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Scrisoare cãtre Eminescu
Iustiniana ARMANCA,

clasa a XI-a Seminarul teologic Monahal Prislop

 Dragul meu prieten,

Privesc cu nostalgie în urmã, la zilele ºi nopþile petrecute împreunã pe marginea unui lac, deasupra cãruia pluteau,
fãrã sã-i vãd, nuferi galbeni..., sub clar de lunã, în inima unei pãduri care, fãrã sã ºtiu, se numea Pãdurea de Argint...
Îndepãrtând ca un vãl negura întunecatã a vremii, acele clipe dulci îmi înfioarã ºi azi sufletul înecat de dor...

Misterele nopþii mã-nvãluie-n lumea rotundã a amintirilor, acolo unde neliniºti ºi
doruri arse de aºteptare mã-ndeamnã sã-þi scriu...

Nu ne-am întâlnit de atâta timp, dar sufletele noastre s-au regãsit tainic de
atâtea ori în Revedere, la umbra codrului... Parcã-þi vãd ºi acum adâncile oceane
ale ochilor tãi, oglindindu-se în cartea de poveºti prãfuitã a bunicii care, cu glas
domol, la gura sobei, depãna amintiri cu Feþi-Frumoºi ºi Ilene-Cosânzene... Iar
eu, alergând printre vise, o îndemnam mereu: �Mai spune, bunico! Hai, spune-
mi!...�. Focul pâlpâia încet în sobã, iar eu, cu capu-n poala bunicii, adormeam
legãnatã de dulceaþa amintirilor încununate de flori albastre...

ªi astãzi îl aºtept ca odinioarã pe Fãt-Frumos, cãlare pe calul alb, înaripat, cu
pletele-i blonde fluturând în vânt... Dar bunica, de mult nu mai spune...

Am rãtãcit mult, cu nãdejdile-n colb nãruite, urcând scãri mai mari sau mai
mici, neluând în seamã picurii de sânge, cãci simþeam ºoptirea ta linã mângâindu-
mi inima rãnitã: Vreme trece, vreme vine...

ªi mai târziu, când din rana ta mi-ai picurat în suflet doar un strop din durerea
ta împletitã-n iubire, am simþit cum e sã-þi creascã în suflet înmiit ecoul durerii,
atunci când, pãºind pe drumul îngust ºi greu, îþi depãºeºti propria fire, fiindu-þi
sete de altceva, de plin, de frumos, de înalt.... Am simþit asta amândoi, când

sufletele noastre rosteau împreunã în ritm de litanie, la umbra stejarului: Rugãmu-ne-ndurãrilor.
Sara pe deal þi-am înþeles chemarea în dulcele glas al clopotului vechi. Atunci am simþit cum bat aripile iubirii în

sufletul meu ºi în ploaia florilor de tei am strigat fericirea mea codrilor... Nemãrginitul azur al iubirii nu se putea
cuprinde într-un singur suflet, Iubind în tainã, pentru cã simþisem sãrutarea unui Luceafãr alunecând uºor pe-
obrazul meu, pânã în suflet, pãtrunzându-mi fiinþa... ªi-n acea noapte, sufletele noastre desprinse de lut, îngemãnate
de dor, au adormit surâzând sub acelaºi înalt ºi vechi salcâm... Din marginea cerului, un car de stele cobora peste
noi, peste sufletele noastre care, cuprinse de albastra reverie a nopþii, sãrutau Somnoroase pãsãrele.

Cântând Doina, inimile noastre au îmbrãþiºat frumoasa Bucovinã, acel colþ de rai vrednic de a zãmisli un ªtefan
cel Mare cãlcãtor pe urmele regilor nemuritoarei Dacii... Am plâns împreunã cu codrii, rostind Ce-þi doresc eu þie,
dulce Românie... Pânã ºi codrii au înþeles cã noi, sãracii oameni bogaþi, doar noi puteam avea totul, neavând nimic
ºi nimic având totul...

Pe lângã plopii fãrã soþ am trecut de atâtea ori, neînþelegându-le tremurãtoarele ºoapte de iubire... Doar târziu.
ªi tot târziu am înþeles tãcerea apelor albastre pe care se plimbau acei nuferi galbeni � visurile mele de copil...
Oglindindu-mã în Lacul albastru, þi-am vãzut chipul într-o strãfulgerare: ca o apã, ca o iarbã, ca o tainã, ca o bucurie
ºi drumul meu cotit, ºerpuit, cãznit, spre firul de luminã...

Inima-mi arsã de dorurile de atunci nu poate în aceste clipe altceva decât sã rosteascã cu jale: Trecut-au anii,
rãspândind ecoul durerii sale în vale. ªi buciumul serii se aude parcã sunând iar, când, clar izvorând din fântâne,
apele plâng...

La umbra unui tei am înþeles de ce Mai am un singur dor, cãci fierbintea chemare a sufletului meu zguduie astãzi
liniºtea vãilor adânci: O, rãmâi!...

...Din locul în care strãlucirea Luceafãrului nu se mistuie niciodatã, te îmbrãþiºeazã cu drag ºi dor,
Iustiniana...

Oricâte cuvinte am spune în prima lunã a fiecãrui an, nu sunt destule ºi nu sunt pe mãsura a ceea ce a însemnat
Eminescu pentru cultura noastrã naþionalã. Am considerat cã este mai potrivit ca acest editorial sã conþinã
gândurile unui copil curat la suflet asemenea unui înger, despre acela care spunea cã totul trebuie dacizat.

Un alt fel de editorial
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Civilizaþii antice
ale Europei temperate

Dr. Iosif Vasile FERENCZ

Argument

CELÞII (XV)

Civilizaþia dacicã, fãrã nicio îndoialã a fost una remarcabilã, dovadã fiind ºi interesul deosebit care i-a fost
acordat de cãtre lumea ºtiinþificã ºi de cãtre publicul larg. Din pãcate ea este cunoscutã astãzi mai ales

datoritã descoperirilor arheologice, dar ºi în acest fel a putut fi recuperat un mare volum de informaþii cu ajutorul
cãrora este posibilã reconstituirea, într-o mãsurã oarecare, a vieþii comunitãþilor umane din acea perioadã.

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

Pe parcursul celor 14 episoade ale serialului nostru am urmãrit evoluþia uneia dintre populaþiile care au locuit
în Europa temperatã, pe parcursul primei ºi a celei de a doua epoci a fierului. Am încercat sã schiþãm
aspectele generale ale culturii ºi civilizaþiei unora dintre vecinii dacilor... ºi nu oricare. Este vorba chiar

despre celþii care, în mândria lor, au rãspuns regelui Alexandru cel Mare cu trufie cã ei se tem numai dacã le-ar putea
cãdea cerul în cap. Contactul cu alte civilizaþii ºi evoluþia fireascã a societãþii celtice au condus la transformãri
esenþiale. Aceasta corespunde în plan cronologic cu acea ,, ... incrementa dacorum ...� despre care vorbeºte Pompeius
Trogus.

Celþii continentali intrã, deci, într-o nouã etapã a evoluþiei, cunoscutã în literaturã sub numele de civilizaþie
oppida, urmând ca apoi sã fie integratã în sfera civilizaþiei romane. În Insulele Britanice, urmaºii lor vor face istorie
încã multe secole, însã acesta este un alt subiect care va fi, poate, abordat cu altã ocazie. Ca un corolar al tuturor
episoadelor apãrute pânã în acest moment, vom încerca în rândurile care urmeazã sã schiþãm principalele aspecte ale
celþilor de la sfârºitul celei de-a doua epoci a fierului, în perioada în care s-a afirmat Regatul Dac.

Civilizaþia oppida
Referindu-ne la denumirea de �opdum�, trebuie sã spunem cã, prin termenul latin oppidum (pl: oppida), romanii

desemnau, în perioada principatului, aºezarea umanã
principalã în cadrul unei diviziuni administrative. Caius
Iulius Caesar, descriind realitãþile întâlnite de el în Galia,
a desemnat locuirile galilor utilizând trei termeni prin care
a distins trei tipuri de aºezãri. Este vorba de aedificia
(ferme private), vicii (sate) ºi oppida (oraºe fortificate).

În fond, acest din urmã termen a fost preluat de cãtre
istoriografia modernã din opera marelui general pentru a
numi aºezãri fortificate, construite pe locuri înalte, de
obicei pe coline sau platouri ºi care au aspect protourban.
Acest fapt se referã la prezenþa unor ateliere ºi alte
amenajãri ºi construcþii care se gãseau în interiorul
aceloraºi perimetre în care se gãseau ºi spaþiile pentru
locuit. Acest mod habitat este întâlnit în regiunile locuite
de celþi în Europa centralã ºi de vest.

Economia locuitorilor aºezãrilor de tip opida rãmâne
în continuare preponderent axatã pe exploatarea

Fig. 1. Zid celtic din sec. II-I î. Chr., reconstituit la Mont-Vully,
dupã site-ul: http://www. zebrablog.net/mont-vully.
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terenurilor agricole, însã atelierele concentrate în cadrul lor produceau ºi principalele mãrfuri necesare vieþii de zi cu
zi. În acelaºi timp, ele au avut ºi funcþia de târguri. Produsele realizate din metal, sticlã sau ceramicã aprovizionau un
teritoriu întins ºi nu de puþine ori ajungeau chiar ºi în teritoriile vecine.

Dezvoltarea acestor centre a primit un imbold semnificativ datoritã instalãrii în interiorul lor a unor reprezentanþe
comerciale romane (mercatores) prin intermediul cãrora au fost favorizate schimburile la mare distanþã.

ªi tot în aceastã perioadã ºi tot de aceste centre este legatã ºi perioada cea mai semnificativã a monetãriei celtice.

Zidurile centrelor de tip oppida
Centrele descrise cu acest prilej erau apãrate de ziduri puternice. În fapt, murus gallicum era o structurã construitã

din piatrã, pãmânt ºi lemn, într-un ansamblu ingenios. Înãlþimea lor atingea circa 6 metri ºi avea aspectul unui drum
de rond cu lãþimea egalã cu cea a zidului. Aceasta era
protejatã de un parapet din lemn. Accesul pe aceste adevã-
rate platforme de luptã se fãcea foarte uºor, chiar ºi cãlare,
pe rampe din pãmânt bãtut, din interiorul fortificaþiilor.

Moda
În ceea ce priveºte acest aspect al vieþii cotidiene, trebuie

sã precizãm cã la sfârºitul celei de a doua epoci a fierului,
costumul ºi accesoriile vestimentare urmeazã o evoluþie
fireascã. Accesoriile vestimentare între care, aºa cum am
arãtat anterior, fibulele sunt cele mai uzuale, capãtã
particularitãþi noi. Practic, cele mai reprezentative modificãri
ale acestor piese sunt înregistrate prin micºorarea
dimensiunilor piciorului.

În cadrul modei feminine, în întreaga lume celticã a
acelor timpuri, cele mai caracteristice piese sunt reprezentate de centurile de bronz ºi brãþãrile din sticlã coloratã.

Rãzboinicii
În aceastã perioadã, rãzboinicii celþi continuã sã reprezinte o forþã pretutindeni pe

continent. Abia în secolul I î.Chr. au avut loc o serie de evenimente marcante pentru istoria
Europei antice. Dintre acestea, anul 125 î.Chr., în care a fost fondatã provincia Gallia, a
fost unul hotãrâtor. În acelaºi timp, dorim sã menþionãm ca un moment important campania
regelui Burebista împotriva triburilor boiilor ºi a aliaþilor lor, tauriºtii, în zona Dunãrii mijlocii.
Impactul provocat de confruntãrile daco-celtice a atras atenþia contemporanilor ºi a avut
ca rezultat menþionarea în literatura vremii. De asemenea, rãzboaiele purtate de cãtre Iulius
Caesar împotriva galilor, atât pe continent, cât ºi în Britania, au condus ireversibil spre o
altã etapã a evoluþiei celþilor.

Datoritã evoluþiei transformãrilor înregistrate în cadrul modalitãþilor de desfãºurare a
operaþiunilor militare, armamentul ºi, în general, echipamentul militar sunt supuse în aceeaºi
mãsurã, ca ºi alte obiecte caracteristice celþilor, unor modificãri, fiind adaptate noilor tactici
de luptã. În aceastã perioadã, spada specificã este lungã, iar vârful este drept. Tot aceasta este
ºi perioada în care sunt utilizate spadele cu mâner în forma corpului uman (antropomorfe).

Rând pe rând, provinciile romane s-au extins peste multe dintre teritoriile celtice, fãcând
ca aceastã civilizaþie sã se restrângã la teritorii din Albion. În alte zone, romanizarea a dat
formelor culturale specifice noi forme de manifestare ºi a condus la transformãri fundamentale
în toate domeniile vieþii cotidiene. Puterea celþilor, care nu se temeau aproape de nimic ºi
care s-au extins pe întreg continentul, începuse sã scadã.

Ajunºi cu descrierea noastrã în ultimul secol al erei necreºtine, vom încheia, cel puþin
deocamdatã, excursul nostru. Este momentul sã ne îndreptãm atenþia asupra unei alte
civilizaþii care tocmai în aceastã perioadã se va afirma pregnant pe plan economic, cultural,
social, politic ºi militar în centrul ºi sud-estul Europei.

Nãdãjduim ca excursul sã îºi fi atins scopul declarat încã din primul numãr al materialului
nostru, astfel încât cititorii sã îl considere util.

Fig 3. Mâner antropomorf de spadã celticã, sec I î.Chr., dupã F Maier, The Oppida of the Second
and First Centuries B.C., în vol. The Celts, New York Milano 1991, p.422

Fig. 2 ºi 4. Vas ceramic pictat, produs în atelierele epocii, în
Roanne (Loira) prima jumãtate a secolului I î.Chr., dupã F

Maier, The Oppida of the Second and First Centuries B.C., ºi
brãþãri celtice din sticlã coloratã, sec. III-II, în vol. The Celts,

New York Milano 1991.
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Ancestralitatea fenomenului pe care noi îl numim astãzi jocul cãluºarilor îºi are rãdãcinile în ritualurile
pãgâne pe care dacii le sãvârºeau în enigmaticele lor altare. Similitudinea dintre cercul format de
cãluºari în timpul dansului ºi sanctuarele circulare de la Sarmisegetusa Regia este evidentã nu numai

datoritã imaginaþiei pe care o dezvoltãm
acum, imaginaþie legatã de dorinþa de a
scoate la luminã una dintre cele mai
personalizate civilizaþii ale antichitãþii.
Aceastã similitudine a fost studiatã de cãtre
reputatul arheolog Octavian Floca ºi, mai
mult, ea a fost demonstratã de acesta.
Distinsul istoric observa cã jocul în cerc al
flãcãilor din zona Orãºtiei, cu deplasãri
concentrice ºi ritmice spre centru, îºi
gãseºte reprezentarea mai ales în sanctuarul
mare circular. În plus, el observã cã în
mijlocul cãluºarilor joacã totdeauna un
personaj remarcabil, fie vãtaful care este
cel mai priceput, cel mai îndrãzneþ ºi deci
cu cea mai multã autoritate, fie turca, o
arãtare mascatã, cu greu de încadrat în vreo
categorie biologicã. Se ºtie cã dacii
sacrificau, pentru a-i trimite la Zamolxis, pe
cei mai curajoºi, mai puternici, mai înþelepþi ºi mai neprihãniþi dintre tineri; de aceea, în cazul de faþã, vãtaful
cãluºãresc poate simboliza tocmai acest personaj. La fel cum turca, o arãtare grotescã, poate simboliza rãul pe
care dacii � se ºtie � îl alungau trãgând cu sãgeþi spre cerul de unde credeau cã se împarte dreptatea, fie prin alte

Dupã 2000 de ani,
din nou împreunã la Sarmisegetusa

Sanctuarele ºi cãluºarii
de Vladimir BRILINSKY

Cãluºarii, stâlpi ai ancestralitãþii

Drumul spre zeii dacilor
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ritualuri, cum ar fi un astfel de dans. Sunt, de asemenea, cunoscute sacrificiile pe care aceºtia le fãceau la
schimbarea anotimpurilor sau, probabil, la trecerea dintre ani, când rãul era alungat pentru a-i face loc binelui. Pe
aceastã linie a mers Octavian Floca, cel care � împotriva ideilor maestrului Constantin Daicoviciu � lanseazã o
teorie cel puþin interesantã. Studiind timp îndelungat aºezarea pietrelor de la Sarmisegetusa Regia precum ºi
jocul cãluºarilor ºi chiar motivele populare încrustate pe costumele acestora, Octavian Floca presupunea cã în
mijlocul Marelui Sanctuar Circular s-ar fi putut situa un loc de sacrificiu ritualic, un loc de incinerare sau chiar de
depozitare a ofrandelor trimise lui Zamolxis. În pofida interdicþiei venite din partea celui care monopoliza sãpãturile

din Munþii ªureanu (academicianul Constantin Daicoviciu)
profitând de absenþa acestuia de pe ºantierul arheologic
din Incinta Sacrã, Octavian Floca se încumetã ºi executã
o sãpãturã în mijlocul sanctuarului. La aproximativ 2,30
metri adâncime, acesta descoperã un depozit de cenuºã,
impresionant din punct de vedere cantitativ, cenuºã pe care
el o bãnuieºte a fi umanã. De bunã credinþã fiind, gândind
cã a realizat o descoperire deosebit de importantã, conservã
acel loc ºi îl anunþã pe marele maestru. Acesta vine,
constatã sãpãtura, observã cantitatea respectivã de cenuºã
ºi ordonã, pradã furiei, ca toatã cenuºa sã fie aruncatã în
vale, sãpãtura astupatã iar autorul ei, profesorul Floca, este
trimis în ceea ce el numea în memoriile sale �exilul de la
Micia�, un castru roman din apropierea Devei. Astfel, un
gest injust, arogant ºi dictatorial al lui Constantin Daicoviciu
a fãcut ca o descoperire importantã sã se piardã ireparabil
în detrimentul ºtiinþei adevãrate. Sigur cã aceastã informaþie
ar fi putut aduce multe elemente care sã dovedeascã
ancestralitatea jocului cãluºãresc. Fãrã ea, istoria este mai
sãracã iar cercetãtorii trebuie sã caute alte dovezi ale
vechimii cãluºãreºti.

