, de unde încep Balcanii.

Jordanes numea Carpaþii «Coronna Montium», care avea în mijloc depresiunea intracarpaticã a Transilvaniei.
Acad V. Mihãilescu adaugã ºi Panonia ca ºi depresiune intracarpaticã ºi care tot de spaþiu dacic aparþine. Dacã
geografic situaþia este clarã ºi istoric este la fel de clarã, deoarece în Panonia s-au gãsit ca ºi în Transilvania vestigii
ale existenþei strãmoºilor noºtri.

Ptolemeu (90�163 e.n.) în Geographia cap. 7 ºi 8, Cartea a III-a, trateazã despre Panonia (regiunea de Vest a
Daciei). Pe malul Dunãrii unde se afla Budapesta menþioneazã localitatea CARPIS, care aminteºte de populaþia dacilor.

Dupã cum se cunoaºte istoria poporului roman nu poate fi înþeleasã fãrã Dunãre ºi Marea Neagrã.
Cu toate cã istoria nu ne-a fost prietenoasã datoritã poziþiei geopolitice a Daciei ºi urmaºa acesteia România,

pe cursul mijlociu ºi inferior al Dunãrii ºi riverana Mãrii Negre aceste elemente naturale ºi spaþiul aparþinãtor lor, sunt
locuri sfinte pentru noi, cãci dacii � strãmoºii noºtri ni le-au lãsat moºtenire. Chiar dacã dacii n-au fost un popor al
mãrii, precum grecii, totuºi în decursul istoriei, ieºirea la mare a fost totdeauna fereastra deschisã spre lume a dacilor
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ºi romanilor. Strategic cine stãpâneºte gurile Dunãrii ºi ieºirea la Marea Neagrã stãpâneºte comerþul Europei Centrale.
Dacã ne gândim cã Dunãrea este legatã prin canal cu Rinul, atunci ne dãm mai uºor seama de importanþa Dunãrii ºi
a Mãrii Negre, pentru noi românii.

Prin urmare spaþiul geografic al strãmoºilor noºtri, ca grup etnic definit prin elemente de culturã naþionalã ºi
spiritualã, se întindea de la bazinul Vienei, patrulaterul Boemiei (Munþii Boemiei), Carpaþii Pãduroºi, Marea Adriaticã,
Munþii Pirdului regiunea Niprului, Marea Neagrã ºi vestul Asiei Mici.

În susþinerea acestui adevãr de necontestat, existã numeroase dovezi, argumente ºi documente dintre care
vom trece în revista pe cele mai importante.

Astfel cã despre traci se poate vorbi cu siguranþã din epoca bronzului. Acest lucru se demonstreazã arheologic,
antropologic, etnografic, toponimic, la care se adaugã ºi menþiuni documentare.

Cea mai veche menþiune este cuprinsã în poemele Homerice. Acestea vorbesc despre o þarã Tracia, fãrã a fi
determinatã geografic deoarece ocupa un spaþiu enorm între Munþii Rodope ºi Carpaþii nordici, râurile Vardar,
Morava, Tisa ºi þãrmul apusean al Mãrii Negre, din a cãror ramurã erau ºi geto-dacii. Iliada îi consemneazã pe traci
la nord de Grecia.

Datoritã legaturilor tracilor cu lumea greacã aceºtia apar ºi în poemul �Theogonia� a lui Hesiod în secolul VIII
î.e.n.

Odatã cu instalarea coloniilor greceºti de la Pontul Euxin ºtirile despre locuitorii din spaþiul Carpato-dunãrean
sunt tot mai multe.

În secolul al VIl-lea î.e.n. în opera Peridos Ges (Cãlãtorie în jurul Pãmântului), marele cãlãtor Hecateu descrie
cetatea Orgame lângã Istru, menþionatã mai târziu pe lângã Jurilovca.

Odatã cu Herodot (484�425 î.e.n.) considerat pãrintele istoriei dar ºi al geografiei, ºtirile despre daci ºi spaþiul
lor etnic sunt tot mai multe ºi mai reale. În urma lungilor cãlãtorii ºi cercetãri în lumea cunoscutã de greci, Herodot
a realizat 9 cãrþi intitulate �Istoriile�, opera bine documentatã pentru acele timpuri. În cartea IV, în primele 142
capitole, pentru noi românii prezintã atât zona din punct de vedere geografic, cât ºi recunoaºterea invaziei lui Darius
la Dunãrea de Jos ºi reliefarea trãsãturilor geþilor.

În cartea a V cap 3 afirmã: «Neamul tracilor este cel mai numeros din lume, dupã cel al inzilor» «Tracii au mai
multe nume, dupã regiuni, dar obiceiurile ºi limba erau aceleaºi.»

Tot de la Herodot avem numele multor râuri de rezonanþã daco-geticã: Porata (Pyretus) Prutul, Tirantos
(probabil Siret) Naparis (Ialomiþa) Ordessos (Argeº) urmeazã Maris (Mureº) ºi Aluta (Olt), Tibiscus (Timiºul). A
socotit ca geþii ºi tracii erau totuna. Vorbind despre agatarºi care dominau la izvoarele Mureºului, tot neam de traci
putem concluziona ca Herodot a descris o mare parte a spaþiului geografic dacic.

Tucidide sec. V î.e.n., descria lumea tracicã, care se întindea spre mare de la cetatea Abdera (Grecia) pânã la
Pontul Euxin. De la el aflãm cã geþii � se învecinau cu sciþii ce ocupau zona stepelor nordpontice.

Caius Iulius Caesar este cel la care gãsim prima menþiune despre locuitorii spaþiului carpato-dunãrean. În
opera sa �Comentariile despre rãzboiul din Galia�, pomeneºte despre Pãdurea Hercinicã (de fapt Cadrilaterul Boemiei)
prelungit pânã la lanþul Carpaþilor, care se întindea pânã la hotarele dacilor ºi anarþilor (ad fines Dacorum). Este prima
menþiune sigurã a numelui dacilor.

Dionisie din Halicarnas (sec I î.e.n. � sec I e.n.), istoric roman, ne da în lucrarea Antichitãþile romane ºtiri
despre fluviul Istru, despre Pãdurea Hercinicã ºi despre germanii care erau vecini cu sciþii ºi cu tracii, prin cei din
urmã înþelegându-i pe geto-daci.

Dar cele mai amãnunþite descrieri despre regiunile locuite de strãmoºii noºtri ni le-a lãsat Strabon (63 î.e.n. �
19 e.n.), considerat iniþiatorul geografiei ºtiinþifice. În cartea a VII-a a principalei sale lucrãri Geographia. Astfel
spune cã în nordul Germaniei dincolo de Elba e þara suebilor dupã care urmeazã teritoriul geþilor la sud fiind Istrul ºi
Pãdurea Hercinicã. El spune cã Dunãrea Superioarã, de la izvoare pânã la cataracte era stãpânitã de daci, iar partea
inferioarã pânã la Pont era stãpânitã de geþi.

Dar interesante ºi deosebit de utile ne sunt informaþiile aduse pânã astãzi de Ovidiu (Publius Ovidius Naso). El
nu a fost un cãlãtor, el a trãit între geþi, de aceea ceea ce ne-a transmis rãmâne ca o carte vie.

Pliniu cel Bãtrân � 28�79 e.n în lucrarea Istoria naturalã în 37 cãrþi, descrie în Cartea a IV aspecte geografice
despre Dacia, Sarmaþia, Sciþia. Este prima atestare a numelui de Dacia ce reprezintã o anumitã regiune. Date multe
sunt în cãrþile III, IV, VII, IX, XVIII, XXXII.

Tacit (Cornelius Tacitus 55 � cca 120 e.n.) în lucrarea Germania (Despre originea ºi þara germanilor ne dã
informaþii despre daci ºi regatul Odris al Traciei în vremea lui Tiberius.

Exemplele de autori ºi argumente din antichitate sunt numeroase, deºi cea mai mare parte a lor au dispãrut,
uneori chiar misterios.
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ªi o mare parte a savanþilor români au fost preocupaþi de spaþiul geografic al strãmoºilor, printre care îi putem
aminti pe Nicolae Iorga, V. Pârvan, S. Mehedinþi ºi mulþi alþii.

V. Pârvan aratã cã «Burebista rãmãsese singurul stãpân al centrului ºi estului european, în faþa sa gãsindu-se
doar Imperiul Roman».

Simion Mehedinþi unul din cei mai mari geografi ai secolului XX aratã cã «Spada lui Burebista se arãtase la
Nipru, iar în apus la Adriatica, în Alpi ºi dincolo de Viena ».

Putem spune cã spaþiul dacic admirabil înzestrat cu tot ce este necesar vieþii umane, a fãcut ca acest teritoriu
sã fie locuit permanent. Acestea au asigurat statornicia îndelungatã a populaþiei, identificarea acesteia cu natura
locurilor, posibilitãþi de realizare a unitãþii de neam ºi de limbã, de datini, de formare de manifestãri a culturii naþionale
ºi spirituale.

Un asemenea mediu geografic care oferã condiþii de excepþie pentru existenþã ºi dezvoltare, nu se putea
pãrãsii. În acest sens istoricul englez Gibon spunea: «Aurelian a retras oºtile romane din Dacia, dar nu populaþia � cea
mai mare groazã aveau dacii de emigrare decât de stãpânul got».

Putem spune cã «noi suntem aici de peste 4000 de ani ºi vom fi întotdeauna. Aluviunile ce au fost revãrsate
de istorie peste noi au lãsat urme, dar specificul dacic a rãmas dominant.

Tomyris – prima reginã a geþilor
Maria CRIªAN

Marin Mihail GIURESCU

Vechii istorici greci ºi romani au scris despre strãmoºii noºtri traco-geto-daci
cuvinte care au strãbãtut mileniile, referitor la bãrbãþia, vitejia ºi mândria, dar ºi la
cumsecãdenia chiar ºi faþã de cei învinºi ºi pioºenia geþilor, mai ales; de aceea Josephus
Flavius în Antiquitates Judaicae 66 oferã drept pildã cãlugãrii geþi spre a lãmuri tagma
Essenienilor ebraici.

La popoare cu asemenea virtuþi ºi ºefi de stat pe mãsurã: un Dromihete, un
Burebista, un Decebal, dar ºi o reginã, prima femeie dominând peste geþii din

Caucazia, de fapt peste Regatul Amazoanelor, dupã cum ne-o semnaleazã, i.a. ºi Plinius (VI, 4,1); regatul geþilor,
numiþi ºi masageþi îºi aveau capitala la Themiscyra, oraº aºezat la gurile râuluiThermodon. Cum ne aflãm în sec. VI
î.C., iar Cimerienii avuseserã un imperiu care se întindea de la strâmtoarea Bosforul Cimerian � azi Kerè � cuprinzând
tot sudul Rusiei, inclusiv Cubanul ºi Caucazia ºi care a cunoscut apogeul între sec VI-III î.C., este firesc sã
considerãm cã Regatul Amazoanelor de sub regina Tomyris (Thamyris sau Thomyris), era o parte componentã a
Imperiului Cimerian. ERATOSTHENE, ilustrul savant nãscut la Cyrene în 276 î.C., þinând de ºcoala filosoficã din
Alexandria � ºi lucrând ºi la vestita ei bibliotecã (operã a nu mai puþin celebrului împãrat macedonean Alexandru cel
Mare precum ºi a ), i.a., a întocmit ºi o hartã, în care evidenþiazã ºi limitele Imperiului Cimerian ºi pe care noi o vom
vizualiza la apropiatul Congres). ªi apoi cine au fost cimerienii ? Dupã V. Pârvan, aceºtia erau o ramurã a tracilor, ºi
credem cã are dreptate pentru cã Herodot relateazã despre un regat strãvechi al carpilor ( nume generic pentru toate
seminþiile traco-geto-dace; precum odinioarã aheii pentru toþi elinii), care se întindea de la gurile Dunãrii pânã la cele
ale Niprului, iar cele mai recente sãpãturi arheologice, � 200 ºi 2001 au confirmat relatãrile istoricului grec; din toate
etniile trace, cel al geþilor era cea mai numeroasã (derivate ca cistoboci ºi costoboci numele lor erau legate de
hidronimul Bug, Tirageþii de hidronimul Tyras, adicã Nistru, iar masageþii, mezii, de la graniþa cu perºii). Maria
Criºan, încã din 1999 a arãtat în L�ubicuité des Geto-Daces, cã aceºtia ocupau ºi þãrile nordice, cã geþii sunt totuna
cu goþii cãci ei au descins direct din geþi GOTHI GETARUM SOBOLES ( cã ei s-au mai numit cf. Tacitus (De
moribus Germanorum II) GAUTAI ( cel mai vechi nume ºi trãitori în Islanda) GOTHI, GOTHONES, GOTHINI,
GIALO, GELU, GOTHAR, THEUTONES, THEUT....

Mai mult chiar, în þãrile nordice, existã documente scrise sau au existat pânã în Evul Mediu târziu, atestând cã
toþi regii strãmoºilor noºtri, începând cu regina Thamyris, sec. VI î.C., ºi terminând cu Decebal, sec. II d.C., au
fost, în acelaºi timp regi ai Sueoniei ºi Gothislandiei, extra patriam. De la cãrturarul nordic Johannes Magnus Gothus
(istoric ºi arhiepiscop de Upsala (1498-1585) în cartea sa monumentalã �Historia de omnibus Gothorum Sueonumque
regibus� relateazã despre cei 230 de regi, din care 143 fuseserã regi interni, iar 87 regi externi (extra patriam). regina
Thamyris, de pildã, este a 14-a, Decebal al 25-lea. În cartea a III-a, capitolele 1-6, Autorul relateazã pe larg despre
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aceastã frumoasã ºi foarte viteazã reginã care fiind contemporanã cu regele persan Cyrus, acesta îi trimite solii
repetate spre a o cere în cãsãtorie, ea refuzã iar Cyrus porneºte rãzboi contra ei, a Regatului Amazoanelor. În acest
crunt rãzboi care a durat 6 ani, Cyrus este ucis, Thamyris dovedind, precum, la douã secole dupã aceea Dromichete,
nu numai bãrbãþie, vitejie ºi strategie, dar � spre deosebire de Dromichete � ºi mai puþinã milã faþã de învins, � aºa
mort cum era Cyrus, dupã ce ea îl învinsese .

Frumuseþea, isteþimea, vitejia ºi stratagema acestei regine, dar nu mai puþin cruzimea ei, ne referim la episodul
urmând tãierii capului lui Cyrus ºi ordonând sã fie îndesat într-o bãltoacã de sânge � spre a se sãtura de sânge !�,
care a inspirat scriitori ºi artiºti, ºi, mai ales pe Rubens al cãrui tablou celebru este expus la Muzeul Louvre din Paris.

Cronica neamului sãu
- Pohta ce-a pohtit -

Marin Mihail GIURESCU

Asta a fost dorinþa sau, folosind expresia lui Mihai Viteazul rãmasã celebrã, �Pohta ce-a pohtit�-o regele get
TEODORIC CEL MARE (475�526) de la a cãrui naºtere din anul 456, pânã în anul 2006, anul marilor comemorãri,
s-au împlinit1550 de ani, iar de la moartea sa din anul 526, s-au împlinit 1480 de ani ºi care, în cãrþile de istorie de
pânã acum, a fost considerat cuceritorul Italiei ºi întemeietorul, în anul 493, a Regatului Ostrogot din Italia cu
capitala la Ravena.

În aceastã privinþã, în �Istoria României în date�, la pagina 49, anul 488, se scrie: �La îndemnul împãratului
Zenon, Teodoric (proclamat în anul 471 rege al ostrogoþilor) pãrãseºte Moesia Inferior ºi se îndreaptã spre Penin-
sula Italicã unde, dupã ce-l înfrânge ºi îl ucide pe Odoacru, regele herulilor, pune bazele unui regat ostrogot (anul
493)�. În �Dicþionarul enciclopedic�, volumul 4, pag. 639: �Teodoric cel Mare, rege al ostrogoþilor (475-526). Dupã
cucerirea Italiei de nord (488-493) de la Odoacru a întemeiat statul ostrogot din Italia cu capitala la Ravena, unul
din cele mai puternice state din perioada feudalismului timpuriu în Europa apuseanã�.

ªi aºa cum Octavian August, dupã lupta de la Actium, dupã ce l-a învins pe Antonius, ultimul ºi cel mai de
temut duºman al sãu, care se aliase cu Cleopatra, regina Egiptului, ºi a realizat cã a rãmas singurul stãpânitor al
întregului Imperiu Roman ºi, de fapt, al lumii, fiindcã Imperiul Roman era considerat stãpânul întregii lumi, în al 31-
lea an al domniei a instituit noua numãrãtoare a anilor care, între timp, a fost însuºitã de Bisericã ºi consideratã ca
începând de la naºterea lui Isus Christos.

La fel ºi Teodoric al nostru, dupã ce a ajuns stãpânul Italiei, s-a gândit la ceva care sã rãmânã dupã el ºi,
fiindcã numãrãtoarea o instituise altul înaintea lui, a considerat cã mai importantã este Cronica neamului sãu.

Pentru scrierea acestei cronici sau istorii, l-a însãrcinat pe scriitorul roman ºi senator din staful sãu, Flavius
Magnus Aurelius Cassiodorus ºi astfel a rezultat lucrarea intitulatã: �De origine actibusque getarum� (Despre
originea ºi faptele geþilor), cuprinsã în 12 volume, lucrare care nu s-a pãstrat în forma scrisã de Cassiodor, ci într-
o formã rezumatã, cu adãugiri din alþi autori, scrisã de Iordanes � ºi el tot get ca Teodoric � în anul 551, la îndemnul
prietenului sãu Castalius. Dar sã-l lãsãm pe Iordanes sã ne spunã în cuvintele sale despre lucrarea pe care a scris-o:

1. �În timp ce eu, într-o micã barcã, vreau sã mã þin aproape de þãrmul liniºtit ºi sã prind peºtiºorii mãrunþi
din apele celor de altãdatã, cum spunea cineva, tu mã îndemni, frate Castalius, sã dau drumul pânzelor în larg ºi,
lãsând la o parte mica lucrare pe care o am în mâini, adicã prescurtarea cronicilor, sã expun cu cuvintele mele, într-
o singurã carte scurtã, cuprinsul celor douãsprezece volume ale Senatorului Casiodor despre originea ºi faptele
geþilor, sarcinã destul de grea ºi impusã parcã de cineva care nu vrea sã ºtie de dificultãþile unei astfel de lucrãri.�

2. �Nu þii seamã cã respiraþia îmi este slabã, neînstare sã sufle în goarna vestitoare a unei întreprinderi atât
de mãreþe. Dar mai presus de orice greutate este aceea cã n-am la îndemânã acele volume, ca sã le pot reda exact
cuprinsul, deºi, ca sã nu mint, le-am citit în trei zile prin bunãvoinþa omului de încredere al autorului. Nu le
reproduc, cuvânt cu cuvânt, dar cred cã le redau integral ideile ºi faptele.�

3. �Am fãcut în expunere unele adaosuri potrivite din istoricii greci ºi latini, amestecând în cuprins, la
început, la mijloc ºi la sfârºit, multe pe care le-am socotit utile. De aceea, fãrã supãrare, ceea ce ai cerut primeºte
cu bunãvoinþã ºi citeºte cu cea mai mare îngãduinþã. Iar dacã þi se pare cã este puþin ceea ce am spus, tu, ca vecin
de neam, adaugã ce ºtii din proprii amintiri ºi te roagã pentru mine, prea iubite frate. Domnul sã fie cu tine! Amin!�

Lucrarea lui Iordanes scrisã la jumãtatea secolului VI, în anul 551, chiar dacã nu este aºa cum ºi-ar fi dorit-
o Teodoric cel Mare, cea întocmitã de scriitorul ºi senatorul Cassiodor, în 12 volume, care ºi spre regretul nostru nu
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s-a pãstrat, lucrarea lui Iordanes este tot ce ne-a rãmas, este rezumatul celor 12 volume scrise de Cassiodor, este
deci Cronica neamului sãu, care de fapt este ºi cronica neamului nostru, deci o lucrare importantã pentru
cunoaºterea trecutului neamului nostru

Datoritã mentalitãþii de pânã acum a istoricilor din þara noastrã, determinatã de concepþia latinistã ce încã mai
stãruie în gândirea multora, aceastã lucrare a fost ignoratã în mod deliberat ºi de aceea a fost reprodusã o singurã
datã în anul 1939, în traducerea lui G. Popa Lisseanu, care lasã de dorit ºi publicatã în volumul XIV al Colecþiei
Izvoarele istoriei românilor, cu circuit intern, deci cu circulaþie redusã.

O datã cu schimbarea mentalitãþii unor oameni din þara noastrã, aceastã operã a început sã prezinte interes.
Primul care a cãutat sã o aducã în actualitate a fost Iosif Constantin Drãgan care, în 1986, prin Centrul European de
Studii Tracice, înfiinþat de el la editura Nagar, a fãcut o reproducere neprelucratã a lucrãrii din anul 1939.

Meritul cel mai mare în aceastã privinþã îi revine lui Gabriel Gheorghe, care s-a încumetat ºi a tipãrit în anul
2001, la Fundaþia Gândirea, un volum intitulat Getica în care, pe lângã ediþia bilingvã (latinã-romanã) a lucrãrii lui
Iordanes, tradusã competent de profesorul David Popescu, mai cuprinde ºi un Studiu introductiv, urmat de bibliografia
respectivã, douã Anexe, Notã asupra ediþiei etc., aducând în actualitate prin acest volum lucrarea lui Iordanes care a
deschis o nouã perspectivã de discuþii.