Cu vãtaful la mijloc

Petru Demian � Moþu
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O idee mare cât un sanctuar

Cum putea fi valorificatã aceastã fericitã întâlnire a douã monumente ale spiritualitãþii româneºti: Cetãþile
Dacice din Munþii Orãºtiei ºi Dansul Cãluºarilor, ambele aflate sub protecþia prestigioasei instituþii UNESCO?
Cu entuziasm, cu dãruire ºi cu multã voinþã! Laura Oanã este jurnalistã la Antena 1 Deva. Alãturi de pasiunea
ei pentru meseria pe care o face zi de zi cu aceeaºi ardere maximã, marea ei dragoste o reprezintã istoria dacilor.

Dovezile ancestralitãþii

În volumul Sãrbãtori ºi Obiceiuri Româneºti, reputatul etnolog Ion Ghinoiu spune cã �având o origine pre-
romanã, dansul ritual al Cãluºarilor este cel mai vechi ºi cel mai spectaculos dintre dansurile tradiþionale româneºti.
Mai mult decât un simplu dans, sãrbãtoarea cãluºarilor are loc în sudul þãrii în timpul sãptãmânii Rusaliilor, dar în
judeþul Hunedoara gãsim jocul cãluºarilor de Crãciun, când cete de flãcãi pornesc prin sat ºi joacã pe la casele
oamenilor vestind trecerea în noul an�.

Nicolae Miulescu remarcã în studiile sale faptul cã fãrã niciun fel de dubiu, jocul Cãluºarilor simuleazã
trimiterea periodicã prin sacrificare a unui sol la Zamolxe.

Lucia Apolzan, strãlucit etnolog, graþie cãreia multe din obiceiurile ºi tradiþiile Munþilor Orãºtiei au fost puse
la pãstrare în cele mai amãnunþite detalii, demonstra aceastã legãturã nu numai prin jocul în sine, care perpetueazã
cercul cu toate semnificaþiile sale, dar ºi prin motivele populare realizate atât pe costumele cãluºarilor, cât ºi pe
ceramica de origine dacicã. Prezenþa semnificativã, în special a cercului în care apar elemente asemãnãtoare
unor palete ce sugereazã miºcarea de rotire, este dovada unui adevãrat cult al ciclicitãþii vieþii ºi morþii. Apoi
faptul cã la picioare sunt agãþaþi clopoþei pentru a alunga spiritele rele este unul care vorbeºte de la sine. Nu se
poate � spunea Lucia Apolzan � sã neglijãm aceste elemente care sunt parte integrantã a continuitãþii pe aceste
meleaguri.

Nu trebuie, de asemenea, neglijate nici informaþiile legate de dansurile denumite, încã de pe atunci, cãluºãreºti,
pe care soldaþii lui Mihai Viteazul, aflaþi sub comanda lui Baba Novac, le-au jucat în 1599 la Piatra Caprei de
lângã Alba Iulia.

Cu toate acestea, rãmâne o enigmã de ce doar în satele din jurul Munþilor ªurianu obiceiul s-a perpetuat
alãturi de sãrbãtorile de iarnã. Orãºtioara de Sus, Costeºti, Ludeºti ºi, mai ales, Boºorod, sunt localitãþi în care
jocul cãluºãresc este la mare preþuire iar localnicii fac tot ce le stã în putinþã pentru ca acest obicei sã nu se
stingã cum se stinse în alte zone din þarã. În anul 2006, UNESCO, în mod fericit a înscris jocul cãluºarilor pe lista
valorilor culturale mondiale, fiind astfel considerat parte integrantã a patrimoniului mondial imaterial
UNESCO.

Viceprimarul comunei Orãºtioara de Sus, Viorel Bodea

Pentru noi, pãstrarea acestui obicei
este ceva sfânt. Probabil cã acesta

este cel mai vechi obicei care se pãstreazã
nealterat de la strãmoºii noºtri daci. Cu toate
cã multe din tradiþiile noastre au început sã
disparã lent, noi credem cã pãstrarea ºi
perpetuarea jocului cãluºãresc este o
datorie moralã pe care o avem faþã de
înaintaºi. Identitatea noastrã, la intrarea în
Europa, trebuie obligatoriu sã poarte în ea
acest joc cãluºãresc. Acest lucru este întãrit
ºi de faptul cã UNESCO a inclus în
obiectivele protejate la nivel mondial ºi acest
joc. Oricâte greutãþi vom întâmpina de acum
încolo ºi oricât de mult se vor schimba
lucrurile, un lucru este sigur: la Orãºtioara de Sus jocul cãluºarilor va dãinui, atâta timp cât va dãinui spiritul
strãmoºilor daci...

Viorel Bodea
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Laura Oana, un jurnalist cu sânge de dac

Se bate de câte ori este nevoie pentru tot ceea ce ea constatã
cã este nedrept, legat de moºtenirea dacã, se bucurã de câte
ori o descoperire adaugã noi dovezi în salba civilizaþiei dacice
ºi se întristeazã pentru nepãsarea istoricilor faþã de cetãþi. În
orice campanie menitã sã trezeascã lumea la realitate în ceea
ce priveºte situaþia cetãþilor, ea pune umãrul cu toatã energia
pe care o are. Anul trecut, în prag de Crãciun, prin capul ei a
trecut o idee pe cât de îndrãzneaþã, pe atât de valoroasã.
Cunoscând legãturile dintre cãluºari ºi sanctuarele dacilor, ea
a organizat un adevãrat convoi spre Sarmisegetusa.

A pus autoritãþile pe jar, a bãtut la toate uºile posibile ºi în
20 decembrie purcedea spre cetatea de scaun a regilor daci
însoþitã de douã echipe de filmare ºi de ceata de cãluºari din

Orãºtioara de Sus formatã, de data aceasta, din cei mai buni dansatori pe care i-a avut comuna în ultimii 20 de
ani.

Jocul între sanctuare

Motive de pe ceramica dacicã se regãsesc pe costumele cãluºarilor
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A fost un regal la Sarmisegetusa, o sãrbãtoare, ca un arc peste timp menit sã lege ancestralul ritual al relaþiei
dintre om, divinitate ºi naturã, de actualul joc al cãluºarilor. Bãrbaþii au bãtut zãpada Sarmisegetusei preþ de douã
ore, au cântat despre flori dalbe de mãr, despre anotimpurile care trec ºi despre natura care se schimbã mereu
dar lãsând în urmã omul cu obiceiurile sale ancestrale. În clipele de rãgaz, fiecare dintre protagoniºtii acestei
întâmplãri de excepþie îºi mãrturisea crezul care îl mânã la pãstrarea ºi, mai ales, la perpetuarea acestei tradiþii.

Cãluºar de peste un sfert de secol, Traian Gridan este de-a dreptul mândru de calitatea sa. Este cel mai bun
vãtaf din toatã zona. La toate concursurile la care a participat a fost cel mai bun. Are ºi o poreclã �Zburãtorul din
Carpaþi� de care e tare fãlos. El e o autoritate recunoscutã printre toate cetele de cãluºari. Jocul cãluºãresc este
pentru el viaþa însãºi. Îl joacã de când se ºtie ºi fãrã el nu ar putea trãi. De cum începe sã cadã frunza, cãlcâiele
îi scapãrã cu gândul la Crãciunul care vine ºi cãruia îi este dator de atâþia ani. Spiritul dac sãlãºluieºte în el iar
mândria originii sale îl face sã preþuiascã acest joc ºi mai mult.

Petru Demian, unul dintre cãluºarii vechi ai comunei, a bãtãtorit ºi el zãpezile Sarmisegetusei. Toatã lumea îl
ºtie dupã numele de Moþu. El spune cã nu trebuie sã crezi cã eºti dac
atunci când joci Cãluºarul, pentru cã simþi de-a dreptul acest lucru
fãrã sã vrei. Doar jucând. El simte o descãrcare emoþionalã puternicã
în timpul jocului ºi crede cã dansul acesta a fost un ritual mai degrabã
al luptãtorilor, la cât de viguros ºi de complex este.

Bucuria zilei de 20 decembrie nu va fi uitatã prea curând. Important
este exemplul dat de studioul de televiziune Antena 1 Deva, dovadã
cã presa se mai apleacã ºi spre ceea ce noi cu toþii ar trebui sã ne
aplecãm mai des ºi mai cu convingere. Spre moºtenirea dacicã, cea
pe care avem datoria sã o pãstrãm cu sfinþenie ºi sã o dãm mai
departe urmaºilor noºtri! Se cuvin mulþumiri pentru acest eveniment
Laurei Oanã pentru ideea sclipitoare ºi pentru entuziasmul ei, întregii
echipe Antena 1 pentru deschiderea spre frumos ºi folositor pe care
o aratã, preºedintelui Consiliului Judeþean Hunedoara, Mircea Moloþ,
dac prin obârºie, pentru sprijinul logistic acordat acestei acþiuni,
Primãriei comunei Orãºtioara pentru rolul de depozitar al unui astfel
de tezaur ºi, nu în ultimul rând, cãluºarilor, cei care au bãtãtorit de
2000 de ani zãpezile Sarmisegetusei ºi care perpetueazã o comoarã a
dacilor strãbuni.

Zburãtorul

Traian Gridan, Vãtaful între vãtafiFotografii de Remus Suciu ºi Laura Oana



9

nr. 48, ianuarie 2008 DACIAmagazin

 STEPHAN TAURINUS STEROCHESEL
- german la origine, a fost în anul 1517 numit la Alba Iulia ca vicar general al episcopului Francisc

Varaday prilej cu care ia contact cu documentele existente la acea vreme în bibliotecile episcopiei.

Alba Iulia, oraº al Daciei ºi aºezat în centrul ei, a fost numit � dupã Diva Iulia Augusta � maica Divului împãrat
Marcus Aurelius Antoninus Pius Augustus. Ne bizuim ca argument pe strãvechiul epitaf sãpat în marmurã ºi încastrat
în uºile bisericii Sfântul Mihail Arhanghelul de cãtre preacuviosul ºi preabunul prelat Ladislau Gereb, episcopul de
bunã pomenire a Transilvaniei.

Râul �Chrysa� � de gen masculin � curge din munþii Daciei în atingere cu Panonia. ªi-a luat numele din faptul cã
este bogat în aur ºi este numit de greci Chryson. (Vezi Strabo cartea 13-1, pe la mijloc). De cãtre locuitori este numit
Chreysch. Are din belºug peºti din cei mai aleºi, �fuduli�, lostriþe sau, dupã cum se spune obiºnuit, pãstrãvi, chefali
ºi sturioni.

Dacia e acum Transilvania, odinioarã o þarã puternicã în rãzboi, orientatã spre rãsãrit ºi care a fost de mare
renume, pe care a condus-o dârz regele Decebal, atât mulþumitã armelor cât ºi banului, nervul rãzboiului... Bogatã în
aur, argint, ogoare, vii, turme, ocne de sare, de aici se plãtea în fiece an o dare însemnatã regelui Ungariei. Într-un
cuvânt, nu-i mai lipseºte nimic decât lustrul civilizaþiei (policia) ºi un aer mai temperat...

Mureºul � (Marisius sau Marisus) penultima silabã scurtã este un râu aurifer al Daciei sau, dacã preferi, al
Transilvaniei, izvorând din Munþii Transilvaniei în hotar cu Moldova � curge mai întâi de-a lungul ogoarelor secuilor,
apoi, devenit navigabil, scaldã aproape jumãtate din Dacia ºi se varsã în Tisa la târgul Mico. (Strabo, cartea a 7-a).
Râul Mureº se varsã În Dunãre pe gura pe care obiºnuiau soldaþii romani sã-ºi transporte materialul necesar în
rãzboaie. Acelaºi râu Mureº mãrgineºte acolo þara Dcaiei iar în clipa de faþã se transportã pe el bolovani de sare în
Ungaria.

Sargeþia, care curgea pe lângã capitala lui Decebal � regele de odinioarã al dacilor � acuma scaldã cetatea
strãlucitã a Huniazilor, care au dat la luminã pe neînvinsul Matei Corvin rãposatul, regele Ungariei, ºi acum este þinut
de preastrãlucitul principe ºi domn, domnul George Marcgraf de Brandenburg... etc., tutorele regelui Ludovic. Iar
Decebal, nu departe de amintita capitalã, îºi ascunsese sub albia râului Sargeþia comorile sale pe care, dupã înfrângerea
lui Decebal, împãratul Traian le-a gãsit printr-un decret al soartei.

Þara Secuilor (Siculia) este colþul de la marginea extremã a Daciei, în hotar cu moldovenii. Locuitorii ei se
numesc secui (siculi). Nimeni la ei nu este socotit om de rând, chiar dacã þine el însuºi coarnele plugului sau îºi paºte

Dacia ºi Þãrile Române
în cronicile vremii

În �Cuvânt preliminariu despre izvoarele istoriei românilor� publicat în prologul Magazinului Istoric pentru
Dacia, revistã editatã de Nicolae Bãlcescu ºi Treboniu Laurian, autorii menþionau scrieri �fãcute de deosebiþi
cãlãtori în locurile noastre ºi tipãrite în mai multe limbi�. Ba mai mult, o mare parte dintre aceste scrieri
menþionate au fost chiar publicate în aceastã revistã de istorie, consideratã de mulþi prea îndrãzneaþã, pentru acele
vremuri. Multe dintre aceste scrieri fac referire directã la ceea ce însemna Dacia pentru acele vremuri. Informaþiile
gãsite în aceste publicaþii aduc surprize dintre cele mai mari, cu atât mai mult cu cât se constatã cã, istoriografia
modernã a ignorat, cu bunã ºtiinþã, multe lucruri de valoare, atunci când a scris o istorie strâmbã ºi nedreaptã faþã
de ceea ce Dacia a însemnat în istoria europeanã. Unele dintre aceste informaþii sunt rodul unor cercetãri amãnunþite
dar altele sunt bazate doar pe legende sau relatãri orale, dând astfel naºtere unor confuzii. Oricum ar fi ele, datoria
lumii ºtiinþifice este de a le cerceta în amãnunþime pentru a extrage adevãrul istoric.

                                       Dacia Magazin
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turma de capre. Ei trãiesc dupã obiceiurile sciþilor de la care ºi-au tras obârºia ºi îºi împart prin sorþi dregãtoriile sau
funcþiile judecãtoreºti. Nu fãrã dreptate a spus despre aceºtia Ovidiu în Pontice: �Niciun neam nu este mai aspru în
toatã lumea decât Geþii�.

�Zarmis� � oraº foarte mare ºi odinioarã strãlucita capitalã a regelui de demult al dacilor, Decebal, în cele din
urmã, dupã ce acesta a fost învins, acum e numitã de locuitori Vrahel, adicã locul cetãþii. Acest lucru l-a observat
mai întâi acel vestit Ioan Mezerzius, arhidiacon de Cojocna ºi fost canonic al bisericii din Alba Transilvaniei � bãrbat
de mare reputaþie ºi foarte învãþat care a ajuns la o erudiþie desãvârºitã mai ales în privinþa antichitãþii, erudiþie pe care
nu o posedã mulþi � atunci când în anii din urmã explora ruinele amintitului oraº antic, cãci avea mare patimã pentru
antichitãþi. Aceastã identificare reiese mai clar decât lumina zilei în inscripþiile adãugate aici.

Someºul, penultima silabã lungã, râu al Daciei, izvorãºte nu departe de Criº, din munþii Daciei orientaþi spre
Moldova. Mai întâi curge spre rãsãrit, apoi trece pe lângã cetatea episcopalã Gilãu, se îndreaptã spre sud ºi scaldã
incinta cetãþii Cluj, se întoarce iarãºi spre rãsãrit ºi, îndoindu-se spre nord, devine navigabil îndeajuns pentru ca
oficiul sãrii regeºti sã transporte în toþi anii nãvile încãrcate cu sare. În vorbirea obiºnuitã e numit Zamos. Nu departe
de teritoriul Bistriþei scãpând în vale este dus în Ungaria, spre a se vãrsa în râul Tisa...

FRANCESCO MASSARO
� a fost secretarul oratorului Veneþiei la Buda pânã în anul 1523. Cu 3 ani înainte el trimite o scrisoare

din care reies impresiile sale dintr-o vizitã în Transilvania. Se remarcã în scrierea sa intensa exploatare
auriferã din mai multe zone ale Transilvaniei.

Aceastã Transilvanie a fost numitã Dacia de cãtre antici, mãcar cã acum existã ºi o altã regiune care se cheamã
Dacia ºi care în vechime se numea Cimbrica. Aºadar, aceºti locuitori ai Transilvaniei, care sunt numiþi daci de cãtre
greci ºi romani, vorbesc nemþeºte ºi oraºul lor de frunte se numeºte Sibiu. ªi în toatã aceastã regiune a Transilvaniei
se aflã multe lucruri frumoase ºi rare. ªi mai întâi se aflã munþi cu sarea cea mai albã ºi aºa precum munþii ceilalþi
sunt din stâncã masivã, tot aºa aceºtia sunt din sare masivã. Aceastã sare se consumã pretutindeni în aceastã þarã ºi
ea crapã la foc ºi nu se topeºte în apã dacã nu a fost bine mãrunþitã prin zdrobire sau mãcinare ºi întrece prin
culoarea sa albã zahãrul cel mai ales. Diosco o numeºte sare metalicã sau fosilã...