Dãm în continuare versiunea lui Iordanes despre luptele regilor Persiei cu regii geþilor, versiune diferitã de cea
a lui Herodot:

�61. Atunci Cirus, regele perºilor, dupã un interval mare, de 630 de ani, (precum atestã Pompeius Trogus)
a pornit cu un rãzboi, nimicitor pentru sine, împotriva reginei geþilor Tomiris. Îmbãrbãtat de victoriile dobândite în
Asia, a cãutat sã subjuge pe geþi, cãrora le era reginã Tomiris, precum am spus. Aceasta deºi ar fi putut sã opreascã
înaintarea lui Cirus la râul Abraxis, i-a permis totuºi trecerea, socotind mai onorabil sã-l învingã cu armele decât
sã profite de avantajul locului, ceea ce s-a ºi întâmplat.�

�62. Când a venit Cirus, pentru prima datã norocul a fost de partea parþilor pânã într-atât, încât ºi fiul
Tomirei ºi cea mai mare parte din armatã au cãzut în luptã. Dar continuând rãzboiul, geþii cu regina lor i-au învins
pe parþi ºi i-au supus, luându-le o bogatã pradã. Acolo ºi atunci a vãzut neamul goþilor pentru prima datã corturi
de mãtase. Iar regina Tomiris, mãrindu-ºi victoria ºi fãcându-se stãpânã pe atât de mari prãzi de la duºmani, dupã
ce a trecut în partea Moesiei ce se numeºte Sciþia Minor, cu numele luat de la Sciþia cea mare, a construit o cetate
pe þãrmul moesiac al Pontului, numind-o Tomis, de la numele sãu.�

�63. Apoi Darius, fiul lui Histaspe, regele Persiei, a cerut în cãsãtorie pe fiica lui Antirus, regele geþilor,
rugându-l deopotrivã ºi ameninþându-l, dacã nu i se îndeplineºte dorinþa. Dispreþuind înrudirea, geþii i-au refuzat
cererea. Respins, acesta s-a înfuriat de necaz ºi a trimis împotriva lor o armatã de 700.000 de soldaþi, înarmaþi,
cãutând sã rãzbune printr-un rãu public ruºinea sa. ªi cu corãbii fãcute pod ºi legate între ele de la Calcedon pânã
la Bizanþ, a atacat Tracia ºi Moesia. Apoi construind tot în acelaºi mod un pod peste Dunãre, dupã ce a fost
neîntrerupt atacat timp de douã luni, a pierdut la Tapae 8000 de luptãtori ºi, temându-se ca nu cumva podul peste
Dunãre sã fie ocupat de adversarii sãi, s-a întors în goanã forþatã în Tracia neavând încredere cã teritoriul Mysiei
va fi în siguranþã pentru a mai întârzia cât de puþin pe el.�

�64. Dupã moartea lui, fiul sãu Xerxes, voind sã rãzbune insulta tatãlui sãu, cu o armatã de 700.000 de
ostaºi ºi 300.000 de auxiliari, precum ºi cu 1200 de corãbii rostrate ºi 3000 de vase de transport, pornind la rãzboi
împotriva goþilor, nici n-a apucat sã-ºi încerce bine forþele în luptã, cã a ºi fost învins de curajul ºi dârzenia
adversarilor. Astfel cã s-a retras precum venise cu armatele sale, fãrã sã dea vreo luptã.�

Aºa am aflat de neamul geþilor din vremuri îndepãrtate ºi regina lor, Tomiris, care l-a învins pe Cirus ºi a
întemeiat cetatea Tomis.

Din lucrarea al cãrei rezumat l-am prezentat, se pot afla ºi alte date interesante privind Cronica neamului sãu,
întocmitã de Cassiodorus la cerinþa lui Teodoric cel Mare ºi rezumatã de Iordanes (551).

Din ciclul
 „În vremuri îndepãrtate“

Romania (România) Quae-Olim Dacia Dicta
Marin-Mihail GIURESCU

În decursul timpului, începând din perioada anticã, DACIA, þara strãmoºilor noºtri geto-daci, în care trãim
noi astãzi, dar care nu mai are numele pe care l-a avut în trecut ºi nici locuitorii de astãzi nu-ºi mai spun nici geþi, nici
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daci, deºi majoritatea lor sunt urmaºii geto-dacilor, autohtonii acestui teritoriu, a avut în multe privinþe, o soartã
asemãnãtoare cu a þãrii surori, de la sud de Dunãre, TRACIA, amândouã aceste þãri, au devenit ROMANII, deosebirile
constând în modul diferit în care au devenit ROMANII.

Acþiunea ROMEI din Perioada anticã, a avut asupra popoarelor ºi þãrilor cotropite, printre care s-au numãrat
ºi Dacia cu Tracia, pe lângã suferinþele imediate, provocate de rãzboaiele de cotropire, urmãri nefaste de lungã
duratã, pe care unele dintre popoare le mai resimt ºi situaþii care n-au fost rezolvate nici pânã astãzi, dupã aproape
2000 ani.

Tracia a avut parte de o ocupaþie mai lungã decât Dacia, intrând în stãpânirea Imperiului Roman înaintea
Daciei ºi rãmânând în continuare ºi dupã ce legiunile romane s-au retras din Dacia.

De remarcat, cã în timpul cât au stãpânit Dacia, romanii nu i-au schimbat numele, ba dimpotrivã în anul 271,
când Aurelian a retras legiunile militare ºi personalul auxiliar de ocupaþie din Dacia, la sud de Dunãre, între cele douã
Moesii, a format o Dacie a sa (�Dacia sua�) adicã a lui Aurelian (vezi G.D. Iscru �TRACO-GETO-DACII � NAÞIUNEA
MATCÃ�, pagina 195).

Diocleþian (284-305) a mutat capitala imperiului la Ravena, iar Constantin cel Mare (306-337) a preferat
capitala Traciei, Bizantium, care de la el a fost numit Constantinopol.

Teodosius, în anul 395, a împãrþit imperiul celor doi fii: lui Honorius i-a revenit partea de apus cu capitala la
Ravena, iar lui Arcadius partea de rãsãrit cu capitala la Constantinopol; Imperiul de rãsãrit fiind cunoscut ºi sub
denumirea de Imperiul Bizantin de la denumirea anterioarã a capitalei Traciei.

Dupã cãderea Imperiului roman de apus, mulþi romani s-au refugiat la Constantinopol ºi nostalgici dupã fosta
capitalã au numit Constantinopolul Noua Romã, iar Traciei i-au spus ROMANIA.

Dupã pãrãsirea Daciei, Imperiul roman, care intrase în declin, nu s-a mai putut redresa ca sã revinã în Dacia
ºi în anul 476, la douã secole dupã retragerea din Dacia, Imperiul Romei a luat sfârºit ºi istoricii au considerat cã
odatã cu sfârºitul lui s-a încheiat ºi perioada istoricã veche ( anticã ) numitã ºi sclavagistã.

În perioada care a urmat, Evul Mediu ( perioada feudalã ), pe teritoriul Daciei au luat fiinþã formaþiuni statale
de tip feudal, ca-n toatã Europa, numite principate sau voievodate precum: Transilvania, Moldavia, Valahia, Sirfia
(Dobrogea), ai cãror locuitori se asemãnau prin: grai, religie, obiceiuri, port ºi altele, elemente care dovedeau originea
lor comunã; erau de fapt urmaºii daco-geto-tracilor, autohtonii acestui teritoriu.

În secolul XVI datoritã influenþei Renaºterii, au apãrut o serie de lucrãri cu titlul �Dacia vetus et nova� în care
se arãta cã Principatele care se formaserã în Evul Mediu, pe teritoriul Daciei, reprezentau de fapt Dacia nova adicã
Dacia nouã.

Iacobo Castaldo, renumitul cartograf al Veneþiei, care se intitula Piemontese, a publicat în anul 1584 lucrarea
�ROMANIAE quae olim TRACIA dicta� (Romania care in trecut se numea Tracia). Textul care însoþeºte harta
începe cu urmãtoarea frazã: � Qvam hodie Romaniam vocant, antiqui Thraciam vocauere� ( Cea cãreia îi zicem
astãzi Romania, cei vechi îi spuneau Tracia) ºi încheie cu urmãtoarea expresie � ROMA TUUM NOMEN TERRIS
FATALE REGENDIS!� ( Roma numele tãu domneºte peste tãrâmuri nefericite!).

Georgio Reychersdorff � Transilvano, în anul 1550 a publicat la Viena lucrarea � Chorographia Transilvanie
quae Dacia olim appellata� ºi mai înainte a publicat ºi o lucrare despre Moldova cu un titlu asemãnãtor, menþionând
cã toate cele trei principate care s-au format pe teritoriul Daciei înseamnã Dacia nouã.

In 1596, fraþii Petro et Paullo Manuciis, au publicat la Roma lucrarea �TRANSSILVANIAE qvae olim DACIAE
dictae� în care, referindu-se la lucrearea lui Georgio Reychersdorff o considerã o lucrare monumentalã, deoarece
îmbinã trecutul cu prezentul.

La începutul secolului XIX situaþia din principate era dintr-un punct de vedere, asemãnãtoare cu cea din
Tracia dupã cãderea Imperiului roman de apus, când refugiaþii de la Roma, nostalgici dupã ce pierduserã, au numit
Constantinopolul �Noua Romã�, iar Traciei i-au spus �Romania�; deosebirea constând în faptul cã cei de la
Constantinopol erau chiar romani în timp ce la noi schimbãrile au fost înfãptuite de filoromani.

 Este regretabil cã miºcarea culturalã de redeºteptare naþionalã care a dus la �Unirea Principatelor� ºi
formarea �Statului naþional unitar�, s-a fãcut pe baza teoriei latiniste care a înºelat buna credinþã a poporului,
schimbându-i identitatea, fãcându-l sã creadã cã este altul decât în realitate prin atribuirea originii romane. Consider
cã de la 24 ianuarie 1862 încoace, poporul nostru trãieºte cu o identitate falsã.

Filoromanii din þara noastrã n-au vrut sã þinã cont de aceste documente la 24 ianuarie 1862, când s-a hotãrât
numele þãrii, ci ºi-au impus punctul lor de vedere, aºa cã prin analogie cu aceste lucrãri putem spune ºi noi astãzi
cum spunea Iacobo Castaldo în secolul XVI: Cea cãreia îi spunem azi ROMÂNIA (ROMANIA) bãtrânii îi spuneau
DACIA. Trãim cu speranþa cã poate într-o bunã zi, þara noastrã îºi va recãpãta numele din trecut, ca ºi noi cei care
ne considerãm urmaºii geto-dacilor, autohtonii acestui teritoriu, sã ne regãsim în numele þãrii, nu numai cei care se
cred urmaºii romanilor.
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Obiceiuri ºi practici dacice
pãstrate în cultura ºi tradiþiile poporului român

Clarisa IORDACHE

Cu toate cã trecerea timpului afecteazã ºi memoria, dar ºi obiceiurile unui popor, ca ºi în alte cazuri, poporul
român a pãstrat de-a lungul vremii o serie de obiceiuri ºi tradiþii care, chiar dacã sunt considerate pãgâne, astãzi mai
sunt întrebuinþate în viaþa de zi cu zi, dar sub o altã formã.

Începând cu simboluri ºi practici specifice celor trei momente importante ale vieþii (naºterea, nunta ºi
înmormântarea) ºi ajungând la credinþã, spiritualitate ºi îndeletniciri, dacii au transmis mai departe o serie de îndeletniciri
care, în ciuda eforturilor susþinute de a fi considerate ca împrumutate din cultura altor popoare, au, se pare, rãdãcini
adânc înfipte în acest pãmânt.

Pornind de la comoara cea mai de preþ a unui popor � spiritualitatea � putem vedea cu uºurinþã cã Triada
Dacicã Divinã, veneratã de cãtre strãmoºii noºtri, se traduce astãzi prin
Sfânta Treime. ªi, ca ºi în zilele noastre, dacii se închinau unui zeu unic,
Gebeleizis, lui Dionisos care se pare cã avea rol de intermediar, astãzi transpus
în personalitatea Mântuitorului Iisus Hristos, precum ºi zeiþei Bendis.

Înainte de orice eveniment important ºi, pentru a obþine rãspunsul la
întrebãrile adresate zeilor, dacii (cel puþin acei daci care însumau preoþii ºi
învãþaþii) þineau post. ªi tot în post ºi rugãciuni ºi Marele ªtefan a dus cele
mai crâncene bãtãlii, precum au fãcut-o ºi alþi mari domnitori, ca de exemplu

Mihai Viteazul. Continuitatea acestei practici se poate observa cu uºurinþã ºi în zilele noastre, atunci când vorbim
despre postul tradiþional din religia creºtinã.

De-a lungul timpului, acest numãr de zei a rãmas ca ºi cifrã magicã în credinþa poporului român. Trei ani a
stat Zamolxe sub pãmânt, tot aºa cum, în ritualul creºtin al înmormântãrii, trei zile se privegheazã cel trecut în
tãrâmul morþilor. Mai mult, apariþia lui Zamolxe dupã aceºti trei ani simbolizeazã viaþa de dupã moarte, celebratã
astãzi prin Sãrbãtoarea Paºtelui, Învierea Mântuitorului Iisus Hristos.

ªi, cu toate cã dacii nu îºi îngropau morþii, acestora le era adus în clipa cea de pe urmã un pumn de pãmânt,
pe care îl strângeau la piept. Astãzi, în ritualul creºtin, pãmântul strâns în pumn este aruncat în groapa în care este
aºezat sicriul. Singura diferenþã este aceea cã noi, creºtinii, prin acest gest încheiem socotelile cu viaþa: �din pãmânt
ai fost creat, în pãmânt te vei întoarce�. Cu toate acestea, pumnul de pãmânt reprezintã, ca ºi pe vremea dacilor,
respectul cuvenit adus mamei Geea.

Descoperirile arhelogice au arãtat cã unele momentele importante din viaþa unei femei au fost transpuse ºi pe
vasele ceramice precum ºi în statuetele descoperite. Astfel, ne amintim de femeia Gânditorului, însãrcinatã în ultimele
luni, precum ºi de poziþia ei. Sau de ce nu, de tânãra �Venus� de Cucuteni aparþinând epocii neolitice a mileniului IV
î.e.n.. Majoritatea vaselor ºi statuetelor descoperite demonstreazã o înaltã practicã spiritualã a strãmoºilor daci.
Aceste simboluri sunt regãsite ºi astãzi în ornamentica þãrãneascã, pe cãmãºile femeieºti cu �râuri� (Comuna Roata),
precum ºi pe diferitele covoare sau uºile caselor.

Dar dacii au mai lãsat moºtenire ºi alte simboluri. Dacã vorbim despre biocâmpuri ºi bipolaritate, putem regãsi
aceste practici în descoperirea de la Caransebeº, lucratã pe o falangã de cal. Astfel, avem schema bipolaritãþii, cu
biocâmp rombic, transpusã astãzi în spirala ADN-ului uman, esenþa vieþii, dar ºi în simbolul circulaþiei energiei yin ºi
yang, în concepþia chinezã.

Revenind la viaþa de zi cu zi, o serie de simboluri par a ne ghida în continuare existenþa. Astfel, în diferite zone
ale tãrii, în special în mediul rural, o serie de simboluri împodobesc ºi astãzi diferite þesãturi sau chiar porþile caselor.
Astfel, spirala dacicã (semnificând drumul parcurs de sufletul omului, pânã la locul de întâlnire cu Zamolxe, dar ºi
evoluþia, începutul ºi sfârºitul) sau ochii de pe coiful descoperit în situl arheologic de la Coþofeneºti, judeþul Prahova
(ºi care reprezintã privirea interioarã, tradusã astãzi prin al treilea ochi sau ochiul minþii) stau mãrturie a unei civilizaþii
deloc apuse.

 Vorbim aici despre renumitele porþi maramureºene, în special de cele de pe Valea Izei, pe care pot fi admirate
spirale dacice, împletituri precum cosiþele fetelor, dar ºi crucea înscrisã în cerc! Referitor la acest ultim symbol, ne
putem aminti de semnul celor doi Gemeni Divini, svastica. Rotitã în sensul invers acelor de ceasornic, svastica
desemneazã exact acea cruce înscrisã în cerc. Un alt simbol demn de luat în seamã ºi regãsit pe porþile din Maramureº
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este cel al ºarpelui. SKEPT-E-CASAS sau Ocrotitorul Casei este pãzitorul gospodãriei, iar o casã pãrãsitã de ºarpele
ei este una necuratã ºi pradã spiritelor malefice.

Þesãturile tradiþionale populare din anumite zone ale þãrii pãstreazã ºi ele unele din motivele cromatice ale
dacilor. Astfel, roºul simboliza culoarea sângelui, a matricei informaþionale a vieþii, iar negrul, culoarea pãmântului, a
continuitãþii vieþii în acest univers, a mamei Geea, nãscãtoarea tuturor bogãþiilor terestre.

Ajungând la îndeletniciri, putem aminti aici apicultura care, ºi în zilele noastre, are implicaþii majore. Mierea
este un aliment care, pe lângã proprietãþile benefice energetice pe care le are în alimentaþie, reprezintã ºi un bun
factor de vindecare. Chiar ºi în zilele noastre, în zonele rurale rãnile sunt vindecate cu miere!

Mai mult, o serie de plante � care erau folosite drept leacuri în anumite practici ritualice, dar ºi cu scop
terapeutic � sunt folosite astãzi în medicina tradiþionalã alternativã. Nu mai departe de Sânziene care înfloresc într-
o singurã zi din an ºi care au proprietãþi �miraculoase� în vindecarea unor afecþiuni precum reumatismul, epilepsia,
hipertiroidia sau insomnia!

O altã practicã strãveche ce dateazã tot de pe vremea dacilor o reprezintã spãlatul rufelor la râu. Dincolo de
utilitatea lui, acest obicei are ca efect risipirea tuturor bolilor, relelor ºi neputinþelor trupeºti ºi sufleteºti prin spãlarea
în apã curgãtoare. Baterea rufelor cu maiul (lemnul fiind esenþa vieþii, a trãiniciei) reprezintã scoaterea tuturor
afecþiunilor din corpul celui în cauzã. Pietrele pe care erau spãlate rufele reprezintã memoria înmagazinatã a tuturor
celor ce sunt, informaþia transmisã ºi înscrisã în Legile firii.

Dincolo de toate intrigile folosite, dar ºi de lacunele care planeazã încã asupra multor aspecte ale civilizaþiei
dacice, un lucru este cert: moºtenirea pe care ne-au lãsat-o precum ºi gradul de evoluþie informaþionalã ºi spiritualã
transmis, nu pot fi tãgãduite de cãtre nimeni ºi nimic! Studiile ºi cercetãrile efectuate, precum ºi descoperirile
arheologice care urmeazã a fi efectuate vor demonstra caracterul ºi continuitatea civilizaþiei dacice pe aceste meleaguri
dar, mai ales, în viaþa de zi cu zi a românilor! Þine doar de noi sã ºtim sã pãstrãm intactã aceastã moºtenire ºi, mai
ales, sã îi oferim continuitatea binemeritatã!

Ce ne spune Chia-HuaCe ne spune Chia-HuaCe ne spune Chia-HuaCe ne spune Chia-HuaCe ne spune Chia-Hua
Prof. univ. dr. ing. Nicolae P. LEONÃCHESCU

Discuþiile privind locul României în Europa sunt în plinã desfãºurare iar cercetãrile din domeniul istoriei
noastre ºi a geþilor � strãmoºii noºtri � scot la ivealã noi dovezi de mare valoare.

Rezultatele cercetãrilor geofizicienilor americani William B. F. Ryan ºi Walter C. Pitman (The Diaspora �
Noah�s Flood. The new scientific discoveries abouth the event that changed history. Simion and Schuster, 1998)
onorate, în anul 2000, cu �Shepard Medal� conferitã de Columbia University USA, privind evoluþia geologicã a
spaþiului din jurul Mãrii Negre ºi al strâmtorilor Bosfor ºi Dardanele, ne obligã la o rescriere a istoriei vechi.

Marija Gimbutas, profesoarã la aceeaºi universitate din Los Angeles, a studiat neoliticul din Europa ºi a
concluzionat într-o celebrã lucrare publicatã în anul 1990:

�România este vatra a ceea ce am numit Vechea Europã, o entitate culturalã cuprinsã între 6500 �
3500 a.Chr. � aceastã strãveche culturã europeanã precede cu câteva milenii pe cea sumerianã�.

Despre migraþiile euxiniene de dupã cataclismul geologic de acum 7600 ani, când s-a prãbuºit istmul care lega
spaþiul balcanic de Asia Micã,

 s-au scris studii arheologice ºi geofizice, temeinic fundamentate. Totul se explicã, acum, printr-un scenariu
integrator ce poartã numele de �prima migraþie europeanã�.

Grupurile de migratori din jurul Mãrii Negre au ajuns la distanþe foarte mari.
Rostul acestei note este acela de a aduce la cunoºtinþa celor interesaþi o realitate legatã de istoria geþilor. În

insula Taiwan, trãiesc astãzi urmaºii a nouã triburi de aborigeni care ºi-au conservat identitatea de-a lungul timpului.
Ne intereseazã populaþia din estul Taiwanului, cunoscutã sub numele de amé. Aceºti �amei� sunt numeroºi iar istoria
lor este tulburãtoare. Au supravieþuit tuturor ocupanþilor (chinezi, japonezi, iar chinezi, olandezi º.a.) ºi s-au luptat,
pentru pãmânt, cu vecinii din alte triburi de aborigeni.