 De asemenea, în aceastã Transilvanie se aflã munþi de cearã neagrã care picurã din piatrã ºi apoi se întãreºte ca
rãºina arborilor. Mirosul e foarte asemãnãtor cu cel al pãcurii. Se fac lumânãri de cearã care ard foarte bine. Am
crezut cã aceastã cearã este chiar �pisasfalt�, felul acela de bitum despre care vorbeºte Diosoride, dar un lucru mã
îndeamnã acuma sã cred cã nu este, cãci aceastã cearã neagrã picurã din piatrã ºi se întãreºte acolo ca rãºina pe
arbore ºi nu curge în chip de izvor sau râu, ca pisasfaltul. Dar chiar dacã nu este pisasfalt, sunt absolut încredinþat
cã este un fel de bitum. Iar între Ungaria ºi Transilvania � n-aº zice un izvor � mai degrabã o cisternã de apã rece
care se aseamãnã cu vinul! Eu am bãut o jumãtate de pahar. Mi s-a pãrut a fi un vin bun, ales, ºi mi s-au suit la cap
fumuri de beþie. Þãranii de acolo o beau în loc de vin ºi trag de acolo atât cât vor ºi niciodatã nu se goleºte acea
cisternã. Ea se aflã lângã un oraº al regelui care se numeºte Baia Mare unde sunt minele de aur ale regelui deasupra
cãrora am stat sã vãd cum se scoate din pãmânt aurul, cum se curãþã de pietre, cum e ales ºi separat de argint... ºi
toate celelalte operaþii pânã la cea din urmã care este baterea ducaþilor. În Transilvania sunt multe mine de aur ºi acolo
în unele locuri s-au putut vedea ºi gãsi pe lângã butucii de viþã câte o coardã de aur rãsucitã, lungã de un cot, ºi din
cel mai ales. De asemenea în aceastã Transilvanie sunt râuri care carã aur în nisipul lor; printre ele este
unul care se numeºte Arieº ºi care poartã aur. ªi încã de aici ºi Dunãrea mai poartã câte puþin. În Transilvania
þãranii gãsesc în fiecare zi medalii romane de aur ºi argint sub pãmânt. De asemenea în Transilvania am
vãzut un animal care avea pãrul ca de leu ºi alb cu pete pe sub pântece ºi are aspectul de leu, cu coadã
scurtã ºi vârful negru ºi în vârful urechilor are niºte fire negre lunguieþe ºi rage ca leul; eu am socotit cã
un asemenea animal este o panterã cu unghii ca de pisicã. Tot aici mai sunt niºte animale asemenea cerbului,
dar au coarnele în formã de mânã de om ºi tot atât de largi cu acele ramificaþii.

GEORG REICHERSTORFFER
Nu se cunosc multe date biografice despre Georg Reicherstorffer. Sas din regiunea Sibiului, trãgându-

ºi originea probabil din Biertan, dar nãscut la Sibiu, unde a ºi funcþionat ca notar al oraºului (�Rhatschreiber�)
doi ani, el ajunge secretar al reginei Maria a Ungariei, sora lui Ferdinand de Habsburg, în preajma dezastrului
de la Mohacs. Trecând apoi în slujba lui Ferdinand I (1526), care invocã dreptul sãu de moºtenitor al
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coroanei Ungariei, capãtã titlul de secretar regal ºi consilier ºi e folosit în diferite misiuni legate de rãzboiul
ce începe între noul sãu stãpân ºi Ioan Zapolya, care se încoroneazã rege la Buda la 5 noiembrie 1526, în
timp ce Ferdinand se încoroneazã ºi el la Praga.

  Chorographia Transilvaniei a fost tipãritã la Viena în 1550 sub titlul: �Chorographia Transylvaniae,
quae Dacia olim appellate aliarumque provinciarum et regionum succinta descriptio et explicatio. Georgio
a Reicherstorffer Transylvano autore... Viennae Autsriae, Anno MDL, excudebat Egidius Aquila in Curia
divae Annae (cuprinzând ºi Chorograsphia Moldovei). Mai existã ºi altã ediþie tot din anul 1550, dar care nu
cuprinde decât Chorographia Transilvaniei. Pe lângã colecþiile ºi lucrãrile amintite mai sus care o cuprind,
mai trebuie amintitã prezentarea mai amplã de sub titlul �Republica et status regni Hungariae ex officina
Elzeviriana� (1634).

ªi Þara Româneascã ºi-a tras numele de Transalpina din aceea cã este despãrþitã ºi mãrginitã de Ungaria ºi de
Transilvania care este partea cea mai însemnatã a Ungariei, printr-un lanþ de munþi, ºi chiar de cei mai înalþi, acoperiþi
cu pãduri dese ºi frumoase. Se mai cheamã ºi Valahia, de la Flacci, o gintã romanã, cãci romanii dupã ce au înfrânt
ºi nimicit pe geþi, au adus aici coloniºti sub conducerea unui oarecare Flaccus, de unde s-a numit mai întâi Flaccia,
apoi, prin stricarea cuvântului, Valahia. Aceastã pãrere este întãritã de faptul cã vorbirea romanã mai dãinuieºte încã
pe alocuri la acest neam, dar atât de alteratã întru toate, încât abia ar mai putea fi înþeleasã de un roman. Aºadar,
românii ar fi o seminþie italicã ce se trage, dupã cum zic ei, din vechii romani, despre care se spune în istorie cã au
fost aduºi în Dacia de împãratul Traian; dar care, fãrã îndoialã, au alunecat cu totul spre obiceiurile geþilor, ºi astãzi
nu mai pãstreazã nimic din strãvechea lor origine ºi din dovezile trecutului, în afarã de limba pãrinteascã foarte
primitivã ºi alteratã.

Apoi cã au fost odinioarã moesi acei care sunt acum români (valahi) se ºtie azi prea bine pentru ca sã îndrãzneascã
sã nege acest lucru careva din toatã mulþimea atât de feluritã de autori ce trebuie urmaþi. Iar dintre aceºtia, Ptolemeu,
primul corifeu al cosmografilor ºi care este socotit regele lor, nu acordã nimic moesilor în acea parte unde locuiesc
românii, cãci acesta începând de la Munþii Carpaþi cuprinde sub numele Daciei tot pãmântul mãrginit dinspre apus de
râul Tisa, dinspre sud de Dunãre, dinspre nord de Polonia numind, potrivit cu aceastã descriere, pe transilvãneni, pe
secui, pe români ºi pe cei ce se numesc moldoveni ºi o bunã parte a ungurilor care locuiesc ºesul dinspre Polonia:
Daci.

Nu departe de aici, râul Criº, care desparte primele þinuturi ale Ungariei de marginile Transilvaniei, curge din
munþii Daciei în atingere cu Ungaria înaintând printre munþii sãlbatici ºi abrupþi cu ºerpuiri neîncetate ºi cu un mers
rapid, acolo unde românii, locuind în locuri pustii, îºi cautã hrana zilnicã din folosirea ºi prinderea peºtilor ce sunt din
belºug.

Întinderea acestui oraº (n.r.Alba Iulia) a fost atât de mare, încât în lung ºi în lat ajungea la cinci mii de paºi. Cum
cã ºi �goþii�( n.r. confuzie frecventã în acea perioadã între goþi ºi geþi) au locuit în vechime acest pãmânt reiese din
vechimea inscripþiilor ºi a literelor gãsite acolo pe tãbliþe ºi în morminte, litere ce sunt foarte puþin cunoscute în
vremea noastrã. Deci ele dovedesc cã legiunile romanilor au ajuns pânã aici, ºi semnele acestui lucru se gãsesc în tot
locul ascunse pânã acum în mãruntaiele pãmântului. (N.R. Din moment ce limba latinã era cunoscutã în acea
perioadã, referirea la tãbliþe ºi la litere foarte puþin cunoscute duce cu gândul la vestitele tãbliþe de la
Sinaia sau cele de la Tãrtãria, de asemenea puþin cunoscute)

Mureºul, penultima scurtã, râu aurifer al Daciei sau, dacã vrei, mai degrabã al Transilvaniei, izvorând din Munþii
Transilvaniei ce ating Moldova, coboarã din secuime în Dacia, apoi se varsã în Tisa (vezi Strabo) ºi în sfârºit în
Dunãre, pe care obiºnuiau odinioarã soldaþii romani sã-ºi transporte materialul ce era trebuincios pentru rãzboi. Mai
adaugã ºi cã de aici obiºnuieºte sã se transporte în Ungaria sarea regeascã.

Someºul, penultima lungã, râu al Daciei, curge nu departe de Criº prin munþii Daciei orientaþi spre Moldova,
îndreptându-se mai întâi spre rãsãrit, apoi curgând pe lângã cetatea episcopalã Gilãu merge spre sud ºi scaldã incinta
Clujului, apoi se întoarce spre rãsãrit ºi e navigabil cu o albie îngustã ºi ºerpuitoare pe care este transportatã an de an,
pe nãvi încãrcate sarea regeascã. În vorbirea obiºnuitã acest râu se numeºte Zamos. Nu departe de teritoriul bistriþean
scãpând în vale el este mânat în Ungaria spre a se vãrsa în râul Tisa.

Deci ca sã ne întoarcem la spusa noastrã de mai înainte, aceastã Transilvanie este cea care odinioarã a fost Dacia
ºi, dacã nu o cuprinde în întregime, cel puþin cuprinde cea mai înfloritoare ºi mai însemnatã parte a ei, pe care
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împãratul Traian, precum am spus mai înainte, învingându-l pe regele Decebal care domnea în aceste locuri, a
schimbat-o în provincie

ANTON VERANCSICS
� este originar din Sebenico ºi devine secretar al lui I. Zapolya episcop al Transilvaniei. A fãcut parte din

mai multe solii la casele regale ale Europei. Erudit ºi aflat în legãturã cu umaniºtii cei mai de seamã ai
Europei, cunoscând chiar ºi pe Erasmus din Rotterdam ºi pe Melanchton, prieten cu unii din reformatorii
vremii sale ºi printre alþii cu Honterus, Verancsics are ºansa de a fi contemporan contelui Martinuzzi (n.r.
depozitarul secretului primei comori dacice descoperite în albia râului Strei) cãruia îi dedicã ºi o scurtã
monografie

Istoricii, confundând numele geþilor ºi goþilor ºi de asemenea ale danilor ºi dacilor, au socotit cã geþii ºi tracii, ale
celor douã Tracii � întrucât au locuit pe amândouã malurile Istrului � ar fi acelaºi lucru cu moesii.

... Cãci ºi Strabon susþine cã geþii ºi dacii ar fi unul ºi acelaºi popor, desigur scitic, dar împãrþit pe aºezãri
deosebite, ºi cã una din ele ocupa regiunea mediteraneanã (centralã) spre Germania, iar cealaltã mai învecinatã cu
Pontul ar locui în partea de rãsãrit. Acelaºi lucru îl crede ºi Pliniu, decât doar cã erau numiþi geþi de cãtre greci ºi daci
de cãtre romani.

Despre marea împãrãþie a lui Burebista, împãrþitã dupã aceea în patru, ºi mai apoi în douã... Au împãrþit statul în
douã ºi unii s-au numit daci, alþii geþi, ºi unul ºi celãlalt neam de oameni fiind socotit odinioarã ca neam de robi. Iar
geþii erau negreºit aceia care acum, ca moldoveni, se întind cu Istrul în rãsãrit pânã la Pontul Euxin.

Iar davii, apoi dacii, azi se numesc transilvãneni ºi munteni, dintre care aceºtia ajung la miazãzi pânã la Istru, iar
aceia se îndreaptã cãtre apus spre Ungaria ºi se întind pânã la Tisa, care era odinioarã marginea întãritã a Daciei.

... Dar în veacul nostru li s-a dat acelora un alt nume, cãci aproape toþi apusenii numesc pe moldoveni dani ºi pe
munteni draguli, mãcar cã nici românii înºiºi nu folosesc aceste nume, cãci ei îºi zic romani, ºi nici vecinilor nu le
sunt destul de cunoscute, ci doar din auzite, ºi nu tuturor, ci doar acelora care se îndeletnicesc cu literele.

Mai mare ca toate este Nistrul ºi e singurul navigabil. Mai este scãldatã ºi de alte multe izvoare ºi râuri mai mici,
dar numai pânã la râul Prut pânã unde pãmântul ei se întinde ºi se înalþã formând munþi. ªi nici nu este de mirare cã
Strabo a zis cã þara geþilor e lipsitã de ape, cãci el a vrut sã se înþeleagã acest lucru despre acea regiune care se întinde
de la Prut pânã la mare. Cãci toatã este numai pãmânt, ºes unde umblã doar turmele cu pãstorii lor, având doar puþuri
pentru adãparea vitelor, ºi încã rare.

ªi, când acelaºi Strabo numeºte aceastã parte a Moldovei în cartea a VII-a, �Deºertul geþilor�, iar în partea
cealaltã îndreptatã spre apus, dinspre Poloni, este numitã în vremea noastrã Moldova de la râul Molda, cum zice
Morile davilor, sunt îndemnat sã cred �întrucât este cam la mijlocul acestui þinut � cã aceastã parte a fost locuitã de
davi ºi cealaltã de geþi ºi cã este acelaºi popor, deosebit doar prin nume ºi aºezare, aºa cum au spus ºi cosmografii
antici ºi cei mai noi.

Aurelian a pierdut Dacia... Galienus a transportat locuitorii în Moesia romanã ºi a fãcut douã Dacii ºi le-a numit
Dacia Ripensis ºi Dacia Mediteranea, ºi acestea se învecinau cu Bosnia.

Aceºti daci se întind ºi în ziua de azi foarte departe prin tot Iliricul din Macedonia ºi Panonia de jos pânã la Istru
ºi la þãrmul dalmatic ºi locuiesc mai ales prin pãduri ºi munþi ºi se numesc vlahi sau vlasi, cu un nume al cãrui tâlc îl
voi arãta mai departe. ªi dintre aceºtia sunt acei aºa-ziºi martolozi cu un nume care s-a rãspândit la turci, numiþi
astfel de la ºiretenia hoþeascã ºi iuþeala lor, nume care fãrã discuþie a crescut în Europa mulþumitã tâlhãriilor lor ºi s-
a lãþit în toatã împãrãþia turcilor. Chiar de aceea toþi cei care au intrat în rândurile lor sunt dãruiþi printr-un hrisov
împãrãtesc cu scutirea tuturor dãrilor...

Limba e aceeaºi pentru amândouã popoarele ca ºi credinþa creºtinã de rit ortodox, din cauzã, credem cã, dupã
cum aratã Strabo, se cunoºteau mai bine cu grecii ºi erau cu ei în legãturi foarte strânse. Obiceiurile lor sunt barbare.
La îmbrãcãminte nu se aseamãnã, cãci muntenii au cãzut aproape de tot ºi la obiceiurile ºi la porturile turcilor, pe
când moldovenii þin morþiº la portul lor ºi acela dintre ei care ar adopta de la turci sau de la care oricare alt neam vreo
parte a portului sau a armelor lor sau orice alt lucru de acest fel e pedepsit cu moartea.

Principii lor se numesc voievozi, ceea ce înseamnã conducãtori de oaste, de la voy sau voyniza, care în limba
iliricã (slavã) înseamnã oaste, ºi vody, care înseamnã a conduce. De aceea ei numesc pe soldaþi voinici ºi spun
�voievati� pentru a face slujbã ostãºeascã. La domnie, urmeazã copiii legitimi, precum ºi cei nelegitimi; aceasta din
cauzã cã ei pot încheia nepedepsiþi mai multe cãsãtorii, deºi numai una e legiuitã, dar ºi pe aceasta ei pot s-o desfacã,
dacã nu le place, chiar dacã s-au nãscut copii, fãrã a sãvârºi prin aceasta vreo fãrãdelege, dând carte de despãrþire
ºi, plãtindu-i soþiei, în semn de desfacere a cãsãtoriei, o sumã neînsemnatã de bani.
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...Dincolo de munþii despre care am spus cã se întind de la Carpaþi pânã la Severin, se aflã Transilvania, care a
fãcut odinioarã parte din Dacia. Capitala ei, Alba Iulia, este numitã astfel fie dupã Cezar sau, mai degrabã, dupã
Gyula, odinioarã principe al hunilor. Are numeroase oraºe foarte însemnate, printre care Sibiu, Braºov, Cluj, Bistriþa
ºi mai multe altele, întemeiate ºi locuite de germani, pe care noi îi numim saºi. În ea se gãsesc secuii, un neam de
oameni crânceni ºi rãzboinici; între ei nu sunt nobili ºi þãrani, ºi toþi se socotesc egali în drepturi, asemeni elveþienilor.
Transilvania însãºi este foarte bogatã în tot felul de lucruri, ºi îndeosebi în aur, argint ºi alte metale; la acestea se
adaugã sarea de ocnã. Creºte cai vestiþi, are din belºug vin, dar acesta nu e tot aºa de bun ca cel din Ungaria ºi
Slavonia. Transilvania este cuprinsã între cele douã Valahii: Þara Româneascã ºi Moldova: cea dintâi vecinã cu
Dunãrea, a doua cu Marea Neagrã; acestea douã, împreunã cu Transilvania, ocupã astãzi acea parte a Europei care
fusese pe vremuri Dacia. Astfel, tot acest pãmânt de peste Dunãre care cuprinde nu numai Ungaria Ulterioarã ci ºi
Transilvania cu cele douã þãri româneºti este înconjurat din toate pãrþile de Dunãre, Munþii Carpaþi, Marea Neagrã ºi
din nou de aceeaºi Dunãre ºi totul se numea înainte doar Dacia.

ANTONIO BONFINI
� umanist italian nãscut la Ascoli în 1434, profesor în diferite oraºe ale Italiei ajunge în n1486 la curtea

lui Matei Corvin. Din însãrcinarea regelui scrie o istorie a ungurilor, care începând cu descrierea Sciþiei se
întinde pânã la anul 1495.

Deºi nãvãliri barbare de tot felul s-au revãrsat asupra provinciei Dacia ºi asupra poporului roman ºi asupra
regiunii geþilor împreunã cu Panonia, totuºi s-a vãzut cã n-au putut fi rãpuse coloniile care se dezvoltaserã de curând.

Înecate sub valul de barbari, ele totuºi mai exalã limba romanã ºi, ca sã nu o pãrãseascã nicidecum, se împotrivesc
cu atâta îndârjire, încât îi vezi cã luptã nu atât pentru pãstrarea neatinsã a vieþii, cât a limbii. Cãci cine nu s-ar minuna
� dacã ar sta sã socoteascã desele puhoaie ale sarmaþilor ºi goþilor, ºi de asemenea ale hunilor, vandalilor ºi gepizilor
ºi incursiunile germanilor ºi longobarzilor � cã s-au mai pãstrat încã pânã acum la daci ºi geþi rãmãºiþele limbii lor?