Din sânul populaþiei amé s-a ridicat pianista CHIA-HUA, cãsãtoritã în SUA ºi stabilitã la Sacramento. Ne-a
vizitat, de curând, þara ºi în casa prietenei sale, o româncã din Bucureºti, a gãsit multe cãrþi despre geþi. A rãmas
uimitã când a aflat cã geþii sunt strãmoºii românilor! Surprinsã plãcut de aceastã descoperire, Chia-Hua a spus, în
esenþã, urmãtoarele:

�Noi, cei din populaþia amé aflatã în estul Taiwanului, învãþãm la ºcoalã ºi ni se spune peste tot, cã suntem
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originari din centrul Vechii Europe ºi ne tragem din geþi ºi din zeii geþi. La noi se ºtie cã geþii urmãreau sã se dezvolte
spiritual prin cunoaºterea a �tot ce se aflã sub piciorul omului�. De aceea erau cãlãtori pasionaþi ºi dornici sã
cunoascã fiinþe ºi locuri noi, aflate departe de þara lor. ªi nemþii descind din zeii geþi, doar cã ei îi numesc goþi, de la
Goth care, în limba germanã, înseamnã Dumnezeu. Noi suntem urmaºii geþilor chiar dacã locuim, de multã vreme,
în Taiwan! Suntem rude cu românii! ªi mai semãnãm cu ei! Fratele tatãlui meu, unchiul � cum s-ar zice � este alb
la faþã ºi seamãnã cu un european�!

În alfabetul lor, spune Chia-Hua, nu existã litera r ºi pun în loc o liniuþã; de aceea numele ei trebuie înþeles, de
noi, ca fiind Chiar Hua ºi se pronunþã Ciara! Sã constatãm, ºi noi, cã chiar numele amé are discrete rezonanþe
arhaice româneºti: amei, ai mei, a� mei sau a� me�, ca-n Maramureº! Sã nu uitãm nici varianta hamei! Ciara are
aceleaºi rezonanþe getice ca onomasticele noastre de azi: Ceara, Cearã, Ciarã, Cioara, Chioara, Chioru, Chioaru,
Chioariu º.a. Identificãm, pe aceastã cale, o temã de cercetare ºtiinþificã de mare interes!

Iatã cã acei care atacã pe toate cãile rezultatele din domeniul protocronismului românesc au ºansa de a se
documenta pe o nouã pistã ºi a se desprinde cinstit de aberantele cliºee politico-bolºevice.

Întrebãrile curg ºi istoricii noºtri precum ºi oamenii de culturã, inclusiv cei instituþionalizaþi, trebuie sã reacþioneze;
în caz contrar, pot risca ieºirea din cadru. Sub avalanºa noilor descoperiri cu caracter interdisciplinar, vechile
proiecþii, multe cu caracter politic, nu mai au nicio valoare.

Aceasta este o problemã de identitate ºi ieºirea din crizã se impune, simultan cu �intrarea� în Uniunea Europeanã
unde, putem afirma cu mândrie cã ne aflãm din toate timpurile!

Neamuri migratoare germanice în vechea Dacie
Emilia LUCHIAN

Întrucât în strãinãtate unii savanþi istorici au fãcut diverse speculaþii asupra formãrii poporului român pe
pãmântul patriei sale, am reluat analiza problemei migratorilor germanici, în special a goþilor, în Dacia încercând a da
un rãspuns complet acelor speculaþii..

Problema prezenþei poporului got în Dacia în secolele III-IV d.Hr. a fost întotdeauna privitã cu o justificatã
rezervã de istoricii, arheologii ºi filologii români. Trecerea goþilor prin þara noastrã a fost, de obicei, prezentatã pe
scurt ºi s-a subliniat cã influenþa fost întotdeauna privitã cu o justificatã rezervã de istoricii, arheologii ºi filologii
români. Trecerea goþilor prin þara noastrã a fost prezentatã pe scurt ºi s-a subliniat cã influenþa lor a fost de micã
importanþã ºi pe duratã efemerã. Arheologia româneascã a scos la luminã unele urme materiale ale acestui popor got,
dar interesul pentru el a rãmas redus.

Rezerva s-a datorat faptului cã intervenþiile goþilor în Dacia ºi instabilitatea adusã de ei au constituit mari
piedici în calea dezvoltãrii poporului daco-roman, chiar de la începuturile formãrii sale.

Rezerva istoricilor români a fost justificatã ºi de faptul cã, în epoca modernã, în unele þãri europene ca Suedia,
Germania ºi Austria au apãrut istorici ºi ideologii politice care au pretins pentru aceste þãri o �paternitate goticã� ºi un
fel de drept de moºtenire al respectivelor þãri asupra teritoriilor est-europene pe care le dominaserã odinioarã goþii.
Rãzboiul Nordic (1700-1721) ºi condiþiile impuse de Germania în Pacea de la Brest-Litovsk (1918) nu au avut altã
origine. Se ºtie cã aceste pretenþii se refereau ºi la teritoriile þãrii noastre.

Pentru istoria veche a poporului român, goþii prezintã totuºi un anumit interes pentru faptul cã ei au fost
primul popor migrator care a pãtruns în Dacia dupã retragerea aurelianã, din anii 271-273 d.Hr. Ei au devenit, astfel,
primii �martori oculari� strãini care au putut cunoºte în direct stãrile de lucruri în Dacia dupã plecarea autoritãþilor
romane. În acest fel, ei au putut vedea dacã Dacia rãmãsese o þarã pustie sau dacã în aceastã þarã se mai afla
populaþie daco-romanã.

Dacã goþii au gãsit Dacia pustie, atunci pe teritoriul ei, între anii 273-381 d.Hr., nu au fost posibile niciun fel
de relaþii între daco-romani ºi goþi, întrucât daco-romanii erau absenþi din þarã. Neexistând nicio altã populaþie localã
stabilã, ci numai goþii singuri, ei nu au putut transmite nimic nimãnui ºi, deci, nu a avut cine pãstra amintiri de vreun
fel oarecare despre ei. Orice ar fi fãcut goþii pe teritoriul Daciei în acel rãstimp, dupã plecarea lor, ei nu ar fi putut lãsa
decât urmele lor arheologice ºi atât.

Dimpotrivã, dacã goþii au gãsit o populaþie daco-romanã, între cele douã popoare a trebuit sã aparã niºte
relaþii, bune sau rele, iar dupã plecarea goþilor a avut cine pãstra ºi transmite amintiri despre ei, în afara urmelor
arheologice.

Putem arãta în mod corect ºi verificabil cã, dupã o coexistenþã de circa 108 ani cu goþii, poporul român a
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pãstrat în limba sa un numãr de cuvinte, nume de persoane, credinþe populare, personaje folclorice ºi toponime de
origine goticã. Precizãm cã acele toponime se gãsesc pe teritoriul actual al României, nu în afara ei, iar ele îºi
pãstreazã numele gotice ºi astãzi.

Goþii au pãrãsit Dacia în 381 d.Hr., dar poporul român a pãstrat acele vestigii gotice care constituie o confirmare
deplinã a continuitãþii ºi permanenþei poporului român pe pãmântul patriei sale, precum ºi un rãspuns de infirmare
completã a teoriei lui Roesler ºi a urmaºilor acestuia.

Întrucât cercetarea istoricã se intereseazã de toate aspectele activitãþii omeneºti de-a-lungul timpului, este
normal ca filologia sã se intereseze de urmele pãstrate în limba românã actualã din limbile popoarelor vechi care au
venit în contact cu strãmoºii noºtri.

Þinând seama cã în lexicul dialectal ºi în regionalismele mai tuturor limbilor moderne se pãstreazã cuvinte
foarte vechi, am consultat în special colecþiile de lexic dialectal ºi regional românesc acumulate de-a-lungul timpului,
fãcând astfel o adevãratã �arheologie pe viu�, cu rezultate surprinzãtoare.

În cazul de faþã, ne-am interesat de cuvintele gotice care s-au putut pãstra în limba românã, folosind dicþionarele
limbii în care a scris Wulfila.

În limba românã literarã am gãsit numai cuvinte de origine sigur goticã, în schimb colecþiile de lexic amintite
au furnizat un material mult mai bogat ºi demonstrativ. Am folosit, de asemenea, unele din dicþionarele româneºti ºi
lucrãri de toponomie româneascã.

Cuvinte româneºti de origine goticã
În limba literarã
1) Aglica, s.f., plantã erbacee din familia Rozacee, înaltã de 30-80 centimetri, cu frunze penate, flori albe sau

albe-roz, parfumate, dispuse în inflorescenþã ºi cu fructe capsule (filipendula vulgaris). Planta se mai numeºte, în
Muntenia, creþuºcã, iar în Moldova, teiºor.

Originea cuvântului este goticã:
 got: aglo, s.f.= chin, suferinþã, tristeþe.
2) Gãman, gãmani, s.m.(pop.) = om foarte mâncãcios, mâncãu. got: gaman, s.m. = aproapele, seamãnul,

tovarãºul, asociatul, copãrtaºul
3) Scatoalcã, scatoalce, s.f.(fam.) = loviturã datã cuiva cu palma sau cu dosul mâinii, bãtaie.
Românescul scatoalcã = loviturã, este un cuvânt foarte vechi ºi provine din goticul scathuls = vãtãmãtor,

stricãtor, care este participiul trecut al verbului scathjan = a vãtãma.
Regionalisme româneºti de origine goticã
Aha, interjecþie, exclamaþie care exprimã mulþumirea cuiva cã s-a lãmurit sau cã a gãsit rãspunsul la o

întrebare care îl frãmânta.
Got: aha, s.m. = sens, înþeles, rost.
Gîriuþã, s.m.= copil, drãgãlaº, cuminte.
Got: gariuds, adj = (sens primitiv, care roºeºte uºor), cinstit, decent, cuviincios.
Huzdup, interjecþie (reg) = cuvânt care imitã cãderea unui corp greu, onomatopee.
A huzdupa = a mânca lacom ºi urât
Melean ºi melian, a.m. adj.(reg.) = 1. om înalt ºi voinic, vlajgan
 2. fecior, flãcãu
Sensul obiºnuit al lui melean este de om voinic ºi nu prea deºtept (ca Trãznea ºi Nica Oºlobanu, colegii lui Ion

Creangã). (Considerãm cã persistenþa acestui cuvânt în limba românã dovedeºte cã, în secolele III � IV, goþii fãceau
înrolãri de ostaºi dintre dacii liberi de la est de Carpaþi ºi dintre daco-romani. În limbile spaniolã ºi portughezã, acest
cuvânt are un sens peiorativ: melena = taur, mârlan, escroc.)

 Localitãþi româneºti cu nume de origine goticã
1) Biborþeni; sat aparþinând oraºulul Baraolt, judeþul Covasna (got: bit+ baurts = în jurul naºterii, din cauza

naºterii).
2) Bîrgãu; sat în comuna Cicîrlãu, judeþul Maramureº (got: bairgahs = muntos).
3) Cunþa, sat, comuna ªpring, judeþul Alba (got: kunths = cunoscutul).
4) Vorþa, sat, judeþul Hunedoara (got: waurts = rãdãcinã).
Nume româneºti de origine goticã:
Razdolescu (= �vorbã�) razda
Sãuþeanu (= �jertfa cu carne de oaie�) saiths
Svinþiu( = �cel tare�) swinths
Personaje folclorice româneºti de origine goticã
Michiduþã: s.m. (familiar ºi glumeþ) = drac, drãcuºor. Etimologii necunoscute, DEX, p.394. (poate diminutiv

din mic; mititelul).
Pãcalã, Împãratul Roºu.
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Constantin cel Mare
ºi prima recucerire postaurelianã a Daciei

 Vasile MÃRCULEÞ

Victoria decisivã a lui Constantin cel Mare asupra lui Licinius, din anul 324, avea sã ducã, în plan politic, la
fundamentale mutaþii în cadrul statului roman: instaurarea monarhiei de tip orienþal, transferul capitalei de la Roma la
Constantinopol, constituirea primului imperiu creºtin. În planul politicii externe, o datã cu transferarea capitalei
imperiului Constantinopol, politica dunãreanã a imperiului cãpãta noi valenþe conferite de creºterea substanþialã a
importanþei geopolitice ºi strategice a teritoriilor de la Dunãre.

Din jurul anilor 324/325, în politica dunãreanã a Imperiului Roman asistãm la deschiderea unei noi etape:
preluând iniþiativa militarã ºi politicã, Constantin cel Mare abandoneazã defensiva activã de la Dunãrea inferioarã,
promovatã în intervalul 312-323, în favoarea unei politici ofensive de mari proporþii îndreptatã împotriva neamurilor
barbare stabilite la nord de fluviu. Ofensiva romanã � precedatã ºi anunþatã de o puternicã ripostã datã unei invazii a
goþilor din anul 323, care duce forþele imperiale pânã în câmpia munteanã, unde îi zdrobesc pe germanici � avea sã
ducã la reincluderea în hotarele Imperiului Roman a Daciei sudice.

Noua politicã dunãreanã a Imperiului Roman înregistra un moment de vârf în anul 326, materializat într-o
amplã campanie militarã întreprinsã la nord de Dunãre. Acþiunea de forþã romanã a avut ca obiectiv aducerea la
ascultare a recalcitrantelor neamuri barbare din regiune, fapt confirmat de unele surse tardive inspirate, cu certitudine,
din altele mai vechi. Declanºatã în zona Banatului actual, campania romanã avea sã se încheie undeva în regiunile
sudice ale Moldovei, probabil în teritoriile din nordul gurilor Dunãrii, controlate de vizigoþi. Conchidem deci cã, în
urma succesului militar înregistrat de forþele sale, Imperiul Roman ºi-a asigurat atât stãpânirea asupra teritoriilor din
stânga Alutusului (Oltului), cât ºi preeminenþa incontestabilã în raporturile cu vizigoþii. Acþiunea militarã din anul 326
a fost urmatã imediat de consistente demersuri diplomatice, subordonate aceluiaºi obiectiv: slãbirea barbarilor care
controlau regiunile de pe malul stâng al Dunãrii inferioare în vederea facilitãrii recuceririi integrale a acestora. Niciun
mijloc nu a fost omis de diplomaþia imperialã pentru atingerea obiectivului urmãrit. Sume mari de bani ºi daruri în
cantitãþi deloc neglijabile au fost destinate cumpãrãrii conducãtorilor unor grupãri barbare, care sã fie aruncate apoi
una asupra altora spre a se anihila, astfel, reciproc.

Concomitent cu acþiunile diplomatice prezentate, Constantin a realizat ºi o serie de construcþii cu caracter
militaro-strategic pe linia Dunãrii, refãcând peste 20 de capete de pod, sau în interior. Un pod de piatrã, inaugurat la
5 iulie 328, lega fortãreaþa Oescus (Ghighen, în Bulgaria), de pe malul drept al Dunãrii, de cetatea Sucidava (Celei)
situatã pe malul stâng. Ridicarea sa reprezintã confirmarea certã a faptului cã, la data construirii sale, teritoriile din
sudul Daciei, de la vest de Olt, intraserã sub stãpânirea fermã a Imperiului Roman. O nouã campanie militarã,
întreprinsã la nord de fluviu în a doua jumãtate a anului 328, îndreptatã cu precãdere împotriva vizigoþilor din Câmpia
Munteanã ºi din sudul Moldovei, desãvârºea acþiunea de recucerire a Daciei sudice.

Informaþiile cronicarilor unor bizantini, ne permit constatarea cã recucerirea Daciei sudice s-a realizat în douã
etape distincte:

 a) într-o primã etapã consumatã între anii 324/325-326, Imperiul Roman ºi-a asigurat stãpânirea asupra
regiunilor meridionale din dreapta Oltului ºi din zona Banatului actual, controlate de taifali ºi sarmaþi, asigurându-

ºi, totodatã, ºi preeminenþa în relaþiile cu vizigoþii din Câmpia Munteanã
ºi din sudul Moldovei;

 b) într-o a doua etapã desfãºuratã între 327-328, sub stãpânirea
imperiului au intrat regiunile din stânga Oltului, respectiv sudul
Munteniei ºi Moldovei actuale, controlate de vizigoþi. Astfel, la capãtul
unor ample operaþiuni militare ºi demersuri politico-diplomatice
încununate de succes, extinse pe durata anilor 324/325-328, Imperiul
Roman reuºea sã includã stãpânirilor sale totalitatea regiunilor de pe
malul stâng al Dunãrii, riverane fluviului, din aval de confluenþa acestuia
cu Sava sau Tisa ºi pânã la limanul Nistrului].

Acþiunii de recucerire a teritoriilor nord-dunãrene i-a urmat o
intensã activitate constructivã, de naturã militaro-strategicã, în vederea
consolidãrii prezenþei romane în Dacia. În acest scop, Constantin
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întãreºte ºi extinde sistemul de fortificaþii ce flancau malul stâng al Dunãrii, unele dintre ele rãmase sub controlul
imperiului ºi dupã retragerea aurelianã. Peste douãzeci de capete de pod, de la Dunãrea bãnãþeanã pânã la cea
maritimã, sunt reconstruite sau nou construite. Puternice garnizoane erau instalate în cetãþile de pe malul stâng al
fluviului. Din motive de ordin strategic, Sucidava era legatã de Oescus, aºa cum am arãtat, de un impozant pod de
piatrã. Totodatã, drumul care pornea de la Sucidava spre Romula, ºi de aici mai departe spre Transilvania, era
refãcut pe o porþiune însemnatã, cel puþin pânã la limita nordicã a posesiunilor imperiale. Protejarea stãpânirilor nord-
dunãrene ale imperiului a fost asiguratã de Constantin printr-un amplu sistem de fortificaþii format dintr-un vallum
de pãmânt cu ºanþ cu o lungime de circa 700 de kilometri, cunoscut sub numele de Brazda lui Novac de Nord, ce se
întindea de la Drobeta, strãbãtea Oltenia ºi Muntenia, intersecta limes Transalutanus la Urluieni (jud. Argeº) oprindu-
se probabil la castrul de la Pietroasele (jud. Buzãu). Lua naºtere în acest fel un puternic sistem de fortificaþii, un
veritabil limes transdanubian care reprezenta un avanpost al limes-ului danubian[1 ].Constantinopolul exercita de
asemenea ºi supravegherea ºi un control militar asupra teritoriilor dintre Brazda lui Novac de Nord ºi Carpaþi. Chiar
dacã unele capete de pod de la vest de Drobeta au rãmas în afara sistemului de fortificaþii, prin supunerea sarmaþilor
din zona Banatului, Imperiul Roman îºi asigura preponderenþa ºi în aceastã regiune. Teritoriile dintre Brazda lui
Novac de Nord, acest limes transdanubian, ºi Dunãre, constituind aºa-numita ripa Gothica, intrate sub stãpânirea
imperiului, deveneau o veritabilã zonã tampon între acesta ºi Barbaricum.

Factorii care au conferit asemenea importanþã Daciei sudice au fost numeroºi, dar cu o acþiune convergentã.
Dintre aceºtia, reþinem deplasarea centrului de greutate � economic ºi politic � al statului roman în pars Orientis, la
începutul secolului al IV-lea ºi translatio imperii romani de la Roma la Constantinopol care au sporit importanþa
strategicã a teritoriilor de la Dunãre.

Care a fost organizarea datã de Constantin cel Mare stãpânirilor Imperiului Roman din sudul Daciei nu ºtim cu
exactitate, dar pe baza Notitiei Dignitatum (sec. V) conchidem cã, dupã recucerire, regiunile din dreapta Oltului,
corespunzând sudului Olteniei ºi Banatului actual, au fost puse sub jurisdicþia guvernatorului Daciei Ripensis, fiind
deci incluse diocezei Dacia, în timp ce regiunile din stânga Oltului, respectiv cele din sudul Munteniei ºi Moldovei
actuale, au primit, se pare, o organizare proprie ºi au fost incluse diocezei Thracia.

Anul 332 deschide o nouã etapã în politica nord-dunãreanã a lui Constantin cel Mare. Împãratul trece acum la
acþiuni militare, unele dintre ele de mare amploare, împotriva barbarilor, înþelegând astfel sã-ºi afirme ºi pe calea
armelor stãpânirea asupra Daciei sudice. Acþiunea militarã romanã a fost determinatã de izbucnirea, în anul 331, a
unui violent conflict ce i-a opus pe sarmaþii din regiunea Banatului, clienþi ai imperiului, vizigoþilor ºi taifalilor. La
începutul anului 332, o puternicã armatã romanã pãtrunde în Dacia în sprijinul sarmaþilor ºi, la o datã neprecizatã cu
exactitate de izvoare � cuprinsã dupã pãrerea noastrã, între 18 februarie ºi 20 aprilie 332 � zdrobeºte într-o luptã
nimicitoare forþele vizigoto-taifale, dezastrul barbarilor fiind amplificat de asprimea vremii.

Barbarilor învinºi, Constantin le-a impus un foedus, devenit însãºi baza juridicã a stãpânirii imperiului asupra
Daciei sudice. Conform clauzelor tratatului, teritoriile nord-dunãrene, incluse în hotarele imperiului, erau doar
încredinþate spre pazã ºi apãrare germanicilor, acceptaþi aici numai în calitate de foederati. Foarte probabil, teritoriile
puse la dispoziþia vizigoþilor erau situate la rãsãrit de limes Transalutanus, în sudul Munteniei ºi Moldovei.

Dupã o scurtã perioadã de liniºte, în vara anului 334, grave evenimente consumate la Dunãre îl rechemau pe
Constantin în zonã. Prezenþa împãratului era reclamatã de violentul conflict intern izbucnit în rândul sarmaþilor din
sud-vestul Daciei (din zona Banatului ºi a Tisei inferioare), ce a opus ramura sarmaþilor argaraganþi � deþinãtoarea
puterii � ramurii sarmaþilor limiganþi, subordonaþi primilor, dar mai numeroºi ºi mai puternici. Importanþa acordatã de
împãrat rezolvãrii problemei sarmate rezidã în însãºi prezenþa sa în vecinãtatea zonei de conflict. Constantin ºi-a
stabilit cartierul general la Sirmium, punct strategic de unde putea supraveghea întreaga regiune, putând interveni
rapid ºi eficient în orice punct din sud-vestul Daciei ºi de pe linia Dunãrii, evitând însã sã se angajeze direct în disputa
dintre cele douã pãrþi, optând pentru o expectativã activã, politicã ºi militarã. El s-a limitat sã primeascã în imperiu o
parte însemnatã a sarmaþilor argaraganþi, învinºi de gruparea rivalã, care au fost colonizaþi în diferite provincii ale
imperiului, în Scythia Minor, Thracia, Macedonia ºi chiar în Italia.