NICOLAUS OLAHUS
� Nãscut la Sibiu în 1493, devine secretar al regelui Ludovic al II-lea ºi al reginei Maria de Habsburg în

1522. Un erudit al vremii, printre numeroasele sale lucrãri, el a lãsat o bogatã corespondenþã care a fost
publicatã în colecþia �Monumenta Hungariae Historica�. În aceastã corespondenþã se fac dese referiri la
istoria Transilvaniei.

Acea parte... care este dincolo de râul Tisa se numea odinioarã, dupã
cum spune Ptolomeu � Dacia. Aceasta, atingând spre nord o parte a Sarmaþiei,
se întinde de la Munþii Carpaþi pânã la cotitura râului Tyras. Iar spre sud se
mãrgineºte cu Dunãrea acolo unde începe sã fie numitã Istru, spre apus cu
Tisa ºi Iazigii Metanaºti. Ea cuprinde þãrile: Valahia mare, care se numeºte ºi
Þara Româneascã (Transalpina), Moldova, Transilvania, Maramureºul, þara
dintre Someºuri, Criºana, Nyir, þara dintre Timiºuri, Þara Româneascã, de
care se spune cã s-a numit odinioarã Flaccia, dupã Flaccus care a dus acolo
o colonie de romani: începând din munþii care o despart de Transilvania, se
întinde cam pânã la Marea Neagrã. Pãmântul este ºes ºi lipsit de ape. Spre
nord se atinge cu roxanii care se numesc acum ruteni, spre sud cu acea
parte a Ungariei orientatã spre Timiºoara ºi câmpia �Maxons�, iar spre rãsãrit
cu fluviul Dunãrii care o desparte de Mysia inferioarã.

Oraºele mari sunt Mediaº, întãrit prin poziþie ºi meºteºug ºi foarte favorabil
pentru folosul oamenilor, alt oraº, Braºov sau Corona, numit mai înainte
�Zemigethusa� (!) aºezat la hotarul Transilvaniei spre rãsãrit, vestit ºi prin
întãrituri ºi prin marele numãr de orãºeni ºi negustori iar în ce priveºte hrana
� extrem de potrivit. ªi pe deasupra mai este ºi o piaþã de schimb pentru
românii din Þara Româneascã ºi ceilalþi oameni dinafarã. Vecinã cu ea este
cetatea Bran, nespus de tare ºi ca o închizãtoare ºi poartã a Transilvaniei
aºezatã într-un loc foarte abrupt prin care se intrã în Þara Româneascã.

Nicholaus Olahus imagine preluatã de
pe site-ul www.bjmures.ro
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�Ceea ce ºtim despre limba gothã se datoreazã aproape în întregime zelului misionar ºi activitãþii lui Wulfila. Unele
detalii în ceea ce îl priveºte au fost notate de istoricii eclesiastici, în special de arienii Philostorgius ºi Auxentius ºi de
catolicii Sokrates ºi Sozomen, toþi din secolul al V-lea. Potrivit lui Philostorgius, un locuitor al Cappadociei, Wulfila
descinde din doi nativi din Sadagolthina, lângã Parnassus, în Vestul Cappadociei, care fuseserã printre mulþii creºtini
capturaþi de raidurile gothice sub (împãraþii) Valerianus ºi Galienus (c.264 A.D.). (notã T.U.: Cappadocia, provincie
romanã situatã în Anatolia, între sudul Mãrii Negre ºi Munþii Taurus, pe teritoriul actualei Turcii. A fost o zonã de
tradiþionalã locuire tracicã înaintea venirii triburilor turcomane).

Wulfila s-a nãscut aproape cincizeci de ani mai târziu, aproximativ prin 310 A.D., ºi se crede îndeobºte (�generally
believed�) cã cei doi prizonieri în chestiune (denumiþi prognoi) au fost bunicii sãi, unul din pãrinþii lui fiind got. Locul
de naºtere al lui Wulfila nu se cunoaºte iar detaliile privitoare la educaþia sa sunt vagi; cu siguranþã se ºtie doar cã a
studiat latina ºi greaca. Sokrates spune cã tânãrul a fost instruit în cristianism (creºtinism) de un oarecare Theophilus,
care a participat la Conciliul de la Nicaea ºi s-a declarat de acord cu deciziile acestuia ca episcop al goþilor din
Crimeea (?), deºi aceastã informaþie ar putea fi eronatã.

Pe când avea cam 21 de ani, Wulfila a venit cu o misiune la Constantinopol, unde a putut rãmâne pentru studii.
Dupã ce a servit ca lector, în jurul vârstei de treizeci de ani a fost uns (consacrat) prim episcop al goþilor de la
Nordul Dunãrii. Se pare cã hirotonisirea a avut loc în Antiochia, în 341, ºi a fost efectuatã de arianul Eusebius din
Nicomedia, care a decedat dupã aceea, în acelaºi an. Urmãtorii ºapte ani tânãrul misionar i-a dedicat poporului sãu,
în Dacia (sic!) � identicã cu Gothia de la Nord de Dunãre. El ºi cei ce l-au urmat au fost persecutaþi, cu siguranþã,
poate sub domnia pãgânului lider Athanaric, aºa cã episcopul a cerut împãratului Constantius permisiunea de a se
muta în teritoriul roman. Constantius a fost de acord, iar Wulfila cu un mare numãr de convertiþi (s.n.) a trecut
Dunãrea îndreptându-se spre Balcani ºi aºezându-se lângã Nicopole, în Moesia Inferior (actualul Trnovo, în Bulgaria).
Aici el a activat vreme de mai mult de treizeci de ani. A decedat în jurul anului 383 în Constantinopol unde a venit
pentru o întrunire, la ordinul lui Theodosius cel Mare.

Datele asupra acestor fapte sunt ipotetice (s.n.). Auxentius, care se autodescrie drept pupil ºi protejat al lui
Wulfila, spune cã magistrul sãu a devenit episcop la vârsta de treizeci de ani, a activat pentru ºapte ani în Dacia, a
servit în înalta sa funcþie vreme de patruzeci de ani ºi a decedat la vârsta de ºaptezeci de ani. Philostorgius este cel
care afirmã cã ungerea tânãrului episcop a fost fãcutã de Eusebius, cu evidenþã referindu-se la Eusebiu din Nicomedia
(? n.n.). Dacã ceremonia a avut loc în 341, (Wulfila) a pãrãsit Dacia în 348 ºi a decedat în 381. Este posibil, totuºi,
cã relatarea lui Auxentius confundã locurile iar datele sã fie numere rotunjite, influenþate de paralele biblice ºi de
numerologia misticã. Astãzi, majoritatea evidenþelor ar sugera cã Wulfila a murit la adunarea convocatã în 383,
organizatã în încercarea rezolvãrii disputei dintre catolici ºi arieni.

Credinþa lui Wulfila, potrivit declaraþiei de pe patul de moarte înregistratã de Auxentius, era arianã, cea care îl
considera pe Dumnezeu-Fiul subordonat Tatãlui, Sfântul Duh subordonat Fiului, iar Tatãl ºi Fiul neavând aceeaºi
naturã. Aceastã doctrinã, rejectatã la Nicaea în 325 ºi, din nou, la Constantinopol în 381, a dispãrut treptat în Est; dar
a fost purtatã cãtre Vest de goþi ºi încã mai constituia un impediment pentru unitatea religioasã în vremea lui
Charlemagne.

Influenþa lui Wulfila în rãspândirea arianismului trebuie sã fi fost considerabilã; Sozomen spune cã goþii îl socoteau
incapabil pe pãrintele lor spiritual sã fãptuiascã sau sã zicã ceva rãu.

Numele lui Wulfila (�micul Lup�) apare sub forme diferite: Oulphilas (la Sokrates, Sozomen, Theodoret), Ourphilas
(la Philostorgius), Ulfila ( la Auxentius), Vulphilas ( la Cassiodorus), Gulfila ºi Gylfila (la Isidor din Sevilla),
Ourphelas, Ourphelans ºi Ourbilas (în Passio S. Nicetae) ºi, cel mai potrivit, drept Vulfila ( la Iordanes). O pecete

Fiºierele Dacia Magazin
În sprijinul studierii problemei �confuziei dintre goþi ºi geþi� pe care ar fi comis-o Cassiodorus, Iordanes,

Auxentius, etc. � ºi dupã aceºtia o întreagã pleiadã de învãþaþi europeni ai Evului Mediu � publicãm în cadrul
fiºierului, cîteva date de referinþã, posibil utile celor interesaþi de acest subiect.

Wulfila ºi limba gothã
William H. BENNETT

din: An Introduction To the Gothic Language, New York,1980, pg.22-23.

Traducere, extrase ºi comentarii: prof.Timotei URSU
consilier ºtiinþific al Societãþii DACIA REVIVAL INTERNATIONAL, New York
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de bronz cu forma OURPHILA s-a pãstrat pânã astãzi, dar istoricul acesteia e îndoielnic. �

(Notã: Traducãtorul, T.U., în câteva articole publicate între 2001-2003 ºi în studiul �IORDANES,UN IZVOR
ISTORIC DE ÎNSEMNÃTATE CAPITALÃ�, 2002, a propus varianta posibilã �VULPILÃ�, nume existent ºi astãzi
la românii din nordul ºi sudul Dunãrii. Sã notãm precizarea lui Bennet: �poporul sãu (al lui Wulphila, considerat
astfel dupã ungerea sa ca episcop!) se aflã �...în Dacia, identicã cu Gothia de la Nord de Dunãre�, � precizare a lui
H.W.Bennet conectatã cu datele efective din care s-a reconstituit schiþa biografiei lui Wulphila.)

*

Un fragment din studiul �IORDANES: UN IZVOR ISTORIC DE IMPORTANÞÃ CAPITALÃ� (Timotei Ursu,
vezi: �DACIA MAGAZIN�,2003 ºi �LUMEA LIBERA , New York, 2002):

 (�) �� În timpul refugiului politic în Spania, în 1986, am avut ºansa sã pãtrund ca cercetãtor în sanctuarul
rezervat examinãrilor de specialitate la Biblioteca Naþionalã din Madrid. Nu numai lectura lucrãrii lui I.D.C.Coterlan:
�Dacoromania Germanica. Probleme istoriografice. Contribuþie la Istoria teritoriilor carpato-danubiene între secolele
III ºi VII� (Colecþia �DESTIN�, Madrid, 1972), dar ºi propria-mi cercetare privind enigmatica personalitate a
episcopului WULPHILA (�Ulfila�) mã zoreau sã cercetez unele documente premedievale pãstrate acolo. În ce-l
priveºte pe faimosul ºi atât de puþin cunoscutul episcop din Moesia, practicant al arianismului, am fost sedus de
propria-mi ipotezã � pe care o revendic ºi astãzi! � cã se numea VULPILÃ (�Vulphilã�), cã era Vlah (Macedo-
Român), ºi cã � dupã toate probabilitãþile � n-a tradus �BIBLIA� în� limba gotã, ci într-unul din idiomurile triburilor
�pãgâne� care convieþuiau temporar � în enclave � cu dacii trans-danubieni, limbi apreciate drept proto-germanice
transdanubiene ºi aflate în amplu proces de diferenþiere lingvisticã: limba gepidã (Ardeal), cea vandal-asdingã
(Criºana-Pannonia), victofalã (Banat), etc; cãci malul stâng al Dunãrii de Jos aparþinea, cel puþin politic, ostrogoþilor,
iar cel drept (�Istrul Getic� ºi, prin urmare inclusiv Moesia, din care � probabil � provenea Vulphila)� aparþinea în
acele decenii vizigoþilor, integraþi deja Imperiului Roman ca �federaþi� ºi pãzitori de frontierã. Nu e încã foarte
limpede care era zona de locuire stabilã, la acea datã (aproximativ la mijlocul secolului IV e.n.) a secþiunilor marelui
trib al ostrogoþilor. De regulã se apreciazã cã aceºtia erau goþii nord-dunãreni. Existã însã toate motivele sã se
creadã cã pe ambele maluri ale Danubiului se vorbea aceeaºi limbã ca ºi în Moesia (�Moºia�?!), unde s-ar fi nãscut
Vulphila: limba gothã?� Limba getã?(citiþi:�gwetã�!)... (Potrivit izvoarelor istorice, cu unul sau douã secole mai în
urmã geþii ºi dacii, atât de la nord cât ºi la sud de Dunãre, vorbeau ºi ei � în mod atestat � aceeaºi limbã!).

Rãmâne în seama viitoarelor cercetãri descoperirea adevãrului; dar nu este de ignorat ipoteza cã în acest etaj
premedieval (sec. III-V e.n.). se vorbea o limbã geticã (gweticã, gheticã), cu particularitãþi de �graiuri� tribale. Ar
putea fi luatã în consideraþie ideia cã aceastã limbã geticã (goticã?!) a fost conservatã, întrucâtva, pînã în zilele
noastre în comunitãþile sud-dunãrene vlahe (�macedo-române�), tocmai datoritã �închiderii� acestor comunitãþi în
enclave dupã secolul VI-VII prin infiltrarea ºi încercuirea lor de cãtre masive triburi slave; ºi cã tocmai acest idiom
gheto-gothic � principial romanic ºi mai puþin proto-germanic (dar, structural, mult mai înrudit ºi cu acesta decât se
crede îndeobºte!..) � este identificabil, în formele sale inevitabil colorate de graiurile locale strãvechi, din Pannonia ºi
Illiria, peste Alpii Reto-Romani, pânã în Sudul Franþei ºi Nordul Spaniei: adicã ceea ce va fi în secolele V-VII clasicul
�traseu Gothic���

*

VULPHILA LA IORDANES:
(Varianta tipãritã în 1452, aflatã la Biblioteca Naþionalã din MADRID):

(*267) �Erant siquidem & alii Gothi, qui dicuntur Minores, populus immensus, cum suo pontifice, ipsoque
primate Vulfila, qui eos dicitur & literis instituisse, hodieque sunt in Moesia regione incolentes Eucopolitanam (sic!).
Ad pedes enim montis gens multa sedit pauper & imbellis, nihil abundans, nisi armento diversi generis pecorum, &
pascuis, silvaque lignorum, parum habens tritici, caeterarum specierum est terra foecunda. Vineas vero nec si sunt
alibi, certi eorum cognoscent, ex vicinis locis sibi vinum negociantes: nam lacte aluntur�

(Traducerea � englezã � a lui Ch.Ch.Mierow, THE GOTHIC HISTORY OF JORDANES, Princeton University,
1915, care utilizeazã un �original�(afirmat ca atare, la 1887, de Mommsen dar� �distrus într-un incendiu�, deci:
neverificabil!...):

�Erau de asemenea ºi alþi goþi, denumiþi Cei de Jos, popor minunat al cãrui preot ºi primat a fost Vulfila, despre
care se spune cã i-a învãþat sã scrie. ªi astãzi aceºtia se aflã în Moesia, locuind regiunea Nicopolitanã pânã la
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poalele munþilor Haemus. E un neam numeros, dar sãrac ºi ne-rãzboinic, bogat (doar ) în lucruri mãrunte cu
excepþia turmelor de tot felul, pãºuni pentru vite ºi pãduri pentru lemn. Þinutul lor nu e productiv în grâu ºi alte
feluri de cereale. Unii dintre ei nici nu ºtiu cã existã, pe ici-pe colo, vii ºi îºi cumpãrã vinul din þãrile vecine. Dar
cei mai mulþi beau lapte.�

(Varianta în ediþia �GÂNDIREA�, 2001, care repetã �varianta Mommsen�):
( *267) � Erant si quidem et alii Gothi, qui dicuntur minores, populus inmensus, cum suo pontifice ipsoque

primate Vulfila, qui eis dicitur et litteras instituisse. Hodieque sunt in Moesia regionem incolentes Nicopolitanam ad
pees Emimonti gens multa, sed paupera et inbellis nihildue habundans nisi armenta diversi generis pecorum et pascua
silvaquelignarum; parum tritici citerarumque specierum terras fecundas. Vineas vero nec, si sunt alibi, certi eorum
cognoscent ex vicina loca sibi vinum negotiantes; nam lacte aluntur plerique. �

(traducere David Popescu):
� Mai erau ºi alþi goþi care se numeau minori (?!n.n.), popor numeros, împreunã cu însuºi pontificele (?!) lor

primat Vulfila, despre care se spune cã i-a învãþat sã scrie ºi sã citeascã. Ei se gãsesc ºi astãzi în Moesia, locuind în
regiunea Nicopole, la picioarele muntelui Hemus, neam mare dar sãrac ºi nerãzboinic, neavând de prisos (?!) decât
turme de oi ºi vite, pãºuni ºi pãduri pentru lemne. Au de asemenea puþin grâu ºi alte cereale, deºi pãmântul este
roditor. Cât despre vii, abia dacã sunt câteva locuri, iar vinul îl cunosc numai unii dintre ei prin negustori, de la
populaþiile vecine, cãci cei mai mulþi se hrãnesc cu lapte. �

*

TEXTELE GOTICE (idem: Bennett W.H., An Introduction to the Gothic Language,, pg.26-27
(Traducerea Evangheliei de cãtre Vulfila este cunoscutã drept �CODEX ARGENTEUS din Uppsala�)

��Limba gothã a fost conservatã mai ales în traducerea fragmentelor disponibile � dar extensiv cercetate � ale
Evangheliei ºi a Epistolelor, formând în total cam trei sferturi din Noul Testament. Cãrþile Strãvechii Legi sunt
reprezentate numai fragmentar, prin trei capitole (5-7) din NEHEMIAH. Se crede îndeobºte cã Wulfila a tradus cel
puþin partea existentã din Noul Testament; dar din pãcate nu existã o dovadã directã în acest sens, iar presupunerile
istoricilor din vechime nu ne ajutã îndeajuns. Auxentius spune doar cã magistrul sãu a scris ºi a predicat în greacã,
latinã ºi gotã ºi cã a lãsat �mai multe tratate ºi multiple interpretãri� în aceste limbi. Philostorgius spune cã Wulfila
a tradus întreaga Biblie, mai puþin Cartea Regilor. Sokrates adaugã cã aceste cãrþi au fost lãsate de-o parte ca sã se
evite propagarea spiritului rãzboinic al goþilor, chit cã mai degrabã Cãrþile lui Joshua ºi Judecãtorii ar fi putut fi
interzise pentru un astfel de motiv. Oricum, caracterul stilistic al Noului Testament gothic pare a reflecta munca unui
singur ºi original traducãtor, iar textul supravieþuitor din NEHEMIAH, deºi rezumativ ºi datorat (doar) parþial
originalului, nu prezintã divergenþe stilistice or modificãri faþã de restul Bibliei gotice, atestând latina pre-vulgarã. Cu
câteva excepþii, ordinea cuvintelor în textul gothic corespunde celei din textul biblic în limba greacã; dar în legãturã
cu aceasta uneori se poate discerne ºi influenþa latinã. Consideratã pe întregul ei, versiunea gothicã se remarcã prin
uniformitatea tratamentului.