Regiunea Dunãrii inferioare, incluzând ºi teritoriile Daciei sudice, a continuat sã beneficieze de maxima atenþie
a lui Constantin ºi dupã restabilirea pãcii în zonã, în 334, în anii urmãtori împãratul desãvârºind opera de întãrire a
sistemului lor defensiv. Dupã aceastã datã, apãrarea stãpânirilor romane din Dacia sudicã, aºa-numita ripa Gothica,
i-a revenit lui Flavius Dalmatius, nepotul împãratului, investit caesar în anul 335, cãruia i-a fost încredinþatã administrarea
Thraciei. În urma acþiunilor politico-militare din anii 332 ºi 334, stãpânirea romanã asupra Daciei sudice devenea
incontestabilã pentru mai bine de trei decenii. Numeroasele surse de care dispunem � lucrãri ale istoricilor contemporani
sau tardivi, surse epigrafice, descoperiri arheologice etc. � confirmã aceastã realitate ºi, implicit, statutul politico-
juridic al acestor teritorii.
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Mihai Viteazul Restitutor Daciae
prof. Ion C. PETRESCU

În introducere sunt prezentate motivele alegerii acestei teme ºi se face un scurt istoric al problemei. Timp de
aproape trei secole, nimeni n-a pus la îndoialã faptul cã Mihai Viteazul a plãnuit ºi a înfãptuit restaurarea Daciei.
Dintre istoricii români, în 1890, Alexandru D. Xenopol a negat aceasta.

Sunt analizate izvoarele din vremea celui comparat cu nouã personalitãþi ale istoriei
universale, constatându-se cã Mihai Viteazul a spus clar, de mai multe ori, cã a plãnuit ºi
a înfãptuit �planul dacic�, conºtient fiind cã-ºi riscã viaþa. Planul sãu de restaurare a
Daciei este analizat în legãturã cu �planul bizantin�, cu �planul dacic� al lui Sigismund ºi
Andrei Bathory, cu tendinþele expansioniste ale polonilor, habsburgilor, otomanilor ºi
catolicilor (Contrareforma).

Dupã ce sunt trecute în revistã cele ºase etape ale �planului dacic� realizat într-un
timp record de �cel mai mare erou al creºtinãtãþii�, se trece la problema nodalã a tratativelor
cu imperialii. Adversarii însã au trecut la urzirea altui plan, acela de eliminare a celui care
începuse sã fie numit �cel de-al treilea împãrat�.

În continuare, autorul aratã cum a fost consemnatã � în scrierile istorice ale
secolelor XVII �XX � prima unire a tuturor românilor, care este ºi prima restaurare a
Daciei (Johana Filistich, Engel, N. Bãlcescu, Jean Vaillant, Tentschlander, Janes

Samuelson, Leon Louis de Rosny, Florian Aaron, Mihai Eminescu, William Miller, Nicolae Boreþki-Bergfeld, Nicolae
Iorga, Ion Antonescu, Ioan Lupaº ºi C. Rommenholler).

Concluzii: planul bizantin ºi cel dacic nu se exclud, ci sunt complementare; polemica legatã de �Restitutio
Daciae� a început în urmã cu mai bine de un secol; existã foarte multe documente care atestã cã Mihai este
restauratorul Daciei; atât contemporanii, cât ºi urmaºii au scris de sute de ori cã cel mai mare erou al creºtinãtãþii a
plãnuit ºi a înfãptuit �Dacia nouã�; graniþele au fost fixate printr-o serie unicã de bãtãlii, atât pe câmpul de luptã, cât
ºi la masa tratativelor diplomatice; planul dacic s-a realizat în ºase etape, Mihai reuºind într-o mare mãsurã sã
suprapunã graniþele statale peste cele etnice ºi sã restaureze aproape întreaga Dacie a lui Burebista; pentru aceasta s-
a confruntat militar ºi diplomatic atât cu inamicii, cât ºi cu aliaþii, el a reuºit sã stopeze declinul ºi încercuirea Þãrilor
Române. Mihai Viteazul s-a confruntat cu adversitatea otomanilor, tãtarilor, polonilor, maghiarilor, Movileºtilor, grecilor,
ruºilor, habsburgilor ºi a Sfântului Scaun. Tocmai înfãptuirea acestui plan a dus la asasinarea celui care este singurul
�Restitutor Daciae� de la Burebista la 1918.

Preocupãri ºtiinþifice în lumea dacicã
Maria-Alexandra MIHALACHE

Textele literare ºi descoperirile arheologice dovedesc cã în societatea geto-dacicã au existat preocupãri de
astonomie, de medicinã, filozofie, eticã, moralã, botanicã ºi fizicã. Toate acestea, în bunã parte, pot fi doar reconstituite,
având un serios grad de probabilitate din lipsa unei literaturi scrise proprii. Tot ceea ce ºtim astãzi sau, mai exact
spus, aproape tot ceea ce ºtim se bazeazã pe relatãri destul de sumare ale unor autori strãini, de limba greacã ori latinã.

În ceea ce priveºte medicina, geto-dacii au depãºit cu siguranþã prima fazã din istoria acestei discipline, cea
primitivã, intrând în cea cunoscutã sub numele de medicinã hieraticã, sacerdotalã, intermediarã între etnoiatrie
(medicina popularã) ºi iatrosofie (medicina cultã). Cele mai multe dintre marile civilizaþii ale antichitãþii au cunoscut
o asemenea fazã. Medicina este practicatã mai ales de preoþi, depozitarii întregului tezaur al �ºtiinþei� medicale. Pe
lângã vrãji ºi practici mistice, preoþii geto-daci foloseau ºi elemente terapeutice reale. Platon (Charmides, 156) ne
transmite chiar un principiu de medicinã dacicã practicatã de preoþi, în frunte cu marele preot. �Dupã cum � ne
spune el textual � nu trebuie sã încercãm a îngriji ochii fãrã sã þinem seama de cap, nici capul nu poate fi îngrijit
neþinându-se seama de corp�. Principiul este cel integralist, care se regãseºte la adepþii ºcolii din Kos, ºcoalã ce a
culminat cu Hipocrate, cel mai strãlucit reprezentant al medicinii antice, supranumit pe drept cuvânt �pãrintele
medicinii�. În ce mãsurã principiile de medicinã ºi de deontologie, despre care vorbeºte Platon, sunt formate sub
influenþa ºcolii din Kos, unde cu siguranþã se practica o medicinã integralistã, intuitivã ºi psihologicã, este greu de
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spus. În sprijinul legãturilor pe care le întreþineau preoþii-medici geto-daci cu lumea greceascã ºi chiar cu insula Kos
se poate menþiona o trusã medicalã pe care am descoperit-o într-o locuinþã de pe Dealul Grãdiºtii. Din trusã fãcea
parte o pensetã de bronz lucratã, probabil, la Kos ºi o tabletã medicamentoasã din cenuºa unui vulcan mediteranean,
la care se adaugã un bisturiu ºi borcanaºe pentru alifii.

Nu este exclus ca medicii-preoþi geto-daci sã fi întreþinut legãturi ºi cu Egiptul, aºa cum s-ar putea deduce din
textul lui Strabon � care ne spune despre Zamolxis cã ar fi desprins o parte a cunoºtinþelor astronomice de la
Pytagora, pe altele de la egipteni, iar despre alt mare-preot din vremea lui Burebista, despre Deceneu, spune cã ar fi
rãtãcit �multã vreme prin Egipt, învãþând acolo unele semne de prorocire, mulþumitã cãrora susþinea cã tãlmaceºte
voinþa zeilor� (Strabon VII, 3, 5, 11). Probabile sunt ºi legãturile dintre preoþii strãmoºilor noºtri ºi cei ai celþilor
(druizii), în ale cãror preocupãri intrau ºi cele de ordin medical. De la Plinius (Nat. Hist, 16, 44) aflãm cã druizii erau,
la rândul lor, magicieni ºi medici.

Preoþii geto-daci vor fi cei care sistematizeazã cunoºtinþele medicale ºi le vor transmite învãþãceilor. Atribuþii
medicale se pare cã au avut ºi alþi zei în afarã de Zamolxis. Presupunerea se bazeazã pe inscripþii ce pomenesc
numele zeului Derzis-Derzelos. Printre bolile de care sufereau geto-dacii se numãra paludismul, prezent mai cu
seamã în zonele mlãºtinoase. Ovidiu se plânge de terenul mlãºtinos ºi de febra interminabilã ce nu putea fi produsã
decât de paludism. Datoritã acestei infestaþii, se presupune cã Histria a fost pusã sub protecþia lui Apollon-Vindecãtorul.

Despre intervenþiile chirurgicale ne stã mãrturie trusa de la Grãdiºtea-de-Munte. Un scalpellum de bronz s-a
descoperit în cetatea de la Piatra Roºie. Instrumente chirurgicale au fost gãsite apoi în aºezarea de la Poiana, în nivel
corespunzãtor secolului I î.e.n.: pensete de bronz ºi cuþitaºe cu lama foarte finã, folosite, foarte probabil, ca bisturie.
Deosebit de interesante sunt câteva sonde medicale. Ele îºi gãsesc analogii în epoca romanã din Dacia, ori în altã
parte a Imperiului. În aceeaºi aºezare de la Poiana s-a descoperit ºi o placã de marmurã despre care se crede cã a fost
folositã în scop farmaceutic, la prepararea alifiilor, ºi cã reprezintã o marfã de import.

Cunoºtinþele ºtiinþifice în societatea geto-dacicã aparþin, probabil, unei corporaþii sacre ce îºi gãseºte analogii
în tagma magilor iranieni, a brahmanilor indieni, a flaminilor, a augurilor, arvalilor ºi a altor colegii religioase romane.
Instituþia ca atare este caracteristicã tuturor popoarelor indo-europene ºi a jucat un rol deosebit în menþinerea
coeziunii ºi a întregii vieþi a neamurilor respective.

Consideraþii privind limba dacilor
Prof. Horia MUSTEÞI

Studiul limbii dacilor, contribuþia limbii dace la formarea limbii române constituie obiectul unor cercetãri în
diferite moduri:

1.Organizarea de congrese internaþionale de tracologie, unde lingvisticii i se acordã o mare preocupare.
2.Crearea de institute ºi publicaþii speciale, periodice sau neperiodice.
3.Tipãrirea de monografii despre limba traco-dacilor.
4.Publicarea de studii privind limba tracilor în revistele de lingvisticã indo-europeanã, generalã, romanisticã,

germanisticã, slavisticã, º.a.
5.Completarea ºi corectarea repertoriului alcãtuit de Detºev pentru termenii traci pãstraþi în prezent în unele

limbi din Balcani; plecând de la completãrile ºi corectãrile care i s-au adus acestui repertoriu de termeni încã de cãtre
I.I. Russu, Vl. Georgiev, K. Vlahov, Z. Velkove ºi alþii, se va putea alcãtui un Thesaurus al limbii traco-dace, necesar
în cercetãrile de mai târziu.

6.Definirea raporturilor dintre traco-dacã ºi alte limbi indo-europene.
7.Identificarea elementelor dintre traco-dacã din românã, în special din vocabular � argumente noi în favoarea

unor soluþii mai vechi, în alt sens, identificarea unor termeni lexicali de substrat. Comparaþie cu termeni din limbi
baltice, armeanã, indo-arianã.

Ca urmare a acestui aspect, termeni lexicali autohtoni din limba românã au corespondenþe atât în albanezã cât
ºi în limbi baltice, ca de exemplu �buzã, codru, curpen, moº, sat, veveriþã�, ceea ce înseamnã cã aceºti termeni sunt
din substrat.

O laturã nouã în cercetarea lingvisticã o constituie compararea termenilor lexicali din românã ºi albanezã nu
doar cu termeni din aria indo-iranianã, ci ºi din aria unor limbi caucaziene.

8.Precizãri în legãturã cu romanizarea (grecizarea, slavizarea) traco-dacilor.
Termenii lexicali ai substratului din românã trebuie cãutaþi:
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· Printre cuvintele cu etimologie nesigurã sau necunoscutã;
· În corespondentele româno-albaneze (faza ilirã ºi cea traco-dacã);
· În comparaþie cu alte limbi vechi balcanice ºi indo-europene (mai ales baltice, armeanã indo-iranianã, celticã);
· În rândul unor cuvinte considerate în mod greºit cã provin din alte limbi, decât în realitate � termeni din

românã care, eronat, erau apreciaþi ca derivând din limbi slave, când în realitate ei reprezintã concordanþe româno-
baltice. Elementele preromane din românã nu sunt împrumuturi din albanezã, ci moºteniri din substrat, înrudite cu
echivalentul lor din protoalbanezã;

· În afara limbilor amintite anterior, comparaþia termenilor de substrat din românã poate fi fãcutã ºi cu termeni
lexicali din alte limbi indo-europene;

· Referirea la simple rãdãcini indo-europene nu este edificatoare, ci este necesar sã fie gãsite cuvinte concrete
din diverse limbi indo-europene iar explicarea cuvântului românesc trebuie fãcutã nu doar pentru rãdãcinã, dar ºi
pentru elementele lui;

· Concordanþa numai structuralã (nu ºi materialã ºi funcþionalã) nu dã certitudine, ci numai posibilitatea
înrudirii, când este vorba de faptele morfologice.

Rãdãcinile limbii române nu se opresc la secolele II-VI d.Chr., ci se aflã mai în profunzime, în timpul formãrii
populaþiei traco-dace. Pentru cunoaºterea elementelor dacice din românã, în cercetare se face comparaþie cu o limbã
mai veche, ºi anume sanscrita, vorbitã în secolele X-VIII î.d.Chr. Numele proprii, toponimele, hidronimele traco-
dacice se pot descifra dacã sunt comparate cu româna ºi sanscrita. Dacã în trei limbi un cuvânt cu structurã
foneticã asemãnãtoare se suprapune semantic ºi etimologic cu structura foneticã asemãnãtoare, se suprapune se-
mantic ºi etimologic, înseamnã cã acel cuvânt din românã face parte din substratul dacic. O suprapunere a unui
cuvânt din limba românã cu unul sanscrit, corespunzãtor ca formã ºi sens, este o dovadã cã are origine dacicã.

Metoda comparativ-istoricã fiind aplicatã în lingvisticã impune sã se þinã seama de legãturile dintre viaþa
spiritualã ºi materialã, dintre viaþa economicã ºi socialã, de relaþiile existente între civilizaþia unui popor, pe de o parte,
ºi limba vorbitã de acel popor, limba fãcând corp comun cu toatã fiinþa lor.

Pe urmele trecutului
Xenia POP

Urmele trecutului se aflã pretutindeni, oamenii din orice epocã au simþit nevoia de a lãsa amprentele lor asupra
lumii care îi înconjoarã.

Astfel, în urma descoperirilor arheologice, au ieºit la suprafaþã lucruri din care s-a
putut afla cultura civilizaþiilor antice, precum ºi a strãmoºilor noºtri geto-dacii. În urma
acestor descoperiri s-a aflat ca geto-dacii s-au desprins din marele neam al tracilor,
reprezentând ramura nordica a acestora. Geþii erau numiþi de cãtre greci (eleni) ºi daci de
cãtre romani, ajungând la concluzia cã,,dacii au aceeaºi limbã ca ºi geþii (�..).Geþii sunt
cei care se întind spre Pont ºi spre rãsãrit, iar dacii cei care locuiesc în partea opusã spre
Germania ºi spre izvoarele Istrului.� (Strabon, Geografia).Datoritã opunerii rezistenþei, în
anul 514/513 � în drumul de la Bosfor la Dunãre � regele Darius I, Herodot, care este
considerat pãrintele istoriei, în lucrarea sa Istorii, afirmã despre geto-daci cã �(�) Geþii
însã, care luaserã hotãrârea nesãbuitã (de a-l înfrunta), au fost robiþi pe datã, mãcar cã ei
sunt cei mai viteji ºi mai drepþi dintre traci.�

Geto-dacii aveau o religie politeistã -ca ºi toate celelalte popoare antice- îndeosebi era rãspândit cultul zeului
Zalmoxis (la geto-daci), care a fost un element important, atât în viaþa spiritualã a geto-dacilor, cât ºi în unificarea
politicã a acestora în secolul I î.e.n. Dupã unificarea tuturor triburilor geto-dacice de cãtre Burebista (este considerat
primul rege care reuºise unificarea triburilor dacice), se întemeiazã un nou stat pe harta lumii antice. Granitele
statului dac avea urmãtoarele limite: Carpaþii Nordici (nord), Munþii Balcani (sud), Dunãrea Mijlocie (vest) ºi, nu în
ultimul rând, Nistru ºi Marea Neagrã (est). Dupã moartea lui Burebista, statul dac începe sã-ºi piardã din puteri ºi sã
se destrame. Astfel, cei din Dacia vor purta rãzboaie cu romanii care îl au în frunte pe Traian. În cele din urmã, în
aceste rãzboaie dacii vor pierde iar Decebal se va sinucide neputând suporta cãderea statului dac. Traian cucereºte
Dacia iar capitala va fi stabilitã la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (Haþeg).Teritoriile necucerite de Imperiul Roman sunt:
Moldova, Muntenia ºi Nord-Vestul Transilvaniei. Acestea au fost teritorii locuite ºi stãpânite de daci, mai exact: de
dacii liberi. Treptat ºi pe acestea îi va cuprinde procesul de romanizare.
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Sfârºitul secolului II î.e.n. ºi începutul secolului II e.n. sunt perioada de înflorire a culturii ºi civilizaþiei geto-
dacice. Datoritã coloniilor greceºti, precum ºi a procesului de romanizare, civilizaþia situatã în spaþiul carpato-
danubiano-pontic a beneficiat de influenþele lumii greco-romane.

I.I. Russu a determinat în jur de 160 de cuvinte, multe dintre ele fac parte din fondul lexical al limbii române,
referindu-se la corpul ºi la firea omeneascã precum ºi la unelte, animale, plante. Cuvintele moºtenite din limba traco-
dacilor sunt: balaur, baci, a rãbda, prunc, grumaz, strugure. Limba traco-dacicã face parte din grupul satem, înruditã
cu sanscrita, cu limbile iranice, balto-slave, cu illira vorbitã în partea de apus a Peninsulei Balcanice ºi în þinuturile
Calabriei ºi Apuliei din Italia Sud-Esticã �(Petru Caraman, Studii de folclor).

Geto-dacii mai erau vestiþi pentru practici magice, cât ºi prin arta lor medicalã bazatã îndeosebi pe cunoaºterea
ierburilor vindecative.,,Dacii aveau o dragoste incontestabilã pentru frumos ºi pentru artã��(Hadrian Daicoviciu,
Dacii). Arta geto-dacilor s-a manifestat în categoria ornamentalã. Dacilor le plãceau mult motivele geometrice.
Aceste motive le putem gãsi pe vase, pe temple etc. Dupã cum menþionasem mai sus, dacii erau puternic influenþaþi
de lumea greco-romanã; astfel, începând din secolul III î.e.n, dacii au început sã batã primele monede, având drept
modele cele romane ºi greceºti. Reliefele de pe Columna lui Traian, cât ºi cele de pe Monumentul de la Adamclisi, dau
o idee exactã despre portul ºi înfãþiºarea geto-dacilor.

Dupã cum bine ºtim din cercetãrile arheologice fãcute de-a lungul anilor, formele ritualice ale înmormântãrii
la geto-daci variazã dupã regiune, triburi ºi epoci. Astfel cã riturile funerare la daci erau înhumarea ºi incinerarea. La
începutul epocii hallstattiene, ritul funerar predominant era înhumarea care consta în depunerea mortului într-o
groapã, peste care se ridica o movilã de pãmânt (tumul) cu scopul de a proteja mormântul ºi inventarul sãu funerar;
alãturi de mort, se puneau în mormânt ºi uneltele, armele, podoabele de care se slujise în timpul vieþii sale; se mai
aºezau vase cu mâncare ºi bãuturã pentru a-i servi în viaþa de apoi; dacã lipsea ceva mortului, sufletul lui s-ar putea
sã se reîntoarcã pe pãmânt pentru a-i neliniºti pe cei rãmaºi în viaþã ºi a se rãzbuna asupra lor. De menþionat un lucru
important: înainte ca mortul sã fie depus în mormânt, el este þinut trei zile în sanctuare. Sanctuarul principal al
neamului geto-dac se afla la Grãdiºtea Muncelului, pe muntele ocupat de Sarmizegetusa Regia. Spre mijlocul ºi
sfârºitul primei vârste a fierului, încã din secolul VI î.e.n., ritul funerar al înhumãrii este schimbat ºi preluat de cel al
incinerãrii care consta în arderea trupurilor morþilor în cuptoare de incinerare; cenuºa provenitã de la morþi era
depusã într-o urnã.

O datã cu schimbarea ritului de înmormântare, s-a schimbat ºi concepþia asupra vieþii spirituale; pentru ca
sufletul sã poatã trece în viaþa de apoi, el (sufletul) trebuia sã fie eliberat de trup, ca atare, mortul a fost ars. Existã
cazuri de incinerare lentã prin depunerea cadavrelor în morminte-cuptoare, apoi erau acoperite cu pãmânt (secolele
IV-III î.e.n.), asemenea cazuri descoperindu-se la Poieneºti, în Moldova, ºi la Zimnicea.

Dispariþia necropolelor ºi reducerea numãrului de morminte obiºnuite încep în prima jumãtate a secolului II
î.e.n., ceea ce înseamnã cã fenomenul a început la sfârºitul secolului III ºi începutul secolului II î.e.n. Primele
necropole ale dacilor liberi reapar cândva, spre mijlocul secolului III, adicã revenirea la practici funerare de înhumare
se petrece numai dupã cucerirea romanã, în prima jumãtate a secolului II e.n.

Statul dac a reuºit sã se impunã în Europa anticã, alãturi de alte popoare ale lumii antice, ca o putere economicã
ºi politico-militarã iar daco-geþii, printr-o culturã ºi civilizaþie asemãnãtoare lumii greco-romane. ªi totuºi, mai sunt
multe elemente ale culturii spirituale a strãmoºilor noºtri care rãmân necunoscute.

Thraco-pelasgii, aleºii lui Dumnezeu-unic prin revelaþie,
divers prin respectul dãruit cugetului uman

Gheorghe Constantin NISTOROIU

I. Existenþa thraco-pelasgilor ca mãrturie a Darului Divin, dovadã a revelãrii Mesajului Divin. Înþelegerea
Mesajului Divin ºi acceptarea existenþei umane raportate la divinitate .

II. Mileniile de viaþã sub semnul Harului Divin dãruite pelasgilor-thraci în dimineaþa Începuturilor Lumii.
Civilizaþia pelasgo-thracã sub semnul sacralitãþii credinþei sale; afirmarea valorilor credinþei în adevãrurile raportului
Om-Divinitate. Rolul acestor valori în dezvoltarea socio-culturalã a thraco-pelasgilor.

III. Thraco-Pelasgii � primii Apostoli ai Mesajului Divin, strãbat Pãmântul purtând cu ei credinþa milenarã,
temelie a unitãþii în diversitate a spiritualitãþii umane. Tradiþii, temele majore comune ale mithologiilor. Diferenþierea
religiilor nou structurate în raport cu stadiul de dezvoltare al comunitãþilor ce încercau sã înþeleagã Mesajul Divin.
Sibilele ºi profeþiile lor.
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IV. Religia creºtin-ortodoxã a daco-românilor, pãstrãtoarea valorilor milenare ºi a harului Mesajului Divin .
IV. Necesitatea reaºezãrii istoriei religiilor în raport cu descoperirile arheologice ale epocii moderne ºi

contemporane, o datorie faþã de dorinþa lui Dumnezeu de a ne arãta pildele prin care istoria omenirii a trecut pentru
ca Omul sã înþeleagã ADEVÃRATELE valori ale credinþei sale.

Strãvechimea multimilenarã a matriarhatului geto-dac
Civilizaþia marilor preotese

 Prof. Olimpia COTAN-PRUNÃ

Cea mai importantã perioadã din istoria omenirii este legatã de lumea matriarhalã. Existenþa umanã este marcatã
din temelii de prezenþa femininã încã de la Facerea Lumii ºi pânã la constituirea comunitãþilor umane: ceatã, gintã,
familie, trib, uniuni de triburi, popoare, naþiuni, multinaþiuni.

Pãmântul, vatra comunã ºi stabilã a universului românesc, pãstreazã altarele ºi tronurile marilor zeitãþi începând
cu Gaea Nãscãtoarea, aceastã adevãratã Mamã-Glie, divinitatea majorã ce ne-a transmis principiul fecunditãþii vieþii
ºi ciclicitãþii naturii.

Pe vetrele strãvechi, devotatele vestale au pãstrat focul, acea scânteie a soarelui, cucerirea primordialã a
omenirii pe care s-a clãdit progresul. În jurul vetrelor s-au înãlþat primele locuinþe, ridicate ºi ele în bãtaia soarelui.

Pe vetrele solare, Marile Preotese, prin intuiþia ºi inteligenþa lor (Strabon) au nãscocit RELIGIA, Legile
Belagine (N. Densuºianu) � o filozofie de viaþã în care sunt prezente elementele primordiale: pãmânt, apã, aer, foc,
elemente ce stau la temelia tuturor concepþiilor filozofice ale omenirii, în alternanþa dintre luminã ºi întuneric, dintre
Ynn ºi Yang.

În Dakia, Þara Soarelui (D. Bãlaºa), a existat cea mai veche societate matriarhalã atestatã documentar.
Femeile au creat acest tip de societate care a precedat-o pe cea patriarhalã. Era o societate paºnicã, creatoare de artã
ºi religie, ce cuprindea tot spaþiul europeano-mediteranean ºi care se întindea din nordul îngheþat pânã în Africa, de
la Atlantic pânã în stepele depãrtatei Asii (Maria Gimbutas).

Marile Preotese slujau Cultul Mamei celei Mari, al Zânei Gaea, cult rãspândit apoi de veritabili apostoli
feminini în întreaga lume veche pelasgã ºi cunoscut sub nume diverse: Gaea, Rheea, Bendis, Iana, Artemiza, Latona,
Dakia, Vesta, Soriþa, Iºtar, Demetra, Cybila, Eritreea, Romula Deea etc..etc...

Preotesele Dakiei au fost cele care au sãdit în memoria religiei ideea nemuririi ºi a reînnoirii, greºit înþeleasã
de unii drept viaþa de apoi.

În Dakia s-a format ºi a existat cel mai vechi regat feminin al lumii, condus de Marea Preoteasã, zânã
a Soarelui pe Pãmânt, o societate teocraticã paºnicã, apãratã de un corp armat feminin � Amazoanele (D.
Bãlaºa), ºi de un cod de legi din care s-au inspirat toþi legiuitorii omenirii � Legile Belagine deja amintite. Ele au creat
cea mai veche scriere din lume � scrierea descoperitã pe tãbliþele de la Tãrtãria, ºtiut fiind cã grafemele ºi scrierile
vechi de peste 7000 de ani sunt creaþii feminine pe teme religioase. Tot aici au fiinþat cele mai vechi ºcoli de iniþiere
în misterele Antichitãþii prin mijlocirea corpului vestalelor, slujitoarele marilor sanctuare ale lumii pelasge. Aici s-a
nãscut mitologia ºi s-au creat ceremoniile fastuoase ale marilor evenimente religioase.

Femeile geto-dace au inventat ºi transmis, ca mame, limbajul îmbogãþit, diversificat, pãstrat ºi cultivat
tradiþional prin rugãciune, muzicã, dans, poezie. Adorarea Maicii Mari era realizatã nu doar prin ofrande ºi licori
magice, ci ºi prin imnuri de slavã ºi dansuri rituale însoþite de fãclii aprinse. În spaþiul sacralitãþii se înscriau ºi
confecþionarea veºmintelor albe þesute ori cusute cu simboluri geometrice, florale, împodobite cu ciucuri. Un obiect
aparte era ºi mai este pecetea cu care se sacralizeazã pâinea ca ofrandã: PISTORNICUL. Acesta pãstreazã stilizat
trupul Marii Preotese, iar pe tãlpi sunt dãltuite semne, rune, litere dintre care se evidenþiazã cu claritate termenul
NIKA � anagramat încriptat ce ne trimite cu gândul la Facerea Lumii (vezi NIKE, ENKI).

Femeile pãmânturilor noastre au studiat Cerul ºi Vremea deducând astfel ciclicitatea anotimpurilor, creând
primele calendare. Prin observarea atentã a naturii, au desluºit tainele folosirii leacurilor naturale bazate pe plante
ºi aureolate de descântece, acele incantaþii cu efect psihic liniºtitor. Ele au creat ºi transmis normele etice ascunse
în datini ºi obiceiuri, marcatoare ale destinului personal al fiecãruia ºi al comunitãþii: naºtere, nuntã, moarte. Prin
stabilirea nunþii, ca eveniment fundamental al naºterii unei familii, femeile au decis sã aducã la cunoºtinþa tuturor
cine este tatãl copiilor lor ºi astfel bãrbaþii femeilor geto-dace sunt primii capi de familie (Platon).

Învãþãtura Marilor Preotese a rezistat mileniilor ºi o regãsim în datini peste care s-au suprapus noi ºi noi
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concepte hrãnite din seva Vãtranelor, Bãtrânelor, Vestalelor ºi Nevestelor, a Babelor ºi Moaºelor. Lumea veacului al
XXI-lea nu le-a uitat pe venerabilele noastre strãbune preotese: Mama Gaea, Baba Dokia, Baba Marta, Mama Cãluiana,
Mama Glia sau Mama Câmpului, Drãgaica, Muma Pãdurii, Moaºa Ploii, Sfânta Vineri, Sfânta Duminicã, Maica
Precistã-Maica Domnului.

La mii de ani distanþã în timp, aºchii din corabia scufundatã în infinitatea timpului se pãstreazã în Calendarul
Babelor, în simbolistica veºmintelor, în cultul morþilor, în arta meºteºugurilor.

Calendarul Babelor începea la 20 martie chiar cu zilele acestora: Babele-Macinikele-Mãcinicii, practic cu
Echinocþiul de primãvarã, ºi avea 8 luni. Tot primãvara, pe 24 aprilie, debuta Anul Nou al pãstorilor � o datã cu
Sângeorzan, an ce se încheia la Sânmedru � 26 octombrie. Alte variante de calendar erau legate de sãrbãtoarea
Sânzienelor � Solstiþiul de varã � 24 iunie. Se observã cum sfinþii tineri sunt prezenþi la început de calendar, iar cei
bãtrâni în finalul acestuia când Anul Vechi-Moº Crãciun este înmormântat. Zilele animalelor amintite în calendar
respectã bioritmurile de reproducere: Ziua cucului, Nunta urzicilor, a oilor, Ziua ºarpelui, Filipii, Sântoaderii etc.

Calendarele din vechime aveau la începuturi douã anotimpuri devenite apoi trei, iar astãzi, patru. Babele ºi
moºii, sfinþii ºi sfintele, târgurile erau serbãri ale începutului ºi sfârºitului de an ori anotimp. Toate se raporteazã la
alternanþa luminii ºi întunericului ca pe o magnificã tablã de ºah. Celebrul joc s-a inventat în strictã relaþionare cu
calendarul ceresc ºi pãmântean astfel încât divinitatea lui supremã � regina � are libertate de miºcare pe toate cele
opt direcþii de deplasare ce marcheazã punctele cardinale ºi intercardinale ºi duc la corelaþii imediate cu anotimpurile
ºi interanotimpurile.

Întreaga ideologie a marilor preotese rãzbate pânã la noi sub diverse forme între care cea mai apropiatã este
Zamolsianismul (vezi Za � zânã � sacrã) peste care s-a suprapus Creºtinismul ce a preluat o parte a miturilor ºi
legendelor strãvechi cât ºi elemente refugiate în basme, snoave, povestiri ºi poveºti rãmase nouã de la pelasgii
bazinului carpato-dunãreano-pontic.

Nu este exagerat sã conchidem cã femeile spaþiului arhaic românesc sunt creatoarele vieþii intelectuale, artistice,
filozofice, psihopedagogice, astronomice cât ºi a religiei, punând temeliile civilizaþiei umane. De aceea ºi Al. Pele
scrie cã: Dacã istoria începe cu scrierea, atunci femeile au început istoria ºi o continuã în fiecare casã întreþinând
familia, vatra credinþei ºi viaþa.

Sânzienele – cete feminine de iniþiere
Prof. Olimpia COTAN-PRUNA

Vestalele ce alcãtuiesc Cetele feminine sacre la geto-daco-valaho-români se numesc ZÂNE. Acestea sunt
reprezentãri feminine din vremuri de demult, adoratoare ale Pãmântului ºi Cerului, pilonii sacri ai existenþei în jurul
cãrora s-a creat modelul cultural nemuritor reflectat în religie, datini, tradiþii, obiceiuri, simbolisticã, vestimentaþie,
meºteºuguri, arhitecturã ºi limbaj.

Divinitãþile feminine sunt principii ale vieþii ºi au în centru pe Marea Zânã Mamã însoþitã de un alai feminin �
o Ceatã Sacrã � cu sarcini precise pãstrate în datini. Începând cu Magiile lui Nike � fãcãtoarele Cerului ºi ale
Pãmântului, continuã cu hesperidele � amazoanele � ºulendre � hore �ursitoare � drãgaice � sânziene � paparude �
surate � mãtcuþe �rusalii �lãzãriþe � lioare � iele � veste ºi neveste etc�etc�

De la NIKA la VESTANIKA, de la DOKIA la DRÃGÃNIKA, SÂNZIANA sau CRÃCIUNIKA, ele întregesc
ANUL/NIKE, un an OCTOGONAL de la 21 martie � la 20 noiembrie de OVIDENIE. Marea Zânã Mamã � NIKA este
pãstratã codat într-o varietate de denumiri ce atestã existenþa acesteia pe aria pelasgo-geto-daco-româneascã. Numai
la noi, numele Zânei NIKA e scris pe stâlpul-cruce de la cãpãtâiul celor plecaþi în ceruri la ZAMOLSELE luminii, cât
ºi pe tãlpile pecetei cu care se sacralizeazã pâinea � pristorNIKul/pristornicul, dar mai ales în limbajul contemporan
ce conservã adevãruri de necontestat.

La Echinocþiul de primãvarã � 21 martie � se întrupeazã plantele, pãsãrile ºi viitorii oameni � D.rã.ga.nica
(Deea � Soarelui � RA- Gaea �Nika) ori Sân.zi.an.a (Zâna zilei Soarelui din An) este pregãtitã de iniþiere pânã la
Solstiþiul de varã când apar plantele de leac, benefice sãnãtãþii fizice ºi sufleteºti, sãrbãtoare simultanã cu întãrirea
bobului de grâu ºi cu pârga roadelor pãmântului .

Sânzienele � zânele sacre ale zilei, deci ale Soarelui � sunt Cete Feminine formate din tinere care nu s-au
prins în HORÃ, selecþia lor fãcându-se pe criterii de sãnãtate fizicã ºi intelectualã, eticã ºi esteticã. Sunt în numãr
fãrã soþ, multiplul de trei � deci cel puþin NOUÃ, la paritate cu Rusaliile ce au o mare putere de seducþie.

Zâna Sânzienelor este aleasã de cãtre acestea ºi primeºte numele de ILEANA COSÂNZEANA. Ea va purta
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semnele distinctive pregãtite de tinerele vestale ºi anume: CUNUNA de SPICE, CENTURA de TEI, TOIAGUL de
ALUN, BUCHETUL de SÂNZIANÃ, o vestimentaþie adecvatã. Numitã, deseori, simplu : DRÃGAICA ori SÂNZIANA,
zâna este aleasã în secret de vestale ºi nu se va prinde în horã decât peste trei ani. Marea Vestalã � Cosânzeanã se
deosebeºte de membrele alaiului prin TOIAGUL încrustat cu pãtrate albe ºi negre, pe care se împletesc lãstari cu
frunze de tei, cu flori de sânzianã ºi spice de grâu. Comenzile se însoþesc de bãtãi în pãmânt cu toiagul ºi cu
picioarele .

Jurãmântul sânzienelor se rosteºte în faþa ZÂNEI frumuseþii feciorelnice, cu mâna pe TOIAG, în zorii zilei, în
mijlocul gliei, dupã spãlarea cu rouã � gest asemãnãtor cu un botez :

 Zãu cã am sã îndeplinesc goana Rusaliilor pânã voi ieºi la horã ºi nimeni decât eu ºi ai mei sã nu ºtie, altfel
Rusaliile sã mã pedepseascã!

Ce învãþau noile vestale pentru a fi admise în HORÃ ? Sânzienele sunt conservate în basmele româneºti ca
Bãtrâne ce se îngrijesc de fetiþele cu calitãþi pe care le rãsplãtesc precum în Fata Moºului ºi fata Babei când Fata
Moºului, fiindcã a îngrijit cu dragoste animalele, pãsãrile, pomii fructiferi, fântânile, dar a ºi copt pâinea, a dovedit cã
e pregãtitã, iniþiatã pentru a intra în HORA VIEÞII, spre deosebire de sora vitregã ce nu înþelege încã rostul existenþei
unei fete. Tot în basmele româneºti, Ileana-Cosânzeana îºi înzeceºte puterile lângã Fãt-Frumos. Ei au arme deosebite,
precum paloºul de luminã, cai înaripaþi care mãnâncã jãratec, buzdugane purtãtoare de mesaje. Aflãm astfel cã
viitoarele sânziene erau alese dintre fetele harnice, curate ºi îmbrãcate cu veºminte lucrate de mâna lor, cu vorbe
plãcute ºi pline de respect ºi înþelepciune ca niºte nestemate, care ºtiu sã deretice casa, sã îngrijeascã vietãþile, sã dea
ajutor celor în suferinþã ºi sã-ºi respecte cuvântul, sã nu se facã de ruºine în lume, sã se întoarcã mereu la pãrinþii pe
care sã-i ajute.

 Sânzienele au, fiecare, un nume secret, în sensul trecerii la o altã categorie de vârstã, ca ºi în cazul Albei ca
Zãpada � care se iniþiazã dereticând în casa piticilor, meditând la apariþia Prinþului, care întotdeauna vine pe un cal
alb. În Ceata de Sânziene se învaþã meºteºugul îngrijirii sãnãtãþii ºi frumuseþii, culegerea plantelor de leac ºi utilizarea
lor, aprecierea calitãþilor suratelor, transformarea boabelor de grâu în hranã ºi pâine, comportamentul social în
momentul însoþirii Drãgaicei ori Sânzienei pe la casele gospodarilor împãrþind plante de leac, bucheþele de flori de
sânzianã ºi spice de grâu, cingãtori din tei, etc. Sunt importante participarea la prima horã din viaþa lor � cea a
sânzienelor � în prezenþa întregului sat, respectarea ceremonialului ºi pãstrarea secretului jurãmântului, acordarea
încrederii, dar mai ales înþelegerea motivaþiei de gonire a Rusaliilor.

Rusaliile pocesc bãrbaþii, le furã bãrbãþia ºi mândria, le dau voce de femeie, le furã minþile, atrãgându-i spre
sexul neproductiv. Cu acest prilej se explicã tinerelor rostul vieþii sexuale, al venirii pe lume a pruncilor, dar mai ales
al familiei în care bãrbatul trebuie sã fie forþa fertilizatoare ce are nevoie de protecþie din partea femeilor pentru a nu
devia de la calea cea dreaptã amintitã de popor, care spune : Dragobetele sãrutã FETELE, nu himerele aduse de
vântul turbat � fenomenul de electroionizare care dã stãri de neliniºte tinerelor fete numit în popor ZBURÃTOR.

În perioada iniþierii, sânzienele deprind datinile din cultul strãbun privitoare la împãrþirea primelor roade ale
câmpului, pomilor, viilor cât ºi a pâinii fãcute din primele spice de grâu, a mierii de albine etc., dupã ce acestea se
consumã în familie . Cununa din flori fãcutã acum se aruncã pe casã spre a o feri de trãsnet, iar calamitãþile se alungã
cu Toiagul. Bãieþii sar peste Focul de Sânziene, apoi aprind torþe pe care le trec printre picioare pentru purificare.
Torþele se dau din mânã în mânã tinerilor la Hora Sânzienelor, în drumul lor la Troiþe, la morminte, la rãscruci, pe
câmp ºi în livezi. FOCUL de SÂNZIENE este cunoscut pe toatã aria pelasgo-geto-daco-valaho�româneascã. Bãieþii
strigã: Sânzienele, mãããã!.... înãlþând cercuri aprinse pe care le rotãcesc de pe coline, dealuri ori stânci hãulid ºi
chiuind cât e valea. Pentru alungarea relelor, în noaptea de Sânziene se aprind : lumânãri, candele, fãclii, lãmpi la
troiþe, în case, la porþi, pe morminte. Membrele Cetei Sacre trebuie sã atragã viitoare sânziene pentru a le preiniþia,
fãrã sã le dezvãluie marele secret al jurãmântului sânzienelor: motivaþia alungãrii Rusaliilor .

 Dacã Rusaliile sunt nouã, înseamnã cã ºi Ceata Sânzienelor trebuie sã fie formatã tot din nouã membre,
cunoscutã fiind marea putere de seducþie a acestora. Aceste zâne amãgitoare nu-s nãscãtoare. Drãgaica are, ca
pereche, Dragobetele care sãrutã fetele, nu pe amãgitoarele � iele, ºoimanele. În jurãmânt se precizeazã cã ºi fetele-
s în pericol din moment ce le pot pedepsi Rusaliile.

Rusaliile ies la 5o de zile dupã Paºte ºi aduc Vântul turbat ce dã stare de agitaþie psihicã tinerilor în pragul
maturizãrii sexuale. Poporul nu le pomeneºte, inventând nume de laudã, ca sã nu facã rãu oamenilor, animalelor ºi
plantelor, apelor, rodului pomilor ºi semãnãturilor .

Sânzienele deþin secretele alungãrii Rusaliilor: folosirea plantelor de leac ce se pun sub pernã ori sub cearºaf,
la cingãtoare, în scopul de a pãzi rodul fetelor ºi al bãieþilor, sãnãtatea lor, ameninþatã de tunete ºi trãznete îndepãrtate
prin alungarea cu Toiagul ºi aninarea coronoþei pe casã ori pe un stâlp înalt: Eu azvârl pe casã cununiþa/Sã aducã
bãieþilor guriþa. Ceata de Sânziene este pãstrãtoarea datinei relaþiilor sexuale cu finalitate concretã între fete ºi bãieþi,
nu a deviaþiilor care le rãtãcesc minþile fãcându-i din oameni-neoameni.
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Sânzienele fac parte din marea grupare a zânelor bune, puternice, viteze, cutezãtoare, apãrãtoare ale familiei ºi
legilor sacre ale belaginelor Zamolsiene, creatoarele existenþei fizice, psihice, etice, estetice, igienice în concordanþã
cu natura ºi ordinea cosmicã.