Probabil cã cea mai uimitoare virtute a
traducerii constã în expresivitatea cuvintelor
alese. Mãsura în care �BIBLIA GOTHICÃ�
reprezintã idiomatic frazarea gothicã de fiecare
zi poate fi foarte bine pusã în discuþie; dar
este incontestabil cã aceastã versiune prezintã
o anume eleganþã declaratã ºi o expresivitate
care o defineºte drept o operã ce meritã cititã
ºi numai pentru valoarea sa literarã.

 Un alt document referenþial este cunoscut
prin opt pagini � nerelaþionate între ele �
numite astãzi �SKEIRENS� (conform:
�Skeirens aiwaggeljons phtairh Iohannen�,
�Explicarea Bibliei dupã Ion�).

 Alte relatãri ale limbii (gothice) apar într-
un fragment dintr-un calendar al martirilor,
apoi în câteva note marginale pe un manuscris
din Verona, ca ºi pe un testament din Arezzo,Wulfila � Tatãl nostru
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din 551 ºi un altul din Ravenna, astãzi dispãrute. Câteva fraze gothice cu o cvasi-foneticã transcriereîn latinã, câteva
specimene de litere gothice în scrierea unor nume ºi transcrierea câtorva numerale apar într-un manuscris din
perioada secolelor IX-X, din Salzburg-Viena. Forme latinizate sau �romanizate� ale unor cuvinte gothice, incluzând
nume proprii, sunt larg împrãºtiate. Cîteva inscripþii runice se presupune cã sunt în limba gothã. Una se aflã pe un
vârf de sãgeatã gãsit la Dahmsdorf, Brandemburg (�ranja�), alta pe un mare inel de aur (din Tezaurul) de la
Pucioasa, România (�gutaniowihailag�), o a treia pe un vârf de sãgeatã din Kowel, Polonia (�tilarids� sau �tilarios�?).

Printre diversele informaþii indicând, în epocã, o tîrzie supravieþuire a limbii gothe în Crimea, cea mai importantã
e cea a diplomatului Ogier Ghislain (sic!) de Busbeck. Cam printre anii 1555 � 1562 el a cunoscut doi diplomaþi din
Crimea ºi a transcris 68 din cuvintele acestora, împreunã cu câteva fraze ºi numerale. Mai toate cuvintele sunt
�germanice� ºi � exceptând trei versuri ale unui cântec � sunt transcrise în latinã. Din nefericire circumstaþele în care
a fost realizatã transcrierea ºi publicarea n-au fost deloc ideale: unul dintre subiecþii informatori, deºi iniþial bun
vorbitor al gothei din Crimea, a� �uitat-o� în favoarea limbii greceºti; celãlalt era un vorbitor nativ de germanã care
a învãþat întrucâtva gotha prin contact cu locuitorii din Crimea. Busbeck, care vorbea ºapte limbi, a acceptat
oarecare inconsistenþe în transcrierea sa, iar relatarea lui a fost publicatã �pirat�, într-o tipãrire neautorizatã, care
foarte probabil a introdus aproximãri suplimentare (�Augerii Gisleni- (sic!) � Busbeqii D. Legationis Turciae epistolae
quator�).

 REFERINÞE ASUPRA GOÞILOR
Lars Munkhammar, �CODEX ARGENTEUS FROM RAVENNA TO UPPSALA��,
Uppsala University Library, 1998
( * Atenþie la repetarea papagaliceascã a �lecþiei clasice�!... n.n.)

 ��Traducerea Evangheliei din greacã în gothicã a fost fãcutã în secolul al IV-lea de episcopul got (s.n.)
Wulphila, care chiar a alcãtuit alfabetul gothic.�

(�.) �Codex Argenteus e cunoscut din secolul al XVI-lea, când era pãstrat în mãnãstirea benedictinã din Weden
(Ruhr). Trecutã prin Praga, ajunge în Suedia (capturã de rãzboi!). Mutatã în Olanda, este rãscumpãratã de suedezi
ºi donatã Universitãþii din Uppsala, în 1669.�

(�.) �având iniþial 336 pagini, astãzi se gãsesc 187 la Uppsala, iar o paginã a fost descoperitã în Germania, în
1970, la Catedrala din Speyer�.

(�.) �Goþii erau un popor teutonic (s.n.) care credeau cã au emigrat cândva din partea sudicã a Scandinaviei. La
vremea naºterii lui Christos trãiau ca agricultori în nordul Europei (?!). În secolul II A.D. au �apãrut� în jurul Mãrii
Negre. Vizigoþii au intrat în Dacia, actuala România (?!), unde au stat pentru circa 100 de ani; mai târziu au devenit
stãpânitori de teritorii în sudul Franþei ºi în Spania�. ( în realitate: au constituit acolo regate! n.n.).

(�.) �Goþii erau un popor germanic iar limba gothã a fost o limbã germanicã (!?). Când goþii i-au întâlnit pe
romani ºi au convieþuit mult timp cu aceºtia (!), influenþa latinei asupra gothei a fost importantã. Goþii au constituit
un popor care nu practica scrisul, iar posibilitãþile noastre de azi, de a le studia limba, sunt foarte reduse. Tot ce au
lãsat e o traducere a Bibliei ºi câteva, puþine, fragmente de text. Chiar ºi Biblia se pãstreazã doar fragmentar. (�.)
�Traducerea a fost fãcutã de episcopul vizigot Wulfila. Numele lui înseamnã �lupuleþul� (!?) Mai devreme, goþii
scriau în alfabetul runic � (�ºi atunci: de ce mai era nevoie ca Wulphila sã �inventeze un� nou alfabet �?! n.n.)

 (notã adiþionalã: La începutul secolului al VI-lea, când prin Cassiodorus, Iordanes ºi alþi învãþaþi ai timpului,
începe sã se scrie apãsat ISTORIA GOÞILOR, Regatul Got � cu capitala la Ravenna, unde se ºi pãstrase Biblia lui
Wulphila! � era condus de Theodoric cel Mare,(474-526), �Gothorum Romanorumque Rex�, supranumit, apologetic,
ba �Traian�, ba �Valentinian�. Marele rege era �ostrogot� ºi �de credinþã arian�; s-a nãscut în Pannonia (pe teritoriul
DACIEI POST-ROMANE: în actualul Banat, Criºana sau actualul teritoriu al Ungariei nordice, recunoscute zone
ale habitatului dacic !). Nici dinspre Theodoric, nici dinspre curtenii sãi nu proivine vreo dovadã ca aceºtia ar fi
utilizat o limbã �germanicã�. El este cel care a �invadat Italia� (în 488) ºi l-a învins ºi ucis pe �conducãtorul germanic
al Italiei�, Odoacru. Primul sãu ministru este extrem de cultul Flavius Cassiodorus, apreciat drept... iniþiator al
�confuziei� dintre goþi ºi geþi; una din operele acestuia, din pãcate pierdutã, (�ISTORIA GEÞILOR�) serveºte drept
principal material de� inspiraþie lui Iordanes!

O necesarã reexaminare (lipsitã de prejudecãþile tradiþionale!) a perioadei GOTICE � dintre secolele III-VIII A.D.
� ar putea sã producã istoriografiei româneºti surprize de proporþii. Evident, numai în mãsura în care astfel de
surprize nu sunt, cu încãpãþânare, ocolite�!)

 ***
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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 2860
kilometri, dreneazã o suprafaþã de 805.300 kilometri pãtraþi.

Acesta este cel mai internaþional bazin hidrografic, pentru cã dreneazã suprafeþe din 18 þãri, dintre care România
participã cu 232.193 km² sau 29% din suprafaþa întregului bazin hidrografic, situându-se pe primul loc, Ungaria cu
93.030 km² sau 11,6 %, Serbia-Muntenegru cu 88.635 km² sau 11,1%, Austria cu 80.423 km², 10,0%, Germania cu
56.184 km², 7,0%, pânã la Albania, Polonia, Italia, Macedonia, fiecare deþinând mai puþin de 0,1% din suprafaþa
Districtului Dunãrii, [1,2,27,].

Aceastã arterã hidrograficã constituie leagãnul culturii ºi civilizaþiei mondiale, aici gãsindu-se cele mai vechi urme
ale activitãþii umane, iar la Cuina Turcului, comuna Ogradena, judeþul Mehedinþi, din defileul Dunãrii de la Cazane s-
au descoperit cele mai vechi unelte pentru practicarea agriculturii, datate la anul 8175 î.Ch., sincrone cu cele din Asia
Micã, dupã cum argumentat susþine Viorica Enãchiuc în comunicarea sa de la Congresul de Dacologie din 2004,
[2].

Geograful român Simion Mehedinþi spunea cã �Noi românii suntem locuitorii cei mai vechi ai acestui pãmânt al
Daciei ºi anume, unul dintre cele mai vechi popoare ale întregului continent�.

�La 513 î.e.n. când Roma stãpânea doar câteva sate pe malul stâng al Tibrului (nici cât Þara Bârsei) pãrinþii noºtri
de la Dunãre formau un mare neam, închegat ºi puternic, care þinea calea în Balcani celui mai mare monarh al Asiei,
lui Dariu al lui Histaspe� [15]. La acestea mai adãugãm cã la anul 529 î.Ch. regina massagetã Tomiris a stopat, pe
Amu Daria, tendinþa exapansionistã a Imperiului Persan, sub comanda lui Cyrus al II-lea, pe care l-a ºi pedepsit
exemplar.

Un argument de dãinuire a populaþiei traco-geto-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� ºi sunt strãmoºii românilor de azi, îl constituie numele râurilor, dintre care pe primul loc amintim
Dunãrea, care izvorãºte ºi culege afluenþii sãi numai din þinuturile dacilor, care de fapt înseamnã �apa Dacilor�, sau
�Danu.viu- zeul vedic al apelor�[16].

Numele de �Dunãrea� are etimonul comun don/dan/dun în toate þãrile strãbãtute, sau Dana-Istru în documentele
greceºti, Danubius, în documentele scrise în limba latinã romanã (cultã).

Acest nume a devenit termen generic pentru artere hidrografice de mari dimensiuni, cu viteza mare de curgere,
sau nãvalnice, cu adâncime mare, cum sunt mai multe artere în sudul Rusiei ca Don, Volga, fluviu care s-a mai numit
Rha, Itta, Ittl, Araxos [15, pag.160].

În cadrul acestui bazin hidrografic ºi nu numai, trãieºte o populaþie de aceeaºi origine etnicã, traco-geto � dacicã,
vizibilã ºi azi prin o multitudine de criterii: etnice, lingvistice, culturale, folclorice, arhitectonice, hidronimice, toponimice
ºi antroponimice etc [8, 13].

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, pãrãsind vechea limbã ºi negându-ºi originea lor
etnicã, [11,12].

În lucrarea de faþã vom încerca sã argumentãm, pe criterii hidronimice ºi toponimice, cu deosebire pe etnonime,
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

Dunãrea – apa dacilor
Dr. Mihai BOCIOACÃ

Institutul Naþional de Hidrologie ºi Gospodãrire a Apelor
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Furtwangen, de sub vârful Kesselberg (1015 m) primul, iar celãlalt de sub vârful Furtwänglehof, unde pe hãrþile mai
noi este notat Donauquelle sau izvorul Dunãrii, lângã Schönwald [28, plansele 74, 75] ºi se varsã în Marea Neagrã,
prin Delta Dunãrii, dupã 2860 km.

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 º.a.

În zonele adiacente, ca în Elveþia, sunt râuri ºi localitãþi cu nume de aceeaºi origine, cum este râul Sur,
oraºul Olten pe râul Aar, oraºul Melk, pe Dunãre, în Austria, sau râul Olt (azi, Lot) în Franþa etc. [28, planºele 96,
97 s.a.].

Þãri întregi se mai numesc ºi azi Dacia, cum este Olanda (Dutch), în care sunt peste 75 de localitãþi cu numele
de Buren sau Boer (de la Buri: Boerakker, Boerdonk, Boerdijk, Boerelaan, Boerengat, Boerenhol etc), Germania
(Deutschland = þara dacilor), Danemarca sau Dania, sau Marka Danilor, Norvegia sau Dacia Frizia, Suedia /
Sueonia / Dacia etc. [1,2].

Pânã nu de mult, toate þãrile nordice dar ºi Franþa, Spania se mândreau cu numele de Dacia, chiar regii lor cãutau
sã-ºi afirme descendenþa din familii nobiliare dacice ºi se autointitulau �Rex Daciae�, [5, 6].

O dovadã a acestei continuitãþi o constituie numele de râuri, localitãþi, munþi ºi trecãtori 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 [1,2, s.a.].

Dunãrea este însoþitã de afluenþi, localitãþi mai mici sau mai mari cu nume româneºti, braþe secundare ca, Ara,
lângã Giurgiu, Bala din Balta Ialomiþei, al cãror nume sunt de aceeaºi strãveche origine, de la þara înþelepþilor sau
numele eroului Vedic care a cucerit India de azi, dar ºi alte braþe din Ungaria, Serbia.

Pe lângã aceste categorii geografice menþionate, cel mai important este elementul etnic, care a fãcut sã se
pãstreze de-a lungul timpurilor numele arterelor hidrografice ºi a marilor forme de relief sau localitãþi, denumite
foarte plastic ºi reprezentativ de cãtre acest neam al traco-geto-dacilor, strãmoºii românilor de azi.

În tot cuprinsul Europei ºi nu numai, dar cu deosebire în cadrul eºantionului luat în studiu, adicã bazinul hidrografic
al Dunãrii, este populat ºi azi de mari grupãri etnice, cu denumiri de aceeaºi origine pe tot parcursul sãu, din Munþii
Pãdurea Neagrã pânã la Marea Neagrã, drenând mari spaþii din lanþul munþilor Alpi (albi) sau, cum spune M. Caragiu,
�Danubiulu ari izvorulu tu munþâl�i Pâdurea Lae ºi s-vearsâ tu Amarea-þea Laea�, argumentând ligvistic
dãinuirea aceleiaºi populaþii care a denumit nu numai aceastã apã, dar ºi mari regiuni geografice [3, pag 430], dupã
cum se poate vedea pe harta din figura 1.

În partea superioarã a Dunãrii ºi pe principalii sãi afluenþi pânã la defileul de la Devin, de lângã Bratislava, se
întâlnesc localitãþi ºi râuri cu nume care atestã originea dacicã, cum sunt: Dachau, lângã München, oraºele Albbrück,
Beuerbach, Murnau, Ulm, Neuulm, Passau, Pullach, primul ºi ultimele 6 în apropiere de München ºi alte peste 40 de
localitãþi numai în Germania, munþii Dachstein, redate în tabelul 1, [17 � 32].

Tabelul 1

 1.Alb 18.Dachtmissen 35.Passelberg 
 2.Albach 19.Dachwig 36.Passeldorf 
 3.Albbrück 20.Dackenheim 37.Pulheim 
 4.Albemreuth 21.Dackmar 38.Pullach 
 5.Blachendorf 22.Dackscheid 39.pullen (argou) = a urina 
 6.Dachau 23.Dacheim 40.Pullenreuth 
 7.Dachau Ost 24.Donaueschingen 41.Pullhausen 
 8.Dachauer Moss 25.Donauhof 42.Pulling 
 9.Dachelhofen 26.Donaustauf 43.Sankt Blasien 
10.Dachenheim 27.Falken 44.Ulm (Donau) 
11.Dachsbach 28.Falkmich 45.Ulm (Greifenstein) 
12.Dachsberg 29 Falkenuel. 46.Ulm (Lichtenau) 
13.Dachsenhausen 30.Falkenbach 47.Ulm (Reuchen) 
14.Dachslach 31.Falkenberg 48.Ulmbach 
15.Dachsstadt 32.Oberdaching 49.Ulmen 
16.Dachstein 33.Oberdacstetten 50.Ulmenhorst 
17.Dachtel 34.Passau 51.Ulmet 
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În Elveþia, pe valea Innului (al cãrui nume vine de la planta textilã in), iar mai nou, ca unul din argumentele

politicii de deznaþionalizare forþatã, pe hãrþile din cele mai recente atlase este numit En [32, planºa 69, careul P7]. În
cantonul Graubünden sau Engadin, de fapt, dar ºi în zonele adiacente, sunt localitãþi ºi râuri cu nume ca: Dachsen
în cantonul Zürich, Ardez, Pashun Craista, Cresta, Guarda, Castiel, Sapün, Müstair, Grosch, Clüs, Sur En,
Munt, Lucerne- Luzern / luþernã, Davos, Davia cu alte 5 derivate, Chur (pe fluviul Rin) Churwald, Olten pe râul
Aar, Fontana, 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 Hoher Dachstein, 2995 m, muntele Furkleta, râul
Susasca, Piz Laschadurella, Muntele Albula, Albula Pass. La acestea se mai adaugã peste 45 de nume de localitãþi,
precum ºi de munþi, trecãtori (pass), râuri, lacuri [23,32], cum sunt cele din tabelul 2.

Tabelul 2.