Sânzienele sunt mesagerele înþelepciunii Zamolsienelor ce stau la temelia marilor religii ale lumii creatã de
Marile Preotese geto-dace. În DACIA strãveche se gãsea cea mai bogatã florã din Europa, transmisã ºi prin poveºti:
Grãdina cu merele de aur, Câmpul cu florile, Grãdina Raiului cu peste 3500 specii de plante cunoscute prin peste
5000 de nume. ªi atunci Sânzienele îºi însoþeau leacurile ºi binecuvântãrile cu incantaþii, comenzi, descântece pentru
protejarea sãnãtãþii fizice ºi de vindecare a sufletului, aºa cum li se dusese vestea Zamolsienelor cunoscute ºi amintite
chiar ºi de înþelepþii filozofi ai Antichitãþii.

Poarta cereascã de referinþã se deschide la 21 martie � Echinocþiul de primãvarã � ºi atinge apogeul la 24 iunie
când Soarele ÎI.SUS � desfãtându-se în poienile cu flori unde cântã ciocârlia ce-i înalþã imnuri de slavã nemuritoare
din lanurile de grâu unduitoare � speranþã de sãnãtate ºi bucuria de a trãi într-o lume a tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi a
vieþii fãrã de moarte.

Multe elemente din ceremonialul sânzienelor se pãstreazã ºi în zilele noastre preluate de obiceiurile de nuntã.
Mireasa este dusã de fete la fântânã unde se spalã cu apã neînceputã. Nunta e însoþitã de fãclii aprinse/lumânãrile.
Naºa ºi naºul sunt direct rãspunzãtori de iniþierea sexualã cum se mimeazã în obiceiul gãina naºului. Naºa este cea
care transmite cununiþa de mireasã altei candidate din alaiul miresei. Are misiunea de a o duce în lumea nevestelor
punându-i pe cap bãsmãluþa ºi invitând-o la joc în mijlocul Horei Nevestelor în chiotele, strigãturile, îndemnurile
femeilor care o primesc într-o veselie generalã dãruind�o cu bani ºi trecând-o, în timpul dansului, din mânã în mânã.
Din banii primiþi, mireasa trebuie sã-ºi cumpere o bijuterie personalã � o piatrã cu puteri magico-tãmãduitoare � pe
care s-o poarte toatã viaþa pentru protecþia familiei ºi a copiilor .

Sânzienele sunt, deci, acele Cete Femine ale Cultului solar, apãrãtoarele vetrelor geto-dace a cãror
sãrbãtoare marcheazã cel mai important moment calendaristic al anului strãvechi: conservarea plantelor,
protecþia animalelor, dar mai ales asigurã existenþa oamenilor sãnãtoºi la trup ºi la suflet înfãptuind
datina : Trãiþi ºi vã înmulþiþi ºi stãpâniþi Pãmântul!

Ponoada, o moºtenire ancestralã la români.
 Dumitru RÃDOI

În lucrarea �O enigmã istoricã : Romanizarea�, trâmbiþatã de onoratul Minister al Culturii, alias Muzeul
Naþional de Istorie al României, ºi partenerul fidel Gold Corporation, Roºia Montanã, autoarea � distinsa doamnã
Aurora Peþan � aduce contra �argumente, din care citez: Dând Cezarului ce este al Cezarului, recunoaºtem cã
romanii au construit o civilizaþie strãlucitoare ºi au contribuit enorm la istoria omenirii . Dar moºtenirea lor, în
Dacia, deºi nimeni nu are curajul sã o spunã, este aproape nulã. Romanii au venit, au cucerit, au construit poduri,
oraºe, au exploatat aurul din Alburnus Maior ºi au plecat. Dacã ªcoala Ardeleanã nu ar fi fãcut un instrument
politic din aceastã romanizare, cine ºtie când am fi aflat cã am bãut laptele lupoaicei. Uitãm � susþine în continuare
distinsa autoare � cã dacii cunoºteau astronomie, medicinã, credeau în nemurire ºi erau temuþi ºi admiraþi de vecinii
lor cei mai puternici !

Da, uitã istoricii noºtri certaþi cu arheologia cã pe întreg spaþiul Daciei Libere sunt descoperite numai aºezãri
traco-geto-dace, cu morminte ºi tezaure cu monede getice, coifuri voievodale ºi brãþãri de cult monoteist, cu
ceramicã din culturile autohtone: Cucuteni, Boian, Gumelniþa ºi multe altele, dar nicãieri aºezãri, construcþii ºi epigrafe
romane ! Uitã ºi de obiceiurile ancestrale care au rãmas relicve ale spiritualitãþii geto-dacilor!

Pentru cã aceºtia promoveazã, încã, ideile ªcolii Ardelene care au implantat la originea naºterii neamului
nostru mitul Romanizãrii, în umbra cãruia se afla, de fapt, ºi cel al creºtinãrii barbarilor, încerc pentru dânºii sã
descriu un obicei numit Ponoadã . Acest obicei, practicat de milenii de geto-daci consideraþi barbari( ! ?), simboliza
credinþa nemuririi, adicã a vieþii fãrã de moarte, viaþa veºnicã, percept devenit biblic auzit, azi, în mai toate bisericile
lumii.Obiceiul dezleagã în acelaºi timp ºi misterul existenþei noastre de milenii, aici, în centrul Europei, ca popor de
aceleaºi neam ºi limbã. Practicat ºi azi în multe sate din Teleorman, nu-l gãsim scris în literatura noastrã, nici laicã,
nici religioasã; e uitat anume pentru a dãinui ideea Romanizãrii. Scos la luminã, ca toate aºezãrile traco-geto-dace din
Teleorman: tezaure, necropole, misteriosul Car Solar de la Bujoru, coiful voievodal de la Peretu, scrierea dacicã de la
Socetu, obiceiul poate înnoda ºi rescrie o nouã istorie al cãrei adevãr se pierde pe furiº prin hãþiºul manualelor
alternative.
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Ponoada, acest obicei, spre deosebire de cunoscuta Drãgaicã sau Sînziene, se practicã în orice anotimp al
anului ºi este o petrecere cu masã îmbelºugatã datã de pãrinþii tinerilor cãsãtoriþi sau numai de ei,, sãrbãtorind
bucuria venirii pe lume a celui de al doilea copil, pereche, fatã sau bãiat, ºi se face de fiecare datã de câte ori vine pe
lume un copil. Astfel, tinerii care au numai o fatã sunt fericiþi când pe lume vine ºi aºteptatul bãiat ºi invers. Bucuria
este deopotrivã pentru pãrinþi, rude ºi vecini, dar mai ales a tinerilor cãsãtoriþi, pentru cã au reuºit sã facã o punte de
legãturã, Ponoadã, înnodând astfel viaþa mai departe. Perechea este simbolul continuitãþii, deci al perpetuãrii neamului
celor doi care ºi-au legat viaþa, înnodând mai departe destinul familiei ºi al neamului de acelaºi grai.

Rãdãcinile ligvistice ale acestui obicei vin din protoromânã ºi latina veche unde: pon s tis m. = l, punte, pod;
pon o posui, positum ere = 1. a pune, a aºeza ºi nod us i = 1. nod, legãturã. (Dicþ. De Latinã ed. 1913 Craiova, pag.
247,299), rezultând astfel numele obiceiului cãruia þãranii teleormãneni, urmaºii geto-dacilor, i-au zis, fãrã sã fie
romanizaþi : Ponoadã (pon-nod) (legãturã prin înnodare).

Din acest nod de legãturã al vieþii ºi perpetuãrii ei s-au nãscut ºi nodurile cu care strãmoºii noºtri îºi însemnau
ºi notau numãrul de oi, boi sau baniþele de grâu. Tot din acest obicei ancestral, preoþii zamolxieni s-au inspirat
înnodând numãrul mãtãniilor, al rugãciunilor, dar ºi zilele, sãptãmânile, anii ºi, mai târziu, astrele pe discul solar de la
Sarmisegetusa. Tot din rãdãcinile ancestrale ale nodurilor-perechi ale Ponoadei a fost inspirat ºi marele sculptor dac
Brâncuºi, în alcãtuirea nodurilor coloanei infinite, închinate vieþii nesfârºite ale geto-dacilor, simbol al perpetuãrii
neamului românesc.!

Ponoada precede celelalte petreceri pentru bucuria copilului: botezul, datul de grindã, tãierea moþului,
onomasticile sau ziua de naºtere ce se face imediat ce s-a primit vestea naºterii de la moaºa care a tãiat buricul
copilului. La aceastã sãrbãtoare nu participã bãrbaþi, ci doar femei, femei lãuze ºi moaºa copilului . Dupã-masã au loc
momente vesele, care-ºi gãsesc explicaþia tot în perpetuarea vieþii, ºi anume: douã femei mai în vârstã apucã o
cobiliþã, una de la un capãt ºi cealaltã de la celãlalt, creând � ca la competiþiile de sãrituri � o ºtachetã. Peste aceastã
cobiliþã sar, pe rând: întâi femeile lãuze ºi apoi celelalte. Cele care nu pot sãri peste cobiliþã dovedesc cã au îmbãtrânit
ºi nu mai pot face copii. Sãritul este mai hazliu când cele douã femei bãtrâne ridicã stacheta, dupã caz . Când femeia
care sare are deja 4, 6, 8 copii ºi o situaþie materialã (avere) mai precarã, bãtrânele înþelepte ridicã, la un semn ºtiut
numai de ele, cobiliþa mult mai sus pentru a nu mai putea fi sãritã. Iatã deci nemurirea, misterul perpetuãrii ºi unitãþii
neamului ºi a limbii traco-geto-dacilor pe aceste pãmânturi: de milenii, Ponoada se practicã din generaþie în generaþie,
pânã azi, în sate aºezate pe lângã ape ºi mai aproape de cer, dupã Legile frumoase, nescrise

(Belagine) primite moºtenire de la Deceneu ºi nemuritorul Zamolxis ! Dacã veºnicia s-a nãscut la sate, Ponoada
este cel mai concludent exemplu de continuitate ºi veºnicie a geto-dacilor ! Ori acest dar spiritual nu l-am primit de
la romani. Romanizarea este- aºa cum a arãtat ºi distinsa cercetãtoare, prof. dr. Aurora Peþan � o ficþiune politicã,
trecutã ºi prezentã! Frumosul obicei Ponoada a avut loc ºi în satul Bogdana din judeþul Teleorman, în luna august
2006, la familia Nae Puran.

Originea dacicã a toponimului Sighet
Prof. dr. Nuþu ROªCA

Cercetarea toponimului Sighet trebuie sã þinã seama de istorie, de marea vechime pe care o are aºezarea cu
acest nume. Pãmântul Sighetului a fost locuit dintotdeauna. Aici s-au descoperit vestigii de aºezãri omeneºti foarte
vechi ºi importante: unelte de piatrã din epoca neoliticã, din epoca bronzului, depozite de celturi, brãþãri, seceri,
farfurii, ceºti, topoare, lãnci, bulgãri de bronz neprelucrat. Privitor la tema noastrã, importantã este cetatea dacicã de
pe Dealul Cetãþii de la Sighet. Pentru cã de la numele dacic al acestei cetãþi a rãmas numele pe care-l studiem.

S-au fãcut mai multe încercãri pentru explicarea acestui nume, pe care le trecem succint în revistã. Vasile
Bogrea a lansat ipoteza, bazatã numai pe apropierea complexului sonor, cã toponimul Sighet ar proveni de la cuvântul
maghiar �sziget�, care însemneazã insulã. Aceastã ipotezã nu corespunde realitãþii. La Sighet nu existã nicio insulã.
Ipoteza lui Bogrea a fost preluatã de Nicolae Drãganu ca sigurã, fãrã altã cercetare. De la Drãganu a fost preluatã de
Iorgu Iordan, tot fãrã vreun studiu. A urmat Lupu Petrovan cu douã încercãri. În prima, încearcã sã-l explice din
cuvântul latin �seges, segetis�, care însemneazã holdã de grâu, pentru cã la Sighet ar fi grânarul Maramureºului.
Pentru susþinerea acestei ipoteze aduce cuvântul �sideºca� din graiul maramureºean. Nici lui nu i se pare plauzibilã
aceastã explicare ºi de aceea cãutã alta. Aici a intuit cã numele Sighet vine de la cuvântul dacic �zeget�, pe care îl
avem în numele Sarmizegetusa, Sarmi � zeget � uºa, dar nu aflã argumente pentru susþinere. Aceastã idee a originii
dacice este mai bine prezentatã de Mihai Marina. El respinge originea maghiarã pe motivul cã la Sighet nu existã
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insulã, dar ºi pentru cã Sighetul este un foarte vechi oraº românesc, faþã de târzia venire aici a ungurilor. Acest oraº
nu are în stema lui �nici crucea dublã a Arpadienilor, nici crinii Angevinilor�, ci un element de mit strãvechi al
strãmoºilor noºtri daci. În susþinerea sa, Marina aduce argumente. I. I. Russu, în studiile sale de limbã dacicã, aratã
cã termenul dacic �zeget� a avut sensul de cetate, fortãreaþã ºi cã aºa s-a numit ºi cetatea fortificatã de la Sighet de
pe Dealul Cetãþii ºi cã �dacicul zeget � poate Zegethes � a devenit medievalul Sighet�.

La cele prezentate pânã aici se mai cer explicaþii atât privitoare la sensul referenþial, cât ºi la fonetica istoricã,
la evoluþia de la zegetul dacic la Sighetul de astãzi. Important este faptul cã sensul referenþial s-a pãstrat. Cetatea
dacicã de pe Dealul Cetãþii, în epoca dacicã s-a numit zeget, ca ºi orice altã fortãreaþã dacicã. Pe lângã Dealul Cetãþii
a evoluat oraºul Sighet, care a pãstrat vechiul nume, adicã numele dacic Zeget al fortificaþiei s-a extins asupra
întregului oraº. Asemenea fenomene sunt numeroase în istorie. De la un loc de târg avem Târgoviºte, de la o stâncã-
piatrã Piatra, de la baie Baia, de la brad Brad, etc.

Privind evoluþia foneticã avem transformarea lui z din �zeget� în s din �Sighet�. Aceastã transformare a avut
loc într-o epocã târzie. Din cercetarea mai multor izvoare am constatat cã, în cele mai vechi, toponimul îl pãstreazã
pe z: Ziget, Zyghet etc. În documentele din secolul al XIV-lea, din cele peste 20 de forme nu apare niciuna cu s sau
sz. Acestea apar numai din secolul al XV-lea ºi frecvenþa lor creºte în continuare în detrimentul celor cu z. Altã
problemã de foneticã istoricã este trecerea lui e din zeget la i din Sighet. Aceasta a fost explicatã de istoria limbii
române prin exemple în care e > i în forme dialectale: adevãrat > adivãrat, asemenea > aseminea, oameni > oamini,
omenesc > ominesc etc. Acesta este un fenomen vechi. Îl întâlnim ºi în limba latinã, chiar ºi în nume proprii: Valerius
> Valirius, Venerius > Vinirius etc.

Istoria ne aratã cã Sighetul este o localitate veche, care n-a fost fãrã nume pânã în epoca târzie când au
pãtruns maghiarii în Maramureº. Numele Sighet nu poate veni de la cuvântul maghiar sziget = insulã, pentru cã nu
corespunde realitãþii. Toponimul Sighet este de origine dacicã ºi provine de la cuvântul dacic zeget = cetate pentru
care avem cetatea dacicã de pe Dealul Cetãþii drept sens referenþial. Astfel, numele Sighet trebuie înscris între
toponimele autohtone.

„Conferinþe spirituale“ IV :
„Despre concupiscenta (senzualitatea) trupului ºi a spiritului“

Conferinþã cu Abba Daniel, în Egipt.
Alexandru D. STAN, Elveþia

Noi continuãm aici prezentarea succintã a �Conferinþelor� scrise de Ioan Casian la Abatiala Sfântul Victor din
Marsilia între anii 420-435, în limba latina, limba vorbitã, de altfel, de daci ºi folositã curent de aceºtia în bisericile
creºtine din Dacia. Subiectele generale dezvoltate sunt legate de viaþa creºtinilor anahoreþi din deºertul Scitium, în
Egipt; ele prezintã viaþa, învãþãturile, credinþa, filozofia acestora în raport direct cu Sfintele scrieri ºi cu practica lor
zi ºi noapte, neîncetat.

Creºtinii anahoreti sunt cunoscuþi în literaturã ºi sub numele de «Pãrinþi din deºert». Conferinþele sau dialogurile
dintre Gherman ºi Casian, pe de o parte, ºi aceºti creºtini anahoreþi au avut loc în intervalul 390-400 dupã Isus
Christos, în chiliile acestora din Egipt.

Conferinþa cu abba Daniel, a IV-a, are 21 de capitole. Abba Daniel era diacon al lui abba Pafnutiu, conferinþa
cãruia a reprezentat subiectul comunicãrii la Congresul de dacologie, Decebal, 2006.

Abba Daniel era cunoscut ca fiind un pãrinte blând, plin de har dumnezeiesc, dar mai ales graþia umilinþei
strãlucea în el. Datoritã calitãþilor sale umane ºi a sfinþeniei sale, diaconul Daniel a fost numit preot de cãtre abba
Pafnutiu, cu puþin timp înaintea morþii acestuia.

La întrebarea «De ce cãlugãrul este uneori cuprins de o bucurie mare, de vioiciune în chilia lui ºi alteori el e
cuprins de o angoasã subtilã, fãrã motiv aparent», fericitul Daniel rãspunde cã, în prima stare, rugãciunile cãtre
Dumnezeu se înalþã singure ºi ele sunt primite de Acesta.

Pentru a explica cea de-a doua stare, abba Daniel transmite învãþãturile primite de la înaintaºii creºtini, care
atestau cã la originea secetei sufleteºti a cãlugãrului (sau a secetei sufleteºti a fiecãruia dintre noi, necãlugãri, dar
creºtini) se afla nepãsarea acestuia sau încercarea la care Dumnezeu îl supune sau în acþiunea directã a diavolului.

Dumnezeu supune cãlugãrul (precum ºi pe fiecare dintre noi) la mai multe încercãri.
Toate aceste încercãri sunt generate spre a ne testa perseverenþa, constanþa în dorinþã a sufletului nostru; câtã
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perseverenþã în rugãciune sã avem a cere revenirea Sfântului Spirit, atunci când el ne-a pãrãsit ; de a ne instrui prin
experienþa despre cât ne costã de a recuceri ceea ce am pierdut, spre exemplu bucuria spiritualã ºi farmecul puritãþii,
de a le apãra cu grijã mai atentã, de a-l pãstra cu mai mult zel atunci când noi le vom redobândi, pentru cã noi suntem
mai neglijenþi în a pãstra ceea ce noi credem cã putem redobândi usor.

Noi avem aici, încã o datã, o dovadã evidentã cã graþia ºi îndurarea, iertarea divinã acþioneazã tot binele din
noi.

Dacã ele ne abandoneazã, lucrul nostru nu mai valoreazã nimic ºi nici efortul pe care îl vom face sã regãsim
starea iniþialã, dacã ele nu ne vin în ajutor.

ªi noi putem observa cum se îndeplinesc, fãrã încetare, în ceea ce ne priveºte, cuvintele Apostolului :
«Nu este în puterea celui care vrea, nici a celui care aleargã, ci în puterea lui Dumnezeu care face mila,

îndurarea, iertarea».
Abba Daniel explica destinul lui Israel preconceput de Dumnezeu ºi apoi, la scara mãdularelor noastre, citeazã

din Apostol :
«Trupul pofteºte împotriva spiritului, iar spiritul împotriva trupului. Acestea se împotrivesc unul celuilalt,

astfel cã voi sã nu faceþi totul din ceea ce vreþi».
La una dintre întrebãrile lui Gherman, abba Daniel începe un rãspuns cu «un punct capital în ºtiinþã, este de

a ºti ceea ce nu ºtim »� ºi dialogul lor continuã.

Simboluri sacre, surse pentru descifrarea istoriei popoarelor antice
Nicolae ÞICLEANU

În lipsa unor documente scrise, trecutul îndepãrtat al unor populaþii poate fi reconstituit, în parte, prin cercetarea
artefractelor colectate cu grijã ºi metodã de arheologi. Tehnici moderne de datare, fotografiere digitalã, prelucrare
computerizatã ºi altele îi ajutã ºi contribuie la creºterea credibilitãþii reconstituirii, dar tot rãmân încã numeroase zone
de întuneric sau umbrã. Pentru aceste zone mintea umanã a nãscocit ipoteza, care, dupã C.Levi-Strauss, reprezinã
un stimulent in dezvoltarea cercetãrii.

În acest context, pornind de la importanþa religiei în viaþa ºi cultura popoarelor antice, pe baza analizei distribuþiei
in timp ºi spaþiu a unor simboluri sacre, în special a spiralei ºi a derivatelor acesteia, în lucrare sunt emise câteva
ipoteze privind istoria tocharienilor, hiksoºilor ºi hittiþilor.

 Desigur, purtãtorii culturilor neolitice ºi mai ales a celor din epoca bronzului ºi epoca fierului din spaþiul
carpato-danubiano-pontic (pe scurt SCDP) aveau numeroase simboluri sacre, dar unul dintre cele mai vechi ºi
originale simboluri sacre pentru acest spaþiu l-a constituit spirala, motiv pentru care, în anul 1926, V. Pârvan considera
cã aici este o �adevaratã patrie a spiralei�.

Dintr-o succintã trecere în revistã a utilizãrii simbolului spiralei ºi a derivatelor sale în SCDP, începând din
cultura Lepenski Vir � Schela Cladovei (7500 � 5800 î.H.) ºi pânã astãzi, rezultã o surprinzãtoare continuitate, cu un
singur interval de recul, dar nu de dispariþie, în timpul culturii Coþofeni. Spirala, prezentã în aproape toate culturile
SCDP, simboliza regenerarea, fertilitatea ºi reproducerea, concepte care au marcat neoliticul, în special eneoliticul,
dar ºi epocile metalelor din acest spaþiu.

Spirala ca simbol sacru atinge apogeul sãu în eneoliticul SCDP, în mod special în cultura Cucuteni (4650-
3500 î.H.), când sunt frecvent gãsite ºtampile cu spirala ghem care, probabil, erau aplicate pe pâinea sacrã. În
cultura Coþofeni, motivul spiralic se reduce ca urmare a presiunilor kurganienilor, dar pe mãsurã ce aceºtia sunt
asimilaþi se produce o revenire spectaculoasã în epoca bronzului, cu o restrângere în epoca fierului ºi apoi o pãstrare
pânã astãzi pe diverse suporturi (þesãturi, ceramicã etc.) ºi, în mod special, în lumânarea mortului, fapt ce se
constituie într-una dintre dovezile perenitãþii simbolurilor sacre ºi ale continuitãþii în SCDP.

Deºi spre finalul existenþei lor ca etnie (sec X d.H), tocharienii din nord-vestul Chinei se convertiserã la
budism, mai pãstrau cultul regenerãrii ºi al reproducerii, fapt dovedit de prezenþa simbolului spiralei ghem, tipcã
SCDP din cultura Boian (templul de la Cascioarele), pe pintaderele cu care marcau pâinea sfinþitã, identice pintaderelor
gãsite la noi in cultura Gumelniþa. De asemenea, exista elemente comune între desenele de pe ceramica tocharianã ºi
cea gumelniþianã si cucutenianã.

Prezenþa la tocharieni a ceramicii cu picturã asemãnãtoare cucutenienilor, dar mai ales a pintaderelor cu
spiralã constituie dovada cã precucutenienii ºi apoi purtãtorii culturii eneolitice din SCDP erau adevãraþii indo-
europeni, care au pãrãsit SCDP începând probabil cu �Potopul lui Noe�, considerat a se fi produs in jurul anului 5200
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î.H. in bazinul Mãrii Negre, aºa cum au demonstrat cercetãrile geologice efectuate de W. Rayan ºi P.Pitman. Toate
acestea dovedesc cã aºa numiþii indo-europenii îºi au originea în SCDP de unde au început sã plece odatã cu anul
5200 î.H., dar ºi mult dupã aceea, datoritã faptului cã în acest spaþiu au existat condiþii favorabile creºterii puternice
a populaþiei, fapt ce a condus la numeroase momente de exod.

Prezenþa unor simboluri ºi desene spiralice absolut identice pe unele sigilii aparþinând hiksoºilor, dar ºi pe
artefracte aparþinând unor popoare est caspice, constituie, dupã opinia noastrã, dovada cã aceºtia erau indo-europeni,
posibil, înaintaþii massageþilor.

Tot pe baza existenþei motivelor spiralice, dar þi a interpretãrii temporalo-spaþiale a unor texte, toponime ºi
etnonime, aducem noi argumente privind originea aºa numiþilor hittiti, în aria balcano-dobrogeno- nord-vest ponticã
ºi cã la limita intre mileniile III ºi II î.H. aceºtia erau înaintaºii geþilor.

Cea mai importantã concluzie ce se desprinde din analiza distribuþiei in timp ºi spaþiu a artefractelor cu
simboluri sacre, spiralice, este cã aºa numiþii indo-europenii sunt de fapt euro-indieni care au plecat în repetate
rânduri din SCDP, ca spaþiu important de etnogenezã, începând cu a doua jumãtate a mileniului al VI-lea î.H.

Tomyris, regina-zeiþã
Camelia TRIPON

Când oamenii ºi-au ridicat privirea spre cer, cãutându-ºi pãrintele protector, �lumina� le-a fost hranã ºi adãpost.
Atunci poate au fost conºtientizaþi germenii alchimiei, care permitea transformarea umanului-fizic în aur-sublimul
divin. Poate acest drum a început cu Orfeu în secolul XIII îHr., ca iniþiat ºi civilizator al lumii, atunci când a deschis
calea spre eliberarea sufletului din ciclul de naºteri printr-o viaþã asceticã ºi prin incantaþii purificatoare. Relatãrile lui
Herodot despre epoca cuceririlor persane depãºesc nivelul unei descrieri ample, în ele se aflã un document de primã
importanþã.

1. Ipoteza legãturii dintre numele titanidei Themis ºi oraºul Tomis. Nicolae Densuºianu a dezvoltat ºi
demonstrat legãtura dintre consemnãrile anticilor despre divinitãþi ºi obârºia unora dintre ele pe teritoriul României
(fie ca toponime, fie ca nume purtate de populaþia localã), concluzionând cã suntem urmaºii unor Titani din teogonia
greacã. Titan, în afara sensului de �uriaº�, mai are sensul de �om care are calitãþi extraordinare�; drept urmare, ºi
elementul chimic folosit la fabricarea oþelului a primit numele de �titan�. Secolul al VI-lea înainte de Hristos este al
titanilor gândirii universale ºi al renaºterii centrului spiritual al Israelului, Ierusalim. Atunci au trãit Buddha (560-480
î.Hr.), Confucius (551-479 î.Hr.), profeþii Daniel ºi Ierimia (650-580 î.Hr.), Eschil (525-456 î.Hr.), Lao Tse (sec.6
î.Hr.), Solon (640-560 î.Hr.) Thales din Milet (625-545 î.Hr.), urmaþi în secolul V de Euripide, profetul Ezechiel,
Socrate ºi Platon. Astfel avem posibilitatea de a corela informaþiile lui Herodot cu acelea din Vechiul Testament. În
acest fel se poate înþelege de ce Cyrus i-a eliberat pe evrei din robia Babilonului ºi, în acelaºi timp, putem sã ne
cunoaºtem mai bine propriul trecut.

În acea perioadã, destinul ridica din calea morþii pe Cyrus, hrãnit de soþia aceluia ce trebuia sã-l lase pradã
fiarelor (dar, simbolic, de o cãþea, ca ºi Romulus ºi Remus de o lupoaicã) aºa cum cu alte peste 6 veacuri mai înainte
se întâmplase cu Moise, copilul salvat din �apele vieþii� pentru a deveni purtãtor de luminã ºi credinþã. Respectul
pentru apã este susþinut de protecþia pe care perºii o oferã râurilor lor, pe care le menþin curate, iar la rãzboi merg cu
apã din Choaspes. Poate nu întâmplãtor la noi existã vorba �Cine bea apã din Dunãre nu mai pleacã�. Herodot
relateazã, gradual, despre trei fluvii: Choaspes (din care beau apã ºi se aprovizioneazã pentru campanii militare
perºii), Gyndes (care ucide calul sacru, ca un tribut) ºi Araxesul (al destinului; simbolic, îl putem compara cu Styxul,
pe care jurau zeii greci).

Perºii aveau un cult solar, fãrã reprezentãri antropomorfe (cum aveau grecii), ceea ce îi apropia de monoteismul
cultului mozaic. Herodot relateazã cã în campaniile lor ei erau însoþiþi de un car tras de 8 cai albi, dedicat soarelui.
Înaintea cuceririi Babilonului de cãtre Cyrus, a murit în apele Gyndesului unul din cei opt cai sacri ai carului solar; ca
urmare, au sãpat ºi împãrþit fluviul în 360 de canale, pentru a pedepsi fluviul pentru moartea calului ºi a reface
echilibrul pierdut al timpului. Fluviul personificã apele eternitãþii, care curg mereu pentru a dãrui viaþã ºi armonie;
poate de aceea numele sãu poate sã fi interpretat ca gyne (femeie, simbol al fecunditãþii) ºi des (de la deos/teos �
zeu, ca o mamã primordialã). Cei 8 cai reprezintã cele opt evenimente importante dintr-un an. Axa solstiþiilor ºi axa
echinocþiilor împart anul în patru perioade, la care se adaugã axa agrarã (24 februarie cu 15 sau 29 august) ºi axa
pastoralã (23aprilie sau 1 mai împreunã cu 26 sau 31 octombrie).

2. Despre vegetarianismul massageþilor. Douã popoare, unul liber (al massageþilor) ºi unul în robie (al
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evreilor) împãrtãºeau concepþii sacerdotale asemãnãtoare. Dacã despre vegetarianismul massageþilor ne vorbeºte
Herodot, despre acelaºi obicei se pomeneºte în Biblie, unde prorocul Daniel nu mãnâncã aceeaºi mâncare cu babilonenii,
ci � zarzavaturi� (Daniel 1.16) � ºi astfel ajunge sã fie inspirat ºi sã comunice cu Arhanghelul Gabriel (Daniel 8.17),
care îi tãlmãceºte viitorul. De o importanþã covârºitoare este faptul cã, peste 600 de ani, istoricul Flavius Josephus,
în lucrarea sa �Antiquitates Iudaices�, subliniazã doctrina esenienilor ºi îi comparã cu pleistoii daci care consumã
doar lapte ºi miere.

3. Numele reginei-zeiþe TOMYRIS se aseamãnã cu numele titanidei THEMIS. Themis este unul dintre
cei doisprezece copii ai lui Uranos (cerul) ºi ai Gaeei (pãmântul) � ºase titani ºi ºase titanide, corespunzãtori celor
douãsprezece zodii. Simbolul � o spadã ºi un bici � desemna zodia Balanþei ºi însemna Justiþia imanentã, ordinea
universalã, echilibrul cosmosului. În epoca olimpianã, ea devine prima soþie a lui Zeus ºi mama fecioarei Astrea
(paznicul porþilor cerului), a Horae-lor (Thallo � primãvara, Auxo � a creºterii vegetaþiei ºi Carpo � a fructelor, iar
numele ei este azi purtat de Munþii Carpaþi ºi stã la baza unor termeni precum �carpologie�). Themis este ºi mama
Moirelor, divinitãþi ale destinului. Privit din alt unghi, TOMYRIS este o punte peste timp, a cãrei mister cu greu se
desluºeºte. Regina rãzboinicã (asemeni legendarelor amazoane, a cãror existenþã geneticienii germani au confirmat-
o prin studii ale ADN-ului) a rãmas prin termenul familiar tommy (considerat de lingviºtii francezi de etimologie
englezã ºi care înseamnã �soldat�), fiind diminutiv de la Thomas (Toma în evanghelii, cãruia i se mai spune ºi
Geamãnul; în acelaºi timp, rãdãcina acestui nume ne duce cu gândul la anatomie ºi la �tãierea�/divizarea perfectã a
zigotului în urma cãreia rezultã gemenii monovitelini). Termenii greceºti tome (tãieturã), toirio (cântec de rãzboi,
marº) ºi temelio (temelie, fundaþie) care împreunã cu rixa (rãdãcinã) ºi rixiko (soartã, ursitã, obârºie, neam)
se alãturã celor din sanscritã unde TOMARA înseamnã �suliþã�, iar prin IS se poate dezlega semnificaþia/rolul zeilor
ºi prorocilor ce au purtat în numele lor aceastã particulã (de la Isis, Osiris, Isai pânã la Iisus, cãci înseamnã a
impulsiona, a trimite, cel care cerceteazã, forþã, vigoare, renovare ºi recondiþionare). La toate acestea se
adaugã sanscritul mira (care înseamnã �mare�, dar ºi �bãuturã�), iar la noi mirul este ulei sfinþit ( dar ºi �a lovi la
mir� = a trãsni pe cineva, a lovi în frunte, mortal). Din acest ansamblu de termeni desluºim sensurile profunde ale
întâlnirii celor doi mari titani ai lumii indo-europene: Tomyris (regina massageþilor) ºi Cyrus (regele perºilor), ca
piatrã de temelie a oraºului Tomis ºi a istoriei noastre, iar Cyrus a dat numele norilor de un alb strãlucitor ce ne salutã
din înaltul zãrilor albastre. Trecând în lumea simbolurilor, Tomyris este apa, unda vibraþionalã, cântecul-vers ce s-a
dezvoltat din logos. Este paznicul Araxesului (Styxul massageþilor) � apã a puritãþii/onoarei, caracteristicã definitorie
în tradiþia indo-europeanã (dupã cum consemna Jean Haudry) ºi pe care Cyrus a încãlcat-o atunci când, prin
vicleºug (prin oºtirea de sacrificiu lãsatã alãturi de mesele încãrcate cu fripturi ºi vin), i-a învins pe massageþii
conduºi de Spargapises, fiul reginei. Este calea spre eliberare de destin; cãci dacã Cyrus i-ar fi ascultat sfatul de a
nu-i ataca pe massageþi, atunci n-ar fi avut visul care-i prevestea moartea iminentã. În visul lui Cyrus apare Darius
(cu braþele ca douã aripi întinse peste Asia ºi Europa, simbolizând pasãrea care-ºi va lua zborul, eliberatã din colivia
vieþii ºi timpului, datoritã fatalitãþii). Dacã Cyrus nu ar fi râvnit pãmânturile massageþilor, ar fi trãit ºi poate altfel de
viaþã ar fi avut chiar ºi Darius. Aºa s-a scris ultima paginã a unui mare rege persan care, dacã ar fi fost mai înþelept,
n-ar fi renunþat la �apa dulce de acasã� care se epuizeazã atunci când eºti departe de ea, oricâte vase ai cãra cu tine.

Tomiris – repere iconografice
de Olivia TULBURE-STRACHINÃ

Motto: Tricolor din curcubeu
TOMIRIS cu chipul tãu

Pe pânza dobrogeanã
Sã-þi ºteargã lacrima pe geanã!

Lucrarea de faþã reprezintã o continuare a cercetãrilor efectuate în dacologie ºi prezentate la anterioarele
congrese, pentru evidenþierea iconograficã a unor mari personalitãþi istorice în perioada secolelor I � XI.

Congresul de dacologie din acest an are menirea sã înscrie la loc de cinste în pantheonul tradiþiei noastre
istorice, alãturi de regii geþi, pe

REGINA MASAGEÞILOR, TOMIRIS
coborând la rãdãcini, la moºtenirea strãmoºilor, înaintaºii care s-au luptat cu CIRUS ºi cu DARIUS, apoi, pe

spirala timpului, cu romanii, cu nãvãlitorii din timpul migraþiilor ºi a nãvãlirilor barbare.
Comunicarea de faþã cu titlul �TOMIRIS � repere iconografice� prezintã iconografia universalã pãstratã
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despre regina Tomiris, subiect cu totul necunoscut pânã astãzi de cãtre istoria româneascã ºi istoricii ei români.
Cine a fost aceastã TOMIRIS pe care o regãsim în stampele Renaºterii franceze, italiene, flamande, germane

ºi pânã în extrema Asie ca un simbol feminin a gloriei militare, al curajului ºi demnitãþii poporului sãu.
De la istoricii antici aflãm cã a fost regina masageþilor, o populaþie getã din Asia Micã ºi care, în cinstea

victoriilor obþinute, a fondat în Pontul Euxin, oraºul TOMIS care îi poartã numele.
Din relatãrile lui Herodot apare imaginea legendarã ce îi revine datoritã rãzboaielor purtate cu Cirus ºi apoi cu Darius.
Imaginea ei, chiar dacã a rãmas în câteva stampe ºi tablouri ale Renaºterii, în Europa este doar o micã parte

din ce a reprezentat ea, de fapt � o mare reginã, o iscusitã strategã militarã, un simbol viu de curaj, patriotism ºi
mãreþie a unui neam, care a rãmas viu în istorie ca un mesager peste timp a ceea ce au fost strãmoºii noºtri.

Din sursele istorice ºi arheologice, predominã bãtãlia pe care aceastã reginã a purtat-o cu regele regilor Cirus
al Persiei, bãtãlie pe care Herodot o descrie ca cea mai sângeroasã ºi mai feroce datã vreodatã în lumea barbarã, iar
sursele persane descriu cum în aceastã bãtãlie au fost mãcelãriþi circa 200.000 de soldaþi din tabãra persanã nemai-
rãmânând nici mãcar un supravieþuitor care sã se întoarcã în Persia sã anunþe înfrângerea.

Este evident cã Tomiris ne pune astãzi mult mai multe întrebãri decât rãspunsurile pe care le avem! Figura ei
legendarã o gãsim atât în apusul Europei (artã, literaturã, picturã adusã de coardele trubadurilor timpului) cât ºi în
Asia Centralã (unde reprezintã un mit naþional).

Vercingetorix, eroul ºi Cezar, cotropitorul
Conf.univ.dr. Gh. L. TURCU

Vercingetorix (72 � 46 î.Hr.), general ºi mare patriot, fu proclamat ºef al tuturor
populaþiilor galice care luptau pentru independenþa þãrii lor împotriva oºtilor romane
invadatoareconduse de Cezar. (100 � 44 î.Hr.)

Într-o carte franþuzeascã de mare circulaþie mondialã, �Petit Larousse en couleurs�,
Paris 1968, sunt povestite, într-un chip cel puþin straniu, acele fapte glorioase din trecutul
istoric al Franþei.

La loc de cinste, în susul paginii 1122, este încropit un text laudativ la adresa lui Cezar,
cotropitorul, alãturându-se ºi o impunãtoare statuie a acestuia, fãrã a se uita sã ne

informeze cã ea se aflã ºi în Muzeul din Capitoliu. În statuie, Cezar aratã spre el însuºi cu
degetul mâinii stângi, considerând cã este necesar sã se ºtie cã el este cel din statuie. Mai
târziu, romanii l-au ucis în Senat, prin înjunghiere, socotind cã spiritul sãu dictatorial pune în
primejdie caracterul democratic al statului roman .

�Petit Larousse...� menþioneazã ºi pe eroul naþional Vercingetorix, în josul unei pagini
(p.1630), loc aflat în pericol de a fi trecut la fuss-boden sau chiar în subsidiar. Textul nu este
însoþit de statuie ºi nici nu se menþioneazã dacã existã aºa ceva, cel puþin pe teritoriul Franþei.

Textul este scurt ºi searbãd, menþionându-se cã eroul Vercingetorix a fost dus la Roma de cãtre Cezar, unde
trebuia sã aminteascã gloatei despre glorioasele invazii conduse de Cezar asupra þãrilor vecine apropiate sau depãrtate.

Modul de prezentare a faptelor istorice aratã însã un lucru pe cât de real, pe atât de grav ºi anume:
Istoria este scrisã de învingãtori. Avem, deci, o versiune unilateralã a istoriei, din

care nu cunoaºtem decât punctul de vedere al învingãtorilor, în timp ce învinºii nu ºi-au
putut arãta punctul lor de vedere din o mie ºi unu de motive. Dar ceea ce este mai grav e
faptul cã cei care au scris despre evenimentele din istorie nu manifestã niciun sentiment
de frustrare, repetând, în mod laudativ, textele învigãtorilor chiar atunci când invadatorii
invadau ºi cotropeau în mod samavolnic þãri ºi popoare paºnice. Ideele urmãtoare vor fi
numerotate.

1.Se spune cã important nu este ce a fãcut Istoria din noi, ci ce facem noi cu ceea
ce a fãcut istoria din noi.

2.ªi în România, desigur ºi sub influenþa relaþiilor internaþionale, sunt preamãriþi
cotropitorii veniþi de pe alte meleaguri sã facã legea în þara noastrã, iar preamãrirea se face
dupã cum bat vânturile Istoriei: când îi preamãrim pe romani, când pe slavi. Ba chiar
declarãm cu candoare cã ei sunt strãmoºii noºtri, fãrã sã ne dãm seama cã astfel afirmãm,
implicit, cã ne tragem din cotropitori.
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3.Cãutãm în limba românã cuvinte dacice, dar toatã limba românã este o limbã dacicã, vorbitã de geto-daci ºi
de înaintaºii lor. Prin migraþia popoarelor, aceastã limbã a fost dusã ºi spre Apus, unde a fost denumitã limba latinã.

4.Astfel, nu noi ne tragem de la Roma, ci Roma ºi limba latinã îºi trag originile din geto-daci ºi din limba acestora.
5.Geto-dacii vorbeau o limbã asemãnãtoare cu limba latinã.
6.Geto-dacii ºi strãmoºii lor locuiau în aceastã zonã carpato-balcano-dunãreanã cu zeci de mii de ani înainte

de înfiinþarea Romei, lucru dovedit de cercetãrile arheologice mai vechi ºi mai noi. Ei au avut o civilizaþie înfloritoare,
anterioarã civilizaþiilor mediteraneene greco-romane, cretane, irakiene etc. de mai târziu.

7.Limba unui popor nu dispare ºi apare peste noapte.
8.Este o afirmaþie stranie ºi lipsitã de argumente demne de luat în seamã cã limba geto-dacicã a dispãrut dupã

cucerirea Daciei de cãtre romani, fiind înlocuitã de limba românã.
Cinste ºi onoare savantului român Nicolae Densuºeanu (1846-1911) care, sine ira et studio, s-a þinut la

distanþã de ºtiinþa oficialã ºi opiniile vremii sale ºi a scos la ivealã adevãruri istorice cu totul noi, de mare importanþã
pentru istoria poporului român. Pãcat cã Nicolae Densuºianu, plecând dintre noi în lumea de dincolo, nu s-a putut
bucura de aceste confirmãri târzii privitoare la opera sa.

Ideile de mai sus ºi altele adiacente au fost afirmate ºi argumentate în lucrãrile lui Nicolae Densuºianu. Ele au
fost dezvoltate ºi analizate pe larg la Congresele Internaþionale ale Societãþii �Reînvierea Daciei�, congrese þinute cu
regularitate la Bucureºti, având ca fondator ºi preºedinte pe eminentul istoric ºi doctor, domnul Napoleon Sãvescu.

Elementul geto-dac în vechile civilizaþii nordice
 Lucian VASILE

Numãrul redus de scrieri antice care au supravieþuit vitregiilor timpului obligã istoricul la un alt mod de
studiere a culturii neamului dacic. El trebuie sã caute influenþele ºi similitudinile dintre civilizaþia geþilor ºi culturile
celorlalte popoare din antichitate. În numeroase rânduri a fost amintitã paralela dintre societatea dacilor, pe de o
parte, ºi cea a vechilor neamuri nordice, pe cealaltã parte, dar foarte rar a fost analizatã. Studiul meu încearcã sã
reliefeze influenþa istoriei geþilor în culturile vechilor neamuri scandinave.