Aici, pe valea superioarã a râului Inn sunt reþii/retoromanii 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, sunt râurile Inn ºi 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, (la sud de oraºul
Melk), Waidach, Staudach, Ramsau am Dachstein ºi alte 4 derivate ale sale, la care mai adãugãm Teiss, S. Michael
im Lungau, vârful Gugu, Lach, Laaken, lângã râul Bistrica, care la graniþa cu Slovenia, se numeºte Krumbach,
vârful Pezid 2770 m, Lungauer Kalkspitze, 2474 m, Thaur, lângã Innsbruck, Gaier, (gaia = vultur) ºi alte peste 20
de nume derivate din gaia. Acest nume a devenit celebru prin festivalul din Elbigenalp, inspirat din poemul �Gaierwally�
al poetei Wilhelmine von Hillern [32,Tip 21]. În tabelul 3, sunt redate câteva dintre acestea.

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 þãri.

Tabelul 3.

1 Aadorf 16 Lupsingen 31 Rotondahütte 
2 Aarau 17 Mürren 32 Strada 
3 Aarberg 18 Muntelier 33 Ulmiz 
4 Albeina 19 Munter 34 Ursy 
5 Büren 20 Murg 35 Vadura 
6 Büren an der Aare 21 Olten 36 Vaduz/Vadut 
7 Churwalden 22 Oltingen 37 Val , s.a. 
8 Davesco 23 Plan 38 Vulpera 
9 Davia 24 La Praz 39 Vallatscha 
10 Davosdorf 25 Praz 40 Zuoz 
11 Davosplatz 26 Praz Jean 41 Zuort 
12 Furka Pass 27 Preda Pully 42 Piz Zuort 
13 Furkajoch 28 Preda 43 Nuna 
14 Furcletta 29 LaPunt Chamues 44 Vina 
15 Lampenberg 30 Rotonda 45 Valmela 

 

1 Aigen/Oberndorf am Inn 16 Albersdorf/Schiefling am See 31 Lacher 
 2 Aigen/ ried im Innkreis 17 Albing 32 Lachkendlalm 
 3 Albeck 18 Albrechtsberg 33 Lachsfeld 
 4 Albenödt 19 Albrechtsberg, Großen Krems 34 Lachtal 
 5 Alberloc 20 Albrechtsberg an der Pielach 35 Lampsberg 
 6 Albern/Deutsch Griffen 21 Albrechtsfeld 36 Murau 
 7 Albern Gross-Gerungs 22 Albrechtsmühle 37 Murberg 
 8 Albern /Mauthausen 23 Fürch 38 Murdorf 
 9 Albern/Moosburg 24 Fürholz 39 Neudorf an der Mur 
10 Albern/Schwechat 25 Furken 40 Oberdachsberg 
11 Alberndorf/Haugsdorf 26 Gugu 41 Passauerdorf 
12Alberndorf/Raabsan der Thaya 27 Laak  42 Paßthurn 
13 Alberndorf in der Riedmark 28 Laaken 43 Pölla/Mank 
14 Alberschwende 29 Lach 44 Thaur 
15 Albersdorf/Gleisdorf 30 Lachau 45Theiß, s.a.. 
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Dunãrea ºi afluenþii sãi

În cadrul bazinului Panonic, Dunãrea primeºte câþiva din cei mai mari afluenþi: Morava Cehã, Drava, Tisa, Sava,
Morava Sârbã (Velika Morava), în bazinul cãrora se întânleºte o mulþime de localitãþi cu etnonimul Dacia, sau nume
de aceeaºi origine: Valas�ke Mezirici, Valas�ke Klobouky, Valas�ka Polanka, Vlahovice, în Cehia orientalã, unde
un þinut este numit Valas�ke Krlovstvy, sau Crãiia Valahã, fãrã a mai adauga numele marilor centre urbane ca Praga,
Brno, (bârnã). Jihlava etc.

Acest fenomen se repetã ºi în Slovacia, unde sunt frecvente numele de Vlaha, Blahova, Rumanova sau Daèov,
Moldava, Trnava, Trnavka, Bystrice, In centrul Bratislavei sunt 2 cartiere cu nume romaneºti: Coliba (atelier de
fierãrie, ca localitãþile româneºti Colibaºi = fierari) ºi Dubrava. In bazinele lor hidrografice sunt multe localitãþi cu
nume dacice , dintre care amintim doar pe cel mai semnificative din Moravia: Deèice, Jihlava, Litohor (vezi grecescul
Litohoro, litos/piatrã + hora/sat), Krasna Hora, mai multe localitãþi cu numele Bistrice, Vla�im, Vala�ska Bystrice,
Turia, Rumanova, Klocoèov etc.

Alte râuri cu nume asemãnãtoare sunt: Raba, Orava, (vezi si Oravita in Romania) care se varsã în Vah ºi pe malul
cãruia sunt localitãþile Stara Bystrica ºi Nova Bystrica.

. Localitãþi cu astfel de nume sunt numeroase, dar mai amintim doar pe Dubrava, Slatina, Turia Remete ºi o
serie de braþe secundare ale Dunãrii dintre Bratislava ºi Budapesta, care se numesc Maly Dunaj, în care se varsã râul
Vah, care pânã la vãrsarea în Dunãre se numeºte Vazsky Dunaj, iar un altul din Ungaria se numeºte Mosoni Duna.

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 ca: Szamos, pentru
Someº, (derivat de la Soma- zeu lunar la vedici), Körös/Criº, (criº = aur/chrisos în greacã, a se vedea numele Dio
Chrisostomos= Ion Gurã de Aur, dar care nu înseamnã cã este grecesc la origine, ci dacic, aromân, de la care l-au
preluat ºi grecii) ºi multe alte râuri mici din pustã care sunt numite Criºuri ºi localitãþi cu acest nume, sau derivate din
el ca: Kiskörös.-Criºul Mic, Nagykörös- Criºul Mare, Maros/ Mureº etc, [2].

Din Ucraina vin râurile Latorica, (Latoriþa, n.n.) care conflueazã în Slovacia cu Ondava (tot nume dacic, n.n.
[1]) si din acestea se formeazã râul Bodrog, (alt nume românesc, n.n.) afluent al Tisei, pe teritoriul Ungariei, la
Tokaj.

Tisa are la vãrsarea în Dunãre, pe teritoriul Serbiei, debitul Q = 794 m³/s þi suprafaþa bazinului hidrografic F =
41.238 km², iar pe malurile sale, în Ungaria sunt 55 de localitãþi cu nume compuse cu Tisa, cum este Tiszabura sau
Tiszamogyoros [31], cum sunt cele din tabelul 4. Pe teritoriul Ungariei, fluviul Dunãrea dreneazã întreaga sa suprafaþã,
adicã 93.030 km² [27], poartã numele de Duna ºi peste 20 de localitãþi au numele compuse cu Duna, cum sunt;
Dunabogdany ºi Dunaföldvar, (varos = oraº), cum sunt ultimele 20 de toponime din tabelul 4.

Pentru a argumenta originea lor româneascã, amintim numele de Buda, cel mai vechi ºi principalul nucleu urban
din care s-a format oraºul Budapesta, care provine din limba carpato-danubienilor, sau vedicilor ºi care înseamnã
sanctuar al profetului, iar derivatul Budeºti / Budeni / Budisteanca / Budureasa etc, înseamnã locul unde trãiau
credincioºii lui Buda, iar în Ungaria si Romania sunt multe localitãþi cu acest nume, ca hidronimul ºi toponimul Buda
din b. h. Argeº, si mai multe în jurul Budapestei [17-20,31].

La vest de Budapesta este râul Bento (bent), afluent pe dreapta al Dunãrii care trece prin oraºul Erd, satelit al
Budapestei. Un alt rau, Sio, este emisarul Lacului Balaton, (bãlãtãu � cel mai mare lac din bazinul Dunãrii, care are
suprafaþa de 605 km² þi adâncimea medie de 3,6 m) þi trece pe lângã comuna Murga, Siograd ºi se varsã în Duna
(Dunãre) în amunte de Baja. Acest nume (Sio) al râului este unul onomatopeic, foarte apropiat ca regim de curgere
cu raul Sai din România, (râu paralel cu Oltul, înainte de vãrsarea în Dunãre).

Aceste râuri, dar ºi localitãþile Tatabanya, Mogyoros Banya (bãnia maghiarã), Devavanya, Hercegholm, (vezi
herteg, Herta, Hertegovina), Estergom fost Strigoniu ºi altele, aratã prin numele lor originea româneascã, chiar dacã
în decursul ultimelor secole numele lor au fost modificate, cum ar fi: Szombathely � fost Sabaria, Ravazd � fost
Rãzvad, Nagylak, situat la vest de Nãdlac din România, sau numele râurilor afluente Tisei, care vin din România.
Sebes Körös � Criºul Repede, Fekete Körös � Criºul Negru, Feher Körös � Criºul Alb.

În bazinele hidrografice ale râurilor tributare Tisei, în majoritatea covârºitoare din România, sunt unele dintre cele
mai vechi urme ale activitãþii umane, cum sunt cele de pe valea Cosãului, culturi materiale dintre cele mai vechi,
(madona de la Cosãuti este datatã la aproximativ 18.000 ani î.C).

În cadrul aceleaºi unitãþi geografice, Depresiunea Maramureºului, bine individualizatã, cu un specific etnic bine
conservat ºi în zilele noastre, care reprezintã doar 1/3 din Maramureºul istoric, întâlnim râul Viºeu si 2 localitãþi:
Viºeul de Sus ºi Viºeul de Jos, (un alt râu ºi oraº cu acelaºi nume le întâlnim în Portugalia), râu care are la vãrsarea
în Tisa, la Valea Viºeului, un debit mai mare ca al însãºi colectorului principal, adicã Tisa.

În cursul sau superior, Viºeul, primeºte pe partea dreaptã un afluent numit «Vaser», adicã «apa», iar numele
Munþilor Gutâi sau Gutin, vine ºi el de la geto-goticul «gut»/bun, care în mod clar ne sugereazã aceeaºi veche
origine Traco-Geto-Dacicã, origine comunã cu cea a Dacilor (Fali) din vest, (a se vedea ºi numele landului federal
Rhenania de Nord Westfalia) Deutschland, adicã a populaþiei gotice/getice, sau germananice de azi.

Insãºi numele râului Someº ne trimite la cultura vedicã, având semnificaþii religioase, râu sfânt, ca multe alte
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1 Mur  7 Mureck 13 Mürzuschlag 19 Katsch a.d. Mur 
2 Murau  8 Mürfelndorf 14 Mürtörl 20 Hasendorf a.d. Mur 
3 Murauberg  9 Mürsberg 15 Muhr 21 Untermur 
4 Murberg 10 Mürstetten 16 Kraubath a.d. Mur 22 Neudorf a.d. Mur 
5 Mürbischgraben 11 Mürzhofen 17 Bruck a.d. Mur 23 Gersdorf a.d. Mur 
6 Murdorf 12 Mürzsteg 18 Pernegg a.d. Mur 24 Stadl a.d. Mur 
 

râuri transilvane ºi nu numai, dupã numele zeului lunar Soma, sau toponime care sunt atestate de documentele vechi
ariene, budiste ca Ramayana ºi Mahabharata, sau Sãlaj = loc de întâlnire, situat în þara de origine a acestora, sau ªieu
(zeitate) râu ºi localitãþi, Sãrmaº, Sãrmãºag, Agnis, (zeul focului), Apah- zeiþa apelor, Lunus, din care a derivat
numele comunelor Luna de Sus, Luna de Jos, din judeþul Bistriþa-Nãsãud.

Mureºul are un debit mediu multianual Q=165 m³/s, la Szeged, la vãrsare în Tisa, , dreneazã o suprafaþã de
29.767 km², în cadrul cãreia sunt peste 35 de nume derivate ale etimonului mur, numai în România. Acest nume are
o largã arie de rãspândire, începând din vestul Europei în mai multe þãri: Portugalia (Moura) Spania (Murcia, Muros),
Franþa (la Mure, pe râul Drac, la sud de Grenoble, [27, p. 89]), Italia (Murano) Germania (Murg), Elveþia (Muri pe
râul Reuss), Austria (Mur), Slovenia (Mura), Ungaria (Mura), Cehia (Morava, provincia Moravia), Serbia (Velika
Morava), muren în mongolã înseamnã râu ºi chiar în extremul orient întâlnim fluviul Amur.

În România sunt mai multe râuri cu numele format din acest etimon: 2 braþe pãrãsite numite Mureºul Mort,
Murguºa, Murbea ºi comunele Mura Micã ºi Mura Mare în jud. Mureº.

Hidronimul Târnava, râu format de la confluenþa Târnavei Mari cu Târnava Micã, afluent al Mureºului la
Mihalþ, jud. Alba, sau Târnãveni, este un oraº în Ardeal ºi un sat în com. Radovan, jud. Dolj, dar se mai gãsesc în
multe þãri, în special în Slovacia.

Mai ales în partea de sud ºi vest a Ungariei se pãstreazã ºi azi nume pure româneºti cum sunt: Sopron, Mihald,
Borgata, Bögöta, Pula, Daka, Papa, Rede, Dudar, Arpás, Marfa, Gara, Sur, Surd, Magyaralmás, Mohora,
Szigetvar, sau cele situate la vest de România, ca Gyula, Nyirbogat, Bihartorda etc.

Râul Mura este interesant prin numele sãu, fãcând parte din aceeaºi familie de hidronime, din care menþionãm:
Mureºul, Murguºa, Murbea din România, sau Murg, din Pãdurea Neagrã º.a. Acesta izvorãºte din Austria, de sub
vârful Hafnereck-3076 m., la est de staþiunea Bad Gastein ºi face graniþa cu Croaþia pe aproape 20 km. De-a lungul
sãu sunt multe localitãþi cu nume derivate din acesta, începând din Austria, unde se numeºte Mur, iar localitãþi mai
importante sunt: Muhr, Murau, Brück am der Mur, Mureck ºi Murska Sobota din Slovenia, Mursko Sredisæe din
Croaþia, Murakeresztúr (intersecþia Murei), Muraratka, Muraszemenye din Ungaria, provenind de la �mur�, care
în limba româneascã veche înseamnã închis la culoare, sau mlaºtinã, mocirlã, torent de pietre, pãstrat ºi în limba
germanã etc. [28, pl. 90, 31]. Numai in Austria am identificat peste 30 de localitãþi derivate de la râul Mur [32], din
care 24 sunt redate în tabelul 5.

Tabelul 5.

Acesta este cel mai mare afluent al râului Drava, care are Q= 577m³/s þi F= 41.238 km² þi se varsã în Dunãre la
est de Osijek (os) în Croaþia.

În bazinul Dravei ºi ai altor afluenþi ai Dunãrii, fie din Austria, Slovenia, Croatia vom gãsi o mulþime de râuri si

 1. Tiszakanyai 19. Tiszavalk 38. Tiszainoka  3. Dunakiliti 
 2. Tiszaszeremely 20. Tiszafüred 39. Tiszakürt  4. Dunasziget 
 3. Tiszabercel 21. Tiszaigar 40. Tiszaug  5. Dunaremeta 
 4. Tiszanagyfalu 22. Tiszaörs 41. Tiszasas  6. Dunaszentpol 
 5. Tiszaladany 23. Tiszaszentimre 42. Tiszaoalpar  7. Dunaszeg 
 6. Tiszaeslor 24. Tiszadreveny 43. Tiszavasvari  8. Dunaszentmiklos 
 7. Tiszalök 25. Tiszasölös 44. Tiszaszentmarton  9. Dunabogdany 
 8. Tiszadada 26. Tiszaderzs 45. Tiszabezded 10. Dunakeszi 
 9. Tiszadab 27. Tiszanana 46. Tiszamagyaros 11. Dunaharaseti 
10. Tiszagylahaza 28. Tiszabura 47. Tiszakerecseny 12. Dunaujvaros 
11. Tiszabuc 29. Tiszarofl 48. Tiszaadony 13. Dunavekse 
12. Tiszauywaros 30. Tiszasuly 49. Tiszavid 14. Dunagyhaza 
13. Tiszapolkanya 31. Tiszagyenda 50. Tiszaszalka 15. Dunaföldvar 
14. Tiszatrjan 32. Tiszababa 51. Tiszaköröd 16. Dunatetelen 
15. Tiszakeszio 33. Tiszapüpöki 52. Tiszacsecse 17. Duna-komlod 
16. Tiszadorogma 34. Tiszavarkany 53. Tiszabecs 18. Dunapataj 
17. Tiszababolna 35. Tiszaföldvar  1. Duna 19. Dunaszentbenedek 
18. Tiszacsege 36. Tiszakecsze  2. Dunaalmas 20. Dunaszentgörgy 
 

Tabelul 4.
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localitãþi cu nume româneºti cum sunt râurile: Ledava, Bistrica,. Dintre aceste nume de localitãþi reþinem doar pe;
Dakovo, Zupanja, Ruma, Surduk, Mikleu�, Kula, Palanka, vârful Papuk.

La Bãlgrad / Belgrad, azi Beograd, Dunãrea primeºte cel mai mare afluent al sãu � Sava, care are Q=1564 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 numele localitãþilor: Dakovo in
Croatia, Dakovica în Kosovo, Dubrava, Srbobran, mai multe localitãþi numite: Salas, Kula, Batrana, Palanka (baraj
= palan), sau Agram (Zagreb), Vukovina, Vukovar etc.

Dintre afluenþii mai mari, cu nume de origine dacicã amintim pe: Sora, Cupa cu afluentul sãu Glina, care terece
prin comuna Glina, Una cu afluentul sãu Sana, Drina, Ilova ºi mai multe râuri ºi localitãþi numite Bistrica, fie ele
Ilirska Bistrica, Bohinska Bistrica, Marija Bistrica etc.

În afarã de Beograd, al doilea mare oraº de pe Sava, al cãrui nume are rezonanþe dacice este Zagreb / Raguza ºi
mai sunt numeroase localitãþi de aceeaºi origine, Vojniæ, 2 localitãþi Dubrava, Bjelovar (oraºul Frumos), Banja Luka
( vezi bãnia) de pe râul Vrbas, Tuzla, Brka, Priboi, Potoc, mai multe localitãþi Slatina, Ruma, Batrina, ºi multe
asemenea.