Fascinanta mitologie nordicã împarte zeii în douã mari familii: cea a Asenilor ºi cea a Vanilor. Potrivit lui Paulus
Diaconus, Saxa Grammaticus ºi Snorri Sturluson, ultima categorie îºi are obârºia în þara numitã �Vanakviel�, situatã
undeva la gurile Dunãrii, spaþiu ce coincide (întâmplãtor sau nu) cu cel al dacilor. Acest element al culturii scandinave
a apãrut în urma migraþiei triburilor germanice din zona Rinului, a Munþilor Alpi ºi a þãrmului de sud al Mãrii Baltice.
Foarte probabil locuitorii din cea din urmã zonã au fost influenþaþi de dacii liberi, care au cãutat un mod de a-ºi pãstra
cultura ºi istoria. În sprijinul acestei teorii vine legenda conform cãreia un rege Dacus, împreunã cu o parte a
poporului sãu, au pãrãsit zona carpato-danubianã ºi au migrat spre Scandza (Scandinavia), teritoriu amintit în �Getica�
lui Iordanes. Este posibil ca �Dacus� sã fie numai un supranume, conducãtorul fiind astfel învestit cu responsabilitatea
de a menþine vie civilizaþia dacicã, în contextul pericolului roman.

O altã asemãnare dintre cele douã civilizaþii o reprezintã modul de înþelegere al existenþei umane. Popoare
rãzboinice, atât geþii cât ºi vechii germani considerau cotidianul doar un pas în viaþa sufletului. Bãrbaþii îºi doreau o
moarte în luptã, având convingerea cã vor ajunge apoi la Zamolxis, respectiv la Odin. Aceastã credinþã le dãdea
puterea de a lupta neînfricat în diversele confruntãri ale vremii. Despre aceastã caracteristicã a dacilor stau mãrturiile
lui Herodot, Dio Cassius ºi chiar Paulus Orosius, dacã trecem peste confuzia geþi-goþi, iar despre trãsãtura rezbelicã
a nordicilor avem ca dovezi, pe lângã numeroasele saga (legende), Edda cea Veche. Caracterul rãzboinic este reliefat
ºi de confruntarea iniþialã dintre aseni ºi vani, care se încheie cu victoria celor din urmã.

Din punct de vedere religios, primul aspect remarcat este lipsa iconografiei. Civilizaþiile germanice antice,
asemeni celei getice, nu cuprind reprezentãri grafice ale deitãþii, fapt mai rar întâlnit în antichitate. Existã mai multe
explicaþii pentru aceastã enigmã, cum ar fi faptul cã zeul era de o esenþã mult superioarã capacitãþii umane de
înþelegere, iar orice înfãþiºare ar constitui un sacrilegiu. O altã supoziþie argumenteazã cã divinitatea are un caracter
polimorf, aºa cã orice reprezentare ar elimina din mãreþia zeului. Spre deosebire de daci care, în ciuda pericolului de
extincþie reprezentat de romani, nu au fãcut compromisuri, descoperirile arheologice au relevat faptul cã în perioada
expansiunii creºtinismului în zona Mãrii Baltice ºi a Mãrii Nordului, au apãrut mici statuete reprezentând idoli. Un
exemplu elocvent îl reprezintã sculptura de mici dimensiuni care îl înfãþiºeazã pe Thor, gãsitã în apropierea Trondhiem-
ului, în Norvegia de astãzi.

O altã similitudine gãsim la vechiul obicei al dacilor de a arunca în suliþe pe unul dintre cei mai bravi tineri
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luptãtori, având ca rol de a trimite un mesager zeului. Aceastã acþiune avea ca scop restabilirea echilibrului în lumea
cotidianã cu ajutor divin. În alte cuvinte, sfârºitul unei lumi ºi renaºterea alteia noi, în care niciun aspect sã nu devieze
de la cursul sãu firesc. Nu avem nicio dovadã în acest sens, dar existã posibilitatea ca aceastã faptã sã stea la baza
cosmogoniei din mitologia nordicã. Odin, Vili ºi Ve (cei trei zei primordiali) îl ucid pe uriaºul Ymir, creând apoi lumea
din trupul sãu, dând astfel naºterii lumii un caracter sângeros. Acest sacrificiu are rol regenerator, asigurându-se
coeziunea societãþii umane în raport cu divinul.

Pantheonul nordic este mult mai bogat decât cel dacic, dar ºi aici se regãsesc similitudini. Cea mai importantã
este dualitatea zeitãþilor, existând douã �perechi�: Odin -Zamolxis- ºi Thor- Gebeleizis. Allwater (�pãrinte a toate�)
era zeul suprem din mitologia vechilor triburi germanice, divinitatea la care veneau toþi vitejii cãzuþi în luptã, dar este
ºi cel mai înþelept personaj. Toate aceste trãsãturi se regãsesc ºi la Zamolxis, deitatea supremã a dacilor. Dacã multe
din caracteristicile lui Gebeleizis stau sub semnul incertitudinii, singurele aspecte pe care le cunoaºtem cu siguranþã
sunt reprezentate de stâpânirea puterii fulgerului ºi mãreþia apropiatã de cea a lui Zamolxis, situaþie asemãnãtoare cu
cea a lui Thor.

Walkurelele nordice aparþineau lumii spirituale ºi aveau ca misiune culegerea sufletelor celor morþi vitejeºte pe
câmpul de luptã. De precizat este faptul cã originea lor þine de seminþia vanilor. Rolul de a culege sufletele oamenilor
este similar cu cel al ielelor din folclorul românesc. Acestea din urmã au o obârºie necunoscutã, iar numele lor
(pronumele personal, la persoana a treia, plural, feminin, �ele�) lasã un semn de întrebare asupra numelui originar.
Diferenþele dintre walkurele ºi iele pot fi rezultatul condiþiilor sociale ºi a mentalitãþilor specifice fiecãrei zone.

Prima zeitate vanã care intrã în contact cu neamul asenilor este femeia Gullweig, al cãrei nume se tâlcuieºte
�Puterea aurului� ºi a cãrei mare calitate fiind mãiestria în vrãji. Se cunoaºte aplecarea societãþii dacice cãtre prelucrea
metalelor ºi, în special, a aurului, iar aceastã asemãnare nu pare a fi întâmplãtoare. De asemenea, iscusinþa de a face
vrãji (sau, în limbajul popular românesc, descântece) este specificã mediului rural din România, unde se mai pãstreazã
vechi tradiþii care îºi au originea în vremurile lui Deceneu.

Nu avem nicio dovadã arheologicã a influenþei dacice asupra culturii popoarelor nordice, însã legendele ºi
similitudinile dintre cele douã civilizaþii nasc semne de întrebare care aºteaptã rãspunsuri. Datoria istoricului este de
a analiza obiectiv aceastã enigmã a istoriei. O enigmã a cãrei rezolvare poate înfãþiºa lumea anticã într-o altã luminã.

Sã cãutãm scrisul daco-român
ing. Dumitru VOCHESCU

Civilizaþia dacicã � în care s-au dezvoltat astronomia, medicina, legislaþia, arta militarã, metalurgia ºi agricultura
� nu putea exista fãrã o scriere ºi, respectiv, un alfabet propriu.

Noi nu avem nicio carte scrisã de daci ºi aflãm despre ei din izvoare strãine. Nu ºtim nimic despre alfabetul
dac, nici cel folosit în timpul regatului, nici cel folosit în perioada creºtinãrii, în lunga noapte istoricã a nãvãlirilor.
Încã ne mai întrebãm de unde ne vine numele de �român�, deºi istoria spune cã am vorbit �româneºte� ºi ºtim cã nu
de la Roma ne tragem.

Scrisul a existat ºi trebuie sã se mai gãseascã pe undeva. Tezaurul de la Pietroasa dovedeºte cã se scria pe
obiecte de cult cu rafinament artistic, ca ºi tezaurul de la Sinaia ce dovedea cã se scria pe plãcuþe de aur.

Manuscrisele de la Marea Moartã s-au pãstrat în vase cu nisip. Scrierile primilor creºtini de la noi sunt pe
pergament ºi s-au putut pãstra în vase acoperite cu cearã sau cu cenuºã. Cei care le-au gãsit, necunoscând valoarea
lor culturalã, au topit ceara ºi au spulberat cenuºa. Undeva, astfel de dovezi trebuie sã se mai gãseascã, �pe pãmântul
plin de lacrimi, oase, pietre ºi comori.� Urmeazã sã avem dorinþa, inteligenþa ºi norocul de a le gãsi.

Ne vor ajuta douã descoperiri tehnico-ºtiinþifice relativ recente: �tehnica celularã ºi internetul.�
Tehnica celularã este folositã astãzi la telefonul mobil � celular � la care s-a adãugat fotografia color înregistrabilã

ºi transmisibilã. Urmeazã ca în acelaºi aparat sã se implementeze ºi alte funcþiuni.
Un ecogaf, folosind ultrasunete ºi infrasunete, transformã diferenþa de densitate a rocilor în imagini color,

înregistrabile ºi transmisibile, stabilind distanþa ºi compoziþia unor cavitãþi. Aºa se pot descoperi tainiþe închise, chiar
dacã sunt umplute cu pãmânt de altã naturã. O firidã �niºã- închisã ºi astupatã, ca ºi un mormânt sãpat de 2.000 de
ani. Mulþi vor visa sã gãseascã tezaurele lui Decebal sau Vezira, dar ne-am mulþumi cu descoperirea mormântului lui
Ovidiu sau al prietenilor lui, regi ºi prinþi care scriau poezii în limba dacã. Aºa s-ar putea descoperi, de la suprafaþã,
peºteri subpãmântene sau chiar Kogaionul, marele sanctuar al lui Zamolxe. Acelaºi aparat poate fi fãcut detector de
metale, indicând localizarea ºi forma obiectelor de metal.
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Aparatul poate detecta deformarea semnalelor electrice, magnetice ºi electromagnetice, descoperind ape freatice
subterane, filoane de aur sau straturi de cãrbuni.

Subsemnatul am gãsit soluþii tehnice pentru realizarea acestor aparate ºi sunt dispus sã colaborez la dezvoltarea
lor, într-un Parc Tehnologic, cum este cel preconizat a se înfiinþa la Cluj.

De asemenea, sunt dispus sã colaborez cu societatea care pregãteºte ºi utilizeazã echipele de cãutãtori de
comori, care va avea sarcina de a urmãri traseele subterane ale unor peºteri prin dezvoltarea unei tehnologii de
folosire a aerosolilor vizibili sau aromatizaþi.

Cred cã este potrivit ca personalul de cãutare sã aparþinã armatei � cu specialitatea Vânãtorii de Munte � care,
pe lângã instrucþia de apãrare a þãrii, sã fie instruiþi ºi pentru apãrarea Patrimoniului Naþional ºi în folosirea utilajelor
specifice, evitându-se amatorismul ce duce la accidente de muncã ºi distrugeri de valori.

O iniþiativã legislativã va propune Parlamentului sã voteze o lege cu privire la cãutarea ºi conservarea comorilor
ce conþin înscrisuri. Cei care mai pãstreazã astfel de obiecte sã le poatã valorifica prin bursa de valori. Obiectele de
aur sau alte metale nobile care conþin înscrisuri sã fie plãtite cel puþin cu preþul greutãþii lor în aur pur.

Topirea obiectelor de aur, ca si fabricarea de falsuri istorice, sã fie pedepsitã.
Orice obiect descoperit se considerã patrimoniu naþional ºi nu se dezafecteazã decât în prezenþa specialiºtilor

recuperatori. Normele legale stabilesc în mod clar ce parte din valoare va aparþine, ca proprietate privatã, echipei de
cãutare ºi dezafectare, specialiºtilor recuperatori ºi proprietarului terenului. Terenurile ce conþin comori pot fi închiriate
sau vândute unor achizitori, cu specificarea drepturilor ºi datoriilor lor.

Aparatura descrisã pentru prospectarea peºterilor, ca ºi legislaþia aferentã, poate fi folositã ºi la cercetarea
tainiþelor din catacombele de sub oraºe, cum ar fi Bucureºti, Brãila. etc, care conþin valoroase informaþii istorice.

Alte tainiþe de interes major ar fi cele care poartã încã numele de Grãdiºtea ºi Linia, ca ºi Davele indicate în
hãrþile antice. Sunt necesare cartografierea sit-urilor de interes ºi punerea lor la dispoziþia publicului, în biblioteci ºi
pe internet.

Internetul este o tehnicã de bazã pentru gãsirea scrierii ºi a descoperirii trecutului nostru. El este o bibliotecã
cu milioane de volume, ce pot fi chemate în orice clipã la masa ta. Fiecare afirmaþie are trimiteri încruciºate unde poþi
continua sau preciza datele afirmate. Într-un web dedicat scrisului daco-român, în hãrþile actuale, trebuie specificate
pentru, fiecare perioadã istoricã, numele ºi localizarea aºezãrii, putându-se cãuta, în sit, date istorice, economice,
politice care se cunosc.

Cu privire la scris, se vor trece în revistã toate semnele, literele ºi alfabetele cunoscute, subliniind pe cele care
au legãturã cu noi. În banca de date trebuie sã gãsim toate însemnãrile, din orice timp, de pe orice obiect, de pe orice
piatrã, din orice grotã, de pe orice zid care sã poatã fi comparate cu alfabetele bãnuite a fi ale noastre. Trebuie
înregistrate toate lucrãrile ce se referã la aria noastrã sau care vorbesc despre noi. Trec în revistã câteva exemple:
Monumentul scrisului de la Tãrtãria, cu toate plãcuþele ceramice de sit, plãcuþele de cearã din jurul Orãºtiei, plãcuþele
de aur de la Sinaia, inscripþiile din peºtera Limanu ºi peºterile de cretã din Dobrogea. Cosmographia lui Aeticus
Histricus, Codex Argentaus sau biblia lui Wufila, Codex Racontzy . Pe de altã parte, trebuie sã avem scris tot ce s-
a scris � istoric sau literar � despre activitatea sacerdoþilor daci ºi creºtini, începând chiar cu �Creanga de aur� ºi
�Fraþii Jderi� ai lui Sadoveanu. Marele avantaj al folosirii internetului este cã, fiind citit de foarte mulþi, informaþia
luatã dintr-un izvor poate fi analizatã din mai multe puncte de vedere, astfel gãsindu-se mai uºor adevãrata ei valoare.

În aceastã operã de cercetare, internetul va atrage foarte mulþi colaboratori, din toate þãrile, mai ales tineretul
ºi copiii. Fascinanta istorie a dacilor îºi poate lua locul pe calculator ºi se pot iniþia concursuri cu premii academice,
se pot obþine titluri nobiliare, dupã rezultate, ºi chiar acþiuni la bursa peºterilor cu comori.

Acþiunea, odatã începutã, se va desfãºura în virtutea inerþiei.

 Menhirii preistorici din Moldova
 Prof. dr. Vicu MERLAN

Pe teritoriul Moldovei au fost descoperiþi câþiva menhiri lucraþi din piatrã localã, care aveau în preistorie un rol
important în oficierea ritualicã solarã. Pânã acum astfel de menhiri au fost identificaþi la Chersacosul în jud. Vaslui ºi
Bazga, jud. Iaºi.

Scurt istoric
Menhirul de la Chersacosul a fost descoperit în 1994 de Vicu Merlan cu ocazia unei sãpãturi de salvare într-

un mormânt tumular din epoca bronzului. Menhirul a fost fragmentat din vechime, fiind refolosit în aceastã forma ca
stelã funerarã deasupra unei camere mortuare cu o vechime de peste 3000 de ani (MERLAN, BURTANESCU, 2002).
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Menhirii de la Bazga au fost semnalaþi de localnicul Petru Condurache, fiind cercetaþi de Vicu Merlan ºi
publicaþi în monografia Vãii Bohotinului (MERLAN, 2006). Localnicii susþin cã numãrul acestora a fost mare (pânã
acum fiind descoperiþi 3 menhiri), dar au fost folosiþi ca piatrã de construcþie la fundaþia unor locuinþe din zonã.
Prima locaþie �Chersacosul, se aflã pe terasa înaltã din sectorul mijlociu al Prutului, iar menhirii de la Bazga sunt
amplasaþi pe platoul înalt al bordurii estice a Podiºului Central Moldovenesc, la circa 10 de km de râul Prut ºi în
preajma cetãþii defensive dacice de la Mosna.

Menhirul de la Chersacosul
Înainte de a fi fost refolosit ca lespede funerarã în mormântul tumular, menhirul preistoric a fost utilizat ca

piatrã de cult, fiind amplasat pe creasta înaltã a terasei superioare a Prutului, marcând probabil un traseu geomag-
netic sau un perimetru sacru de iniþiere ºi branºare a ºamanului local în lumea subtilã transcendentalã.

Forma pe care o pãstreazã astãzi este aproximativ dreptunghiularã. Pãstreazã urme de fasonare a rocii (calcar
oolitic sarmaþian) fiind rotunjit la colþuri ºi prelucrat atent pe ambele feþe. Prelucrarea atentã, dar grosolanã, demonstreazã
cã aceasta s-a fãcut cu unelte din piatrã mai dure decât roca din care a fost confecþionat. Dimensiunile menhirului
pãstrat sunt: lungime 0, 48�0, 84 m; lãþime 0, 86 m; grosime 0, 16�0, 20 m.

Simbolismul esoteric al menhirului.
Fiind descoperit ca piatrã funerarã care acoperea concavitatea mortuarã, formând împreunã cu celelalte

elemente un minicomplex mortuar, menhirul refolosit era considerat un obiect tabu dându-i-se o utilitate pe mãsurã.
Prin forma sa cvasidreptunghiularã fãcea posibilã din punct de vedere ezoteric intrarea în rezonanþã cu elementul
primordial al pãmântului, animat de energia manifestatoare a Marii Zeiþe Mamã � Geia, ca zeiþã a fertilitãþii ºi a
fecunditãþii. Pãmântul ca element primordial este animat de Geia ºi astfel defunctul era preluat în pantecul sãu
placenta teluricã dându-i-se o nouã viaþã.

Menhirii de la Bazga
Situaþia menhirilor descoperiþi la Bazga diferea faþã de cel descoperit la Chersacosul. În cazul celui dintâi,

poziþia actualã i-l plasa într-o ipostazã secundarã de refolosire, fapt care demonstreazã o atenþie clarã ºi definitã a
acestor pietre încãrcate de istorie ºi sacralitate. Menhirii de la Bazga au fost descoperiþii în locaþii diferite, la o
distanþã de aprox. 300 m unul de altul pe un aliniament longitudinal din perimetrul Platoului de Aramã. Alunecãrile de
teren ºi pãdurea deasã au îngreunat mult descoperirea acestora, dar în acelaºi timp le-au ferit de cãutãtorii de pietre
de construcþii. Chiar ºi aºa numãrul este mic fiind distruºi atât de om cât ºi de naturã. Din cei trei menhiri descoperiþi,
doi sunt perforaþi, iar cel de al treilea pãstreazã urme clare de încercare de strãpungere, pe ambele feþe, fãrã însã sã
se fi reuºit acest lucru. Forma lor triunghiularã, cercul din mijloc realizat prin perforarea concentricã ºi consecvenþa,
pe ambele laturi, demonstreazã o cunoaºtere iniþiaticã a naturii rezonatorii a formei, implicit a geometriei sacre, a
microcosmosului înconjurãtor. Triunghiul ºi cercul îmbinã perfect plan iniþiatic al evoluþiei spirituale într-un cadrul
natural echilibrat ºi manifestat armonios. Pentru cel de al treilea menhir, prelucrat grosolan, dar cu intenþia clarã de
a se respecta rigorile procentuale ale destinaþiei pentru care a fost ºlefuit, finalizarea acestuia nu a fost posibilã (mai
ales perforarea) probabil datoritã slabei rezistibilitãþi a roci din care este confecþionat.

Fasonarea, ºlefuirea ºi perforarea stângace, traseologia dictate de urmele descoperite pe corpul menhirilor
(inclusiv cel de la Chersacosul) demonstreazã o prelucrare rudimentarã întâlnitã în epoca pietrei, la hotarul dintre
paleolitic ºi neolitic.

Poziþionarea lor pe terasele superioare ale râului Prut, pe un aliniament altitudinal cuprins între 150 m ºi 400
m, poate fi pus pe seama unui cult al Soarelui în corelaþie cu influenþa beneficã a câmpului teluric geomagnetic, dat
de Falia Prutului din imediata apropiere. Studiul cazuistic asupra zonei Platoului de Aramã, cuprins între Bazga ºi
Mosna, perimetrul cetãþii geto-dace ºi a tumulului de aici au scos în evidenþã o serie de anomalii geomagnetice care
au o influenþã puternicã asupra psihismului uman. S-au înregistrat în aceastã zonã sute de cazuri de pierdere a
controlului telechinezic, fapt care a dus la rãtãcirea persoanelor care au traversat-o sau chiar la teleportãri la zeci de
km în câteva minute. Oamenii locului vorbesc de tainiþe subterane ocrotite de anumite entitãþi, motiv pentru care
mulþi ocolesc aceste locuri de teama de nu li se lua minþile. Cele mai vechi urme de civilizaþie din zonã sunt din
Paleolitic dar s-au descoperit ºi din Epoca Bronzului ºi din timpul geto-dacilor.

În concluzie, menhirii preistorici descoperiþi în Moldova au fost ciopliþi în Epoca Pietrei fiind niºte reprezentãri
simbolice ale unor arhetipuri ancestrale legate de cultul Soarelui, care delimitau câmpurile energetice vibraþionale
superioare ce legau fiinþa umanã de lumea subtilã a transcendenþei divine.