În Banatului Sârbesc, râurile bãnãþene tributare Tisei sau direct Dunãrii / Dunav, au nume schimbate, cum este
cazul râului Aranca, aici se numeºte Zlatica, Bega se numeºte Begej, Timiºul este Tami�, râul Bârzava îºi pãstreazã
numele, dar ei scriu Brzava, iar dintre localitãþi amintim: Padina, Torda, Margita, multe Sala�e ºi Palanka în special
Banatsko, adicã bãnãþene, la care se adaugã vechile cetãþi dacice din Slovenia, Ledava, Ondava, ca ºi cele din
Croaþia, Serbia.

Din Serbia, urmãtorul afluent mai important este Morava, care dupã I.C.P.D.R. din Viena, este denumitã Velika
Morava, cu Q = 232 m³/s þi F= 37.444 km²,[26] formatã la confluenþa Moravei de Vest cu Morava de Sud, care
primeºte pe partea dreaptã pe Ni�ava, care trece prin Bela Palanka, fostã Remesiana, (vezi Niceta din...) apoi prin
oraºul Ni�, locul natal al împãratului Constantin, iniþial oraº românesc, situat la limita sudica a Munþilor Carpaþi. Tot
din acest bazin hidrografic mai amintim râul Ibar cu afluentul Ra�ka (ºi localitatea omonimã), care sunt vechi nume
româneºti, dupã cum argumentat spune N. Densuºianu în �Dacia preistoricã�, apoi tot Podiºul Miroè Planina, ºi
întreg lanþul Carpaþilor sud Dunãreni, este o regiune româneascã, unde locuitorii de pe versantul vestic vorbesc un
grai bãnãþean, iar cei de la est, unul oltean, aceastã regiune fiind cunoscutã ca acea a românilor Timoceni, azi in mare
parte deznaþionalizaþi.

Timiºul cu Bârzava, Caraºul (negrul) ºi Nera (apa) sunt urmãtorii afluenþi mai semnificativi, care se varsã în
Dunãre, primul la Pancevo, lângã Belgrad, la 15 km avale de vãrsarea râului Sava, iar ultimele lângã Baziaº, care prin
însãºi numele lor trãdeazã originea lor dacicã, adicã asemãnãtoare cu altele din peninsula Balcanicã, (nera / apa, cara
/ negru / limpede, vezi ºi Carasú / caravlahi, care sunt getice, pãstrate de aromâni, preluate apoi si de alte popoare.

La Orºova / Ruºava, Dunãrea primeºte de pe partea stângã râul Cerna, cu zone de strãveche locuire ca ºi tot
defileul Dunãrii dintre Baziaº ºi Drobeta Turnu Severin, Dunãrea fiind o cale de comunicaþie între depresiunea
Panonicã ºi Getica, din toate timpurile.

Dupã traversarea Carpaþilor, primul afluent mai important, pe dreapta, este Timokul, (Q= 40 m³/s), care are
izvorul lânga cunoscuta localitate eclesiasticã Remesiana, azi Bela Palanka, din apropiere de Ni� ºi se varsã în Dunãre
la Radujevac, în dreptul com. Pristol din România. Tot pe aceasta parte, din Bulgaria vin o serie de râuri din Balcani,
cu debite ºi suprafeþe ale bazinelor hidrografice de mai mici dimensiuni, dar interesante din punct de vedere hidronimic.
Începând de la vest, primul este Topolovec, apoi Vojni�ka reka, ambele vãrsându-se în Dunãre la Dunavici. Alte
toponime româneºti, printre care amintim: Gramada, Kula ºi Magura. Un alt râu, localitate ºi renumit loc istoric
este Arciar, care este situat lângã cetatea � capitala Daciei Ripensis, Ratiaria, situatã peste Dunãre fata de Balta
Arciarului, din comuna Desa, jud. Dolj, România.

Dintre râurile balcanice mai amintim Ogosta ºi Isker, care izvorãsc de la sud-est de Sofia, din apropierea celui mai
înalt munte din toatã peninsula Balcanicã � Musala, 2.925m.

Pe lângã Sofia, sunt o mulþime de localitãþi si râuri cu nume româneºti: Vakarel, Pastorel, in Depresiunea Sofiei,
Novi han, Bistrica, Bjala, Slatina, Targoviste sau nume de munþi ca Baba 1787 m, Murga� 1687 m., iar Augustin
Deac citeazã liste cu mii de asemenea nume, deoarece aºa cum spune el, «aici baza etnicã o formau daco-românii�,
[8, vol I, pag 17]

Dintre numele de vârfuri de munþi din Muntii Balcani, redãm mai jos o scurtã listã:
Musala- 2925 m altitudine, Alogea- 2684 m, Pãpuºele Tudorei, Pavel 2667 m., Rãzboina, Vãcãrel, Vetrila, Vrãbiuþa,

Mãgura, Orbelus, Orlita, Planina, Strungea, Rila, Rodopi, Vlahina. Toponimele, în numãr ºi mai mare, atestã aceeaºi
apartenenþa la limba neamului românesc, iar dintre ele amintim: Sofia (Serdica), Târgoviºte, Giumaia (azi Sumen),
Giumaia de Sus (azi Blagoevgrad), Peºtera, Razlog, Vacarel, Stru(n)ga, Belita, Corb, Catel, Curila, Troian, Vlahi etc.

Dintre afluenþii de pe partea stângã a Dunãrii din sectorul românesc amintim pe cei mai mari. Jiul are suprafaþa
bazinului hidrografic, F= 10.469 km², Q=90 m³/s, are la origine numele Jii, care în graiul vechi înseamnã apa,
izvorãºte din Depresiunea Petroºani, de la confluenþa Jiului de Vest cu cel de Est ºi se varsã în Dunãre, dupã 340 km,
la Zãval. Dintre toponime prezintã un interes aparte numele comunei Bala ºi satul Bala de Sus, (numele eroului
vedic, al cãrui nume îl poartã un braþ al Dunãrii, pe care-l vom mai întâlni pe Dunãre mai la vale, între braþul Dunãrea
Veche ºi braþul Borcea, nume schimbat în �Râul�) de pe râul Lupca un afluent al Motrului, Gilort, localitatea Novaci,
râul ºi comuna Breasta - de la Brazda lui Novac, Ohaba etc.

Râul Olt, cu cei 165 m³/s, (egal cu debitul Mureºului) þi 24.300 km² ai bazinului sãu hidrografic, este la doilea
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ca mãrime dintre râurile din România tributare direct Dunãrii, dupã Siret, denumirea sa se pierde în negura vremurilor,
dar T. Diaconu sugereazã cã ar însemna �râul lung ºi sfânt al arienilor�, �râu sacru al arienilor� sau �ti.ara(n)to.sâ�,
iar �Tomashek si Rösler îl considerã traco/dac� [16, p. 154], dar nu este lipsit de importanþã faptul cã din acest râu
se exploata, pânã nu demult, prin spãlare (lãiere) aurul din aluviuni, care a devenit Alitus/ Alutus, alutatium, moºtenit
ºi de alte popoare, cum sunt lituanienii care au un oraº Alytus, sau francezii care au un râu Olt ºi mai multe localitãþi
cu numele compus xxx �pe malul Oltului� [1 ºi 28, pl 96-98]. Denumiri compuse sau derivate din Olt, la noi sunt
numeroase: râuri, Olteþ, Oltiºor, 15 localitãþi cu acest etimon, 6 nume compuse cum sunt, Podu Olt, Piatra Olt,
Oltina etc, pentru a ne opri aici, deoarece aria de rãspândire este mult mai largã, spre ex, în Franþa � Olot, Elveþia �
Olten. Afluenþii sãi: R. Negru, Dãiºoara, Lunca, Aluniº, ªercaia, Mândra, Bistriþa, Geamãrtãlui, Vlaºca, Topolog,
Bolovan, Oboga etc. ne aratã limpede originea traco-geto-dacicã sau româneascã a acestor artere hidrografice, ca ºi
ale localitãþilor din cadrul bazinului hidrografic.

Râul Vedea are Q=12 m³/s þi F= 5.364 km², este un râu cu o strãveche denumire, dupã cum se ºi numeºte, este
de origine vedicã, iar afluenþii sãi confirmã afirmaþia prin numele lor; Vediþa, Tilorman, Ticuciu, Burdea, Clãniþa etc.

Demn de reþinut cã în zona Giurgiu, Dunãrea are un braþ activ Ara, iar altul inactiv � Smârda, (moarta), dar
localnicii îi spun Dunãrica. Primul având semnificaþia de �lac din þara înþelepþilor�, þara arienilor, dar localizat în
Moldova, pe lângã Rarãu, [16].

Argeºul, care însemna tot apa sau râul, are debitul mediu multianual de 64 m³/s, la Budeþti, suprafaþa bazinului de
recepþie de 12.521 km², izvorãºte de la confluenþa râului Capra cu râul Buda ºi dupã 340 km se varsã în Dunãre la
Olteniþa. Are afluenþi cu nume strãvechi ca Nãvrap (onomatopeic), Buda � râu in Munþii Fãgãraº ºi localitate la vest
de Bucureºti, care vine de la numele profetului Buda, Budeºti Budiºteni, Budiºteanca, Mitreni, de la zeul Mitra, Sabar-
nume din strãvechime, Câlniºtea etc.

În cadrul acestui bazin sunt o mulþime de cetãþi dacice, cum sunt Argedava din satul Popeºti, oraºul Mihãileºti,
jud. Giurgiu, localitãþi Grãdiºtea, care înseamnã loc de oraº, Colibaºi, (coliba = atelierul fierarului), deci localitãþi
preponderent siderurgice, întâlnite in jud. Argeº ºi Giurgiu º.a.

Ialomiþa, Q= 38,8 m³/s, F= 8.873 km², in vechime Napariþi / Naparis = apa al cãrui nume vine de la pãrinþii
noºtri înþelepþi, având obârºia sub vârful Omu, sau �sanctuarul antichitãþii� cel care iese de sub pãmânt, de sub
Omu, [16. p.152 º.a).

Siretul este cel mai mare afluent al Dunãrii de Jos, cu Q=190 m³/s, F= 44.835 km², deoarece culege afluenþii sãi
de pe clina esticã, uneori ºi de pe cea vesticã, a Carpaþilor Rãsãriteni, ca Bistriþa, Bistriþa Aurie, (nume de strãveche
rezonanþã, conþinând informaþii despre bogãþia subsolului), Bistricioara, Neagra, (a se vedea Neagra ªarului=vij.ara/
Vis.Ara- lacul ºi þara arienilor), Trotuºul, Buzãul. Dintre aceºtia, cei mai reprezentativi ca hidronimie este chiar
Siretul, cunoscut în antichitate cu numele de �Hierasus�, sau cel sfânt, citit �Ie.Ra.sus�, ( a se vedea antroponimul
Ieronim) Iera în limba veche, dar pãstratã mai bine în greacã, înseamnã sfânt, strãlucitor, [16. p. 151], dar ºi
celelalte, au o mare arie de rãspândire. Doi din afluenþii sãi: Siriu Mare, Siriu Mic ºi muntele Siriu, au nume de o
mare vechime ºi înseamnã în vedicã �zeiþa bogãþiei�.

Prutul cu Q= 86 m³/s, F= 28.396 km², izvorãºte din Ucraina, de sub vârful Goverla, 2061 m din Carpaþii
Pãduroºi ai Maramureºului, are ca afluenþi mai mari; Ceremusul format din unirea Ceremuºurilor Alb ºi Negru din
Ucraina, Sãrata, Lãpuºna, Tigheci ºi Larga, Pruteþ, Jijia, Sãrab, (sarab, Basarab), Muºata, Frumuºiþa, termeni vechi
dacici, pãstrat în limba aromânilor.

În întreg bazinul hidrografic al Dunãrii, care dreneazã suprafeþe din 18 þãri, chiar ºi în afara bazinului hidrografic
Dunãrean, se întâlnesc nume identice, sau aproape identice de râuri, localitãþi, unele dintre cele mai mari, sau cu
nume schimbate, cum este cazul cartierului central, vatra iniþialã, a oraºului Düsseldorf, capitala landului federal
Rhenania de Nord Westfalia, care se numea Wlalahei, pânã în anul 1851.

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 si locuri, în limba sa ºi constituie
naþiunea primordiala nu numai a Europei, ci pe spaþii mult mai mari.

Urmãrind cursul Dunãrii ºi afluenþilor mai mari am vãzut nume româneºti, fie ele în Germania, Elveþia, Austria,
Cehia, Slovacia, Ungaria, spaþiul fost Jugoslav, Bulgaria etc., care ne aratã care a fost neamul capabil sã denumeascã
artere hidrografice lungi de mii de Km, strãbãtând numeroase þãri ºi sã-ºi pãstreze acelaºi nume, sã numeascã
localitãþi cu acelaºi nume pe imense areale, fig. 1, cu toate eforturile depuse de autoritãþi, mai ales în ultimii 350 de
ani, de creare a unei noi identitãþi.

În pofida acestor eforturi concertate ºi bine dirijate, cu un scop precis, urmãrit timp de milenii, pânã acum nu s-
a reuºit ºtergerea acestor inestimabile dovezi de culturã, civilizaþie, materialã ºi spiritualã, ale popoarelor de origine
traco-geto-dacice, sau româneºti, popor care a împrumutat ºi altora imense valori spirituale ºi materiale, fenomen
care este prezent ºi azi în diferite moduri.

Pentru a contracara acest fenomen negativ, chiar ºi pentru acele popoare, care, cu sau fãrã voia lor, schimbã
numele de râuri, localitãþi, locuri, ºtergându-ºi propria istorie, îºi fac lor însele imense deservicii, rupând legãturile
spirituale milenare, trebuie sã se cunoascã adevãratul curs al istoriei, asumându-ºi fiecare meritele si defectele sale.

Pentru remedierea acestor neajunsuri, care conduc la pierderea identitãþii etnice, este necesara cunoaºterea
adevãrului istoric, prin studierea documentelor, a realitãþilor din teren, a limbilor grupãrilor etnice, obiceiurilor lor,
portul popular, arhitectura tradiþionalã, pãstrarea acestora, ca ºi a vechilor denumiri ale categoriilor geografice, fie ele
artere hidrografice, forme de relief, toponime, etnonime etc.
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Problemele românilor din afara graniþelor, ieºiþi istoriceºte din ele prin rapt ºi dictat (e cazul Basarabiei,
Bucovinei ºi a unor pãrþi din Transilvania ºi Banat), i-au frãmântat ºi pe alþi reprezentanþi ai generaþiei
clasicilor, numai cã la Eminescu acestea au devenit chestiune de conºtiinþã naþionalã ce decurge din statutul

de intelectual ºi patriot, într-o vreme apropiatã de epoca formãrii naþiunilor europene în graniþe de tinere þãri când
noþiunea de patriotism era proaspãtã, neerodatã sau diluatã, precum în zilele noastre.

În vremea când Eminescu, pe drumul deschis de Dimitrie Bolintineanu, redescoperea tracitatea ºi românitatea
sud-dunãreanã, cu porecle fãrã acoperire ca �þinþari� sau �morlaci�, Ioan Slavici publica o broºurã în limba germanã
cu titlul �Românii din Ungaria, Transilvania ºi Bucovina�, broºurã cãreia Mihai Eminescu îi face o cronicã de
întâmpinare incitat fiind, probabil, ºi de monografia grandomanã despre poporul ungar întocmitã de Paul Hunfalvy,
la care se va referi ºi Titu Maiorescu în studiul �Literatura românã ºi strãinãtatea�. Din lucrarea lui Slavici, publicatã
în prestigiosul ziar german �Ausburger Allgemeine Zeitung�, Eminescu extrage un lung fragment privitor la politica
de maghiarizare, inclusiv la Dunãrea de Jos, care îi afecta mai abitir pe alþii decât pe români, �ungurilor lipsindu-le
elementele de culturã ºi înzestrare intelectualã, însã prisosindu-le energia ºi abilitatea politicã�.

În publicistica din �Curierul de Iaºi�, dar mai cu seamã în cea de la �Timpul�, înverºunarea poetului vizeazã
procesul de deznaþionalizare a românilor din statele sud-dunãrene, a cãror situaþie o deplânge ºi din perspectiva
dezinteresului statului român. Dumitru Vatamaniuc, în antologia tematicã �Românii din afara graniþelor þãrii�, sesiza
cã în viziunea lui Eminescu poporul român este o unitate etnicã prestatalã, care are la bazã o limbã comunã ºi o
bogatã viaþã spiritualã. Publicistica lui Eminescu ne oferã texte de referinþã pentru cunoaºterea situaþiei macedoromânilor,
aromânilor ºi istroromânilor, a acestor comunitãþi româneºti într-o vreme când deznaþionalizarea devenise politicã de
stat în Grecia, Albania, Iugoslavia ºi Bulgaria.

În viziunea clarvãzãtoare a poetului ºi neîntrecutului publicist, cauza supremã a afirmãrii noastre ca naþiune
trebuia sã fie unitatea spiritualã a românilor de pretutindeni. Ca sã argumenteze, el apeleazã la surse autorizate, la
documente din fondul Eudoxiu Hurmuzachi ºi la prestigioase publicaþii strãine, iar argumentarea degajã o gamã largã
de sentimente: mândrie de neam ºi limbã, îngrijorare, speranþã, încrâncenare chiar, neezitând sã intre în polemicã
dârzã cu publicaþiile strãine interesate care negau existenþa valahilor sau a românilor sud-dunãreni numiþi, fericit,
tracoromâni. Ca ºi în cazul altor mari probleme ce reprezintã osatura ideaticã a publicisticii sale � problema Gurilor
Dunãrii, rolul României ca placã turnantã de interese între Rãsãrit ºi Apus, problema evreiascã, relaþiile cu Austro-
Ungaria, Conferinþa de Pace de la Berlin ºi pierderea unor felii din þarã, Reformele lui AI Cuza, dreptul naþiunilor mari
ºi mici � Eminescu se informeazã temeinic ºi combate cu argumente de necontestat. Aºa, de exemplu, pornind de la
ideea hasdeianã cã substratul limbii noastre este traco-iliric, conchide cã limba românã, formatã într-un spaþiu
geografic extrem de întins în raport cu graniþele statului, este o limbã absolut unitarã, mãrturie a �preexistenþei
poporului înaintea întemeierii formaþiunilor noastre statale�. Cel mai amplu articol, întrunind multe din atributele unui
studiu, este intitulat �Românii Peninsulei Balcanice�, reprodus în �Timpul� din ziarul �Telegraful român� (26 septembrie
1878). El se citeºte cu acelaºi interes din perspectiva mai multor discipline, deºi nu cuprinde preþioase ºi pertinente
observaþii etnografice, istorice, lingvistice, vizavi de ediþia a II�a a lucrãrii lui IP Falmeraxer, �Fragmente din Orient�.
Fragmentul tradus de Eminescu reprezintã ºi o exemplarã probã de limbã româneascã. La data apariþiei articolului,
informaþiile asupra românitãþii sud-dunãrene erau foarte sãrace. Eminescu atrage atenþia, cu mândrie, asupra unei
noi ramuri a poporului român, de o mare vitalitate etnicã, valahii, aducând la timpul prezent problemele unei etnii
ameninþate cu deznaþionalizarea. Iatã cã ºi de data asta el este un înaintemergãtor, trãgând semnalul pentru �chestiunea
aromânilor�, chestiune ce va deveni una importantã în calendarul de prioritãþi ale statului român independent.

Incursiunile în istoria românitãþii ºi românitãþii sud ºi nordunãrene de la sfârºitul etnogenezei dovedesc solide
cunoºtinþe de istorie veche ºi medievalã, precum ºi o perspectivã modernã asupra fenomenelor istorice care pânã
astãzi nu au fost elucidate pe deplin.

Excursul asupra pãcatelor ce ne însoþesc mereu istoria ºi neamul: nestatornicia, predispoziþia la schimbãri, aºa,
numai sã fie, rãsturnarea frecventã a temeliilor statului (tot din moft), ambiþia de a întrece pe toatã lumea, irosirea
forþelor în zbateri sterile etc., motiveazã lipsa de interes pentru fraþii noºtri, element etnic cu care ne putem mândri.

Tracoromânia ºi transromânii în
publicistica eminescianã

Gligor HAªA
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�Nu existã stat în Europa Orientalã, nu existã o þarã de la Adriatica la Marea Neagrã care sã nu cuprindã bucãþi din
naþionalitatea noastrã�, începând de la ciobanii din Istria, de la morlacii din Bosnia ºi Heþegovina, pânã în Munþii
Albaniei ºi zidurile Atenei (...); dincolo de Tisa ºi Nistru, pânã la Odesa ºi Kiev�. Eminescu, publicistul, politologul ºi
formatorul de opinii, dã ca exemplu interesul ruºilor pentru �cele mai neînsemnate triburi ale familiei slave�, ca
pretext pentru a înfiera lipsa de interes a românilor transdanubieni pentru fraþii lor din Peninsula Balcanicã la Congresul
de Pace de la Berlin. Vina faþã de ei e cu atât mai mare cu cât aceºtia, în condiþii vitrege nemaiîntâlnite, ºi-au pãstrat
limba ºi datinile, în vreme ce slavii s-au �grecit�, iar albanezii �s-au turcit�.

Întrucât fragmentul tradus (ºi comentat) de Eminescu din lucrarea lui Fallgnerayer asupra Orientului rãmâne
pânã astãzi o preþioasã sintezã de istorie ºi cartografie referitoare la populaþiile din Peninsula Balcanicã, ne simþim
îndrituiþi sã rezumãm câteva date ºi idei:

a) Românii sud-dunãreni sunt atestaþi încã din secolul al XI-lea în istoria bizantinã, ca urmaºi ai tracilor latinizaþi;
b) Aceºtia au fost în legãturã cu conaþionalii lor de pe malul stâng al Dunãrii, dominând pãrþi din Tesalia ºi

Albania (ca argument enumerã oraºe ºi sate ale acestui popor ce se ocupã cu creºterea vitelor, meºteºugurile ºi
comerþul);

c) În cunoºtinþã de cauzã, furnizeazã date despre oierit ºi transhumanþã, identice cu ale pãstorilor nord-dunãreni,
oameni sobri, având cultul familiei ºi deprinderea meºteºugurilor casnice, cu calitãþi mult superioare celor care
vorbesc greceºte;

d) Acest popor a avut cândva �periodul sãu de strãlucire ºi de mãrime politicã precum a tebanilor�, au avut þara
lor, numitã Valahia Mare, spre a se deosebi de o alta, Valahia Micã, tot sud-dunãreanã ...; a avut regi un Petru ºi Asan,
care au fondat un regat cu capitala la Târnovo, au avut în Tesalia un cãpitan neatârnat care se numea Marele Român
(Megas Vlachos), nemurit în cronicile bizantine ºi franceze.

Pentru deºteptarea �risipitelor pãrþi ale poporului românesc�, Eminescu considerã cã trebuie sã se facã misiuni de
culturã, ca acelea din vechime la Muntele Athos ºi mult mai mult. Realitatea vremii sale îi justificã apelul la o diatribã
fulminantã vizând �clasa politicã de hoþi ºi semidocþi�.

În articolul numit neutru �La 4-16 iunie...�, apãrut în �Timpul� la 1 iunie 1880, ca ºi în alt articol precedent,
Eminescu susþine cã pentru reglementarea situaþiei din Balcani ar fi necesar un �mondus vivendi� în care sã se
asigure fiecãrui popor libertatea de dezvoltare culturalã ºi politicã. O altã revenire la problemele romanitãþii sud-
dunãrene este cauzatã de epilogul nedrept al Congresului de Pace de la Berlin. Constatând cã unei civilizaþii reale îi
lipsesc toate elementele etnice din Peninsula Balcanicã, Eminescu considerã cã este nedrept ca una sã stãpâneascã
asupra altora: �...o egalã culturã, o egalã valoare numericã ºi o egalã slãbiciune � toate fiind supuse unei influenþe
strãine, fie ruseascã, fie austriacã � impune o egalitate în drepturi. Transromânii (acesta fiind termenul corect dupã
Eminescu, ºi nu macedoromanii) au fost în Evul Mediu un popor numeros rãspândit în toatã Peninsula Balcanicã.
Factori istorici ºi culturali neprielnici au contribuit la amânarea deºteptãrii naþionale. La aceºtia se adaugã dezbinarea
lor programatã de cãtre greci ºi austrieci. În consecinþã, recomandã nu numai înfiinþarea de ºcoli româneºti, ci ºi a
consulatelor în principalele orãºele locuite de români, care sã-i apere de bandele de hoþi care terorizau populaþia
tracoromânã. Tendinþelor de predominare panbulgare le opune o posibilã alianþã între români, albanezi, turci ºi o
nouã reîmpãrþire a teritoriului dupã state, singurul argument de drept public care poate asigura dezvoltarea egalã a
tuturor elementelor etnice din Balcani.

Studiul publicat în �Timpul� la 20 septembrie 1881, cu titlul �La Montpellier� se bizuie pe serioase informaþii
cuprinse în lucrarea lui Dimitrie Bolintineanu �Cãlãtorii la românii din Macedonia ºi Muntele Atos sau Santa Agora�,
precum ºi pe tratatele lui Wiliam Martin Leake ºi Ami Boue. Articolul în discuþie nu este lipsit de obiºnuitele sãgeþi ale
polemicii eminesciene, ele vizând atitudinea pãrtinitoare a Franþei în rãzboiul rece dintre Grecia ºi Turcia. Nu de
puþine ori argumentul raþional ºi logic se însoþeºte cu ironia subtilã: �În Epir ca ºi-n Tesalia, grecii veritabili strãlucesc
aproape pretutindeni prin absenþa lor ºi macedoromânii constituie marea majoritate a populaþiei� sau cu acuza învecinatã
sarcasmului: �Nimic mai bizar decât de a întemeia din Franþa în Orient politica naþionalã pe situaþia ºcolarã ºi
religioasã a elevilor din Tesalia�. Acumulând, în acelaºi loc, argumentele, Eminescu apeleazã la ziarul francez
�Republique Francaise�, unde se afirmã cã macedonienii (nu þinþarii ºi kuþovalahii, nume care pentru români nu au
niciun înþeles) ocupã tot teritoriul ce se întinde de la Ohrida la Moreea ºi de la Caiani pânã în Adriatica (...), formând,
dupã spusele lui Thunmann, un popor mare ºi numeros. Mai adaugã Eminescu, pornind ºi de la alte surse, desigur,
cã românii sudici reprezentau o jumãtate a populaþiei Traciei ºi trei din patru pãrþi ale Macedoniei ºi Tesaliei. Schiþând
o hartã cu graniþe având localitãþi majoritar româneºti, comentatorul afirmã cã ar putea fi privitã ca un teritoriu
exclusiv românesc. Ajungând la numãrul populaþiei, constatã cu maliþie cã la sud de Dunãre �statistica oficialã e
pãrãsitã în seama fanteziei�, devenind �un obiect de lux� ºi de aceea sunt preferabile însemnãrile cãlãtorului Boue,
care numãrã aproape 600.000 de macedoromâni numai din regiunile prin care a trecut. Colonelul Leake gãseºte 500
de sate macedoromâne în Tesalia, Macedonia ºi Epir, cu 500.000 de locuitori, iar aceasta într-o vreme când întreaga
Peninsulã Balcanicã ajungea la cifra de 10.000.000. Cifrele, spune Eminescu, dateazã de o jumãtate de secol, iar
populaþia a sporit de atunci încoace, fãrã a mai pune în calcul cã autorii cifrelor dispuneau de mijloace empirice de
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investigaþie, principalul argument fiind limba vorbitã ocazional ºi cultul
religios. Aducând lucrurile la zi, sã ne închipuim ce cifre de recensãmânt
ar jongla udemeriºtii dacã printre unguri i-ar numãra pe toþi þiganii vorbitori
de limbã maghiarã.

În continuarea argumentelor, Mihai Eminescu apeleazã iarãºi la Dimitrie
Bolintineanu, care evalueazã macedoromânii la 1.200.000, pe când Bãlosescu
la 2.800.000, iar Blue Book numãrã 50.000 numai la frontierele Greciei.
Cu astfel de argumente, Eminescu reproºeazã Congresului de Pace de la
Berlin nepãsarea cu care a tratat situaþia românilor sud-dunãreni. Mult mai
interesante pentru cititorul de astãzi, mult mai neavizate în comparaþie cu
contemporanii poetului, sunt considerentele privitoare la originea românilor
din Sudul Dunãrii, considerente ce sporesc de cel puþin patru �sisteme�:
urmaºi ai vechilor traci; fraþii românilor nord-dunãreni; urmaºii dacilor ºi
romanilor transmutaþi de Aurelian la sud de Dunãre; ramura dacoromânilor
din perioada de început a etnogenezei. Eminescu, apelând ºi la nodul gordian
ca soluþie, conchide afirmând cã limba, datinile, superstiþiile sunt aceleaºi
ºi face referire la Rusalii, Filipi, Moroi. Vorbind despre limbã, ca argument

al originii, el stãruie asupra verbului, considerând �þâþânã împrejurul cãreia se învârtesc toate limbile�, identic în
moduri, în timpi, în conjugãri. Continuând demonstraþia ca un etnolog de geniu, el reconstituie procesul deznaþionalizãrii
fireºti, prin izolare, ºi a celei forþate, prin politicã de stat (interzicerea cãrþilor, ºcolilor, bisericii în limba românã).
Încheind rezumatul �cestiunii macedoromanilor�, exegetul precizeazã cã aici nu s-a referit ºi la românii din Bulgaria
ºi alte zone sud-dunãrene, considerând cã ar fi drept sã se constituie pe harta Turciei în agonie un mic stat de 2-3
milioane de suflete, �o Românie macedoneanã, al cãrui rol nu ar fi fost nici fãrã importanþã, nici fãrã strãlucire�.

Incursiunile în istoria acestei populaþii, de la întâlnirea celor 2 milenii ale erei noastre, sunt mai mult decât
probatorii ºi avizate, însã spaþiul ne obligã sã le punctãm doar, amintind rolul romanilor din Peninsulã dupã nãvãlirea
pecenegilor ºi a cumanilor, pe fundalul luptelor fratricide din Imperiul Bulgar de la sud de Dunãre. Sã amintim apoi
de invazia cu foc ºi sabie a sârbo-croaþilor care a ºters rânduielile civilizaþiei bulgare. Aceastã disoluþie nu privea ºi
populaþia româneascã din munþii deveniþi cetãþi. Acum va ieºi pe scena Peninsulei Balcanice o populaþie nouã,
tracoromânii sau valahii. Aºa se face cã pe la 1190, sub domnul valahilor Petru sau Kalopetru, puterea lor, prin unirea
cu Francisc I, viza cucerirea Constantinopolului. �Atunci�, zise Rosler, �poporul românesc care umplea partea
dinlãuntru a tuturor provinciilor Traciei, Macedoniei, Tesaliei, Moesiei întrecea ca numãr ºi putere poporul grecesc�.
Informaþia vine de la un istoric care nu ne-a iubit ci, dimpotrivã, a dat apã la moarã iredentismului maghiar.

Pornind de la izvoare scrise, Mihai Eminescu combate false teorii, cum cã imperiul de la sud de Dunãre era vlaho-
bulgar, cei care s-au rãsculat fiind valahii ºi nu bulgarii (conform lui Choniatul Nicetas ºi autorului istoriei cruciadelor,
împãratul german Frederic). Marele nostru publicist, completat de un subtil istoric, insistã asupra informaþiilor
contemporane evenimentelor pentru a dovedi originea celor doi fraþi, Ioan ºi Petru, deveniþi împãraþi. Astfel, face
trimitere la scrisoarea papei Inocenþiu III în care se afirmã expres cã Petru ºi Ioan se coboarã din sânge regesc, cã
sunt demni de coroanã imperialã prin descendenþa lor�. A vorbi despre Imperiul Asanizilor ca despre un imperiu
bulgar este o eroare � imperiul era vlaho-bulgaro-cuman, iar dinastia era vlahã�.

Problema românitãþii, ºi nu a romanitãþii, sud-dunãrene apare în publicistica lui Eminescu nu ca una nouã, ci ca
una ineditã prin abordare ºi surse. El consumã timp imens ºi efort titanic în procesul de informare ºi documentare
tocmai pentru aceea cã era abordatã într-o vreme cu Europã tulburatã ºi Balcani în flãcãri. Pânã la Eminescu
problema populaþiilor din Peninsulã ºi, în speþã, cea a românilor, urmaºi ai tracilor ºi getodacilor fusese tratatã din
perspectiva unui exotism turistic, etnografic. ªi numai citind acest demers ne dãm seama cã ea putea fi una dintre
�cestiunile� importante ale Congresului de Pace de la Berlin. Dacã ar fi fost rezolvatã cât de cât atunci, nu am fi
asistat astãzi la rãzboaiele interetnice ºi religioase din Balcani. În publicistica eminescianã, problemele românilor sud-
dunãreni sunt abordate dintr-o dublã ipostazã: aceea de român ºi de scriitor patriot sensibil la toate manifestãrile
trecute ºi prezente ale neamului sãu, alternând patetismul romantic cu luciditatea ºi clarviziunea analistului politic.

Nostalgia mitului dacic, a unei Dacii rediviva cu fruntarii la Nistru ºi Tisa, în Hemus ºi Carpaþii Nordici, regretul
existenþei unor hiaturi ºi neºanse în istorie strãbat întreaga operã eminescianã, nu doar publicistica. Mai cu seamã l-
a preocupat situaþia ºi starea unei ramuri a poporului român rãtãcitã într-o istorie europeanã ca Amazonia, ramurã
care a trãit ºi trãieºte drama bãºtinaºilor peste care a trecut conquista. Demersurile sale în presa vremii de atunci sunt
mai mult decât actuale astãzi, fiindcã Balcanii au fost ºi sunt vulcan în erupþie, lava fiind reprezentatã tocmai de
relaþiile interetnice, ºubrezenia graniþelor, amalgamul de religii; cerbicia cu care Grecia, Bulgaria, Turcia, Albania,
Serbia au purtat ºi poartã paloºul asimilãrii. Iatã, românii (sau tracoromânii � macedoromâni, aromâni, istroromâni),
numãraþi cândva cu milioanelor, pot fi numãraþi astãzi cu miile. Martiriul lor nu este cu nimic mai puþin tragic decât
al poporului lui Izrael sau al Armenilor.
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Amplul poem �Gemenii�, inspirat din istoria dacilor, a apãrut în volumul �Poezii postume� la Editura
Nerva Hodoº în 1902. Este un poem de �lungã gestaþie�, zise Perpessicius, alcãtuit dintr-un prolog �
Sarmis � ºi drama însãºi � �Gemenii� � la care Eminescu lucreazã, dupã propriile-i mãrturisiri, între

1875-1877. Este vorba despre o versiune intermediarã în care se încorporeazã ºi �Rugãciunea unui dac�, ºi a
cãrui perfecþionare continuã pânã în 1881. Pe parcursul elaborãrii, numele protagoniºtilor se schimbã.

Fratele deposedat de tron ºi iubire se numeºte, pe rând, Alberic, Boirebist, Sarmis. Urzupatorul e
constant Brig-Belu, iar soþia necredincioasã, Tomiris.

Cadrul mitic evocat aici, ca ºi în �Memento mori�, se bizuie pe izvoare antice:
peºtera zeilor bogat ornamentalã, cu firide, bolte, tainiþe, potrivite evocãrii

misterului. Motivul fratricidului pare a fi unul real ºi, ca timp istoric, urmeazã
d e s t r ã m ã r i i imperiului creat de Burebista, adicã dupã asasinarea miºelnicã a
marelui rege. Ne îndrituieºte la aceastã afirmaþie faptul cã, în variante ale
elaborãrii poemului, �fratele deposedat de tron ºi iubire� se numeºte ºi Burebist.
Despre Sarmis se ºtie cã a domnit în vremea lui Alexandru cel Mare ºi cã el a construit
în Þara Haþegului �un oraº regal mare ºi l-a denumit dupã numele sãu, Sarmizegetusa.
O monedã de aur gãsitã la Turda pare sã confirme aceasta, cãci pe faþa cu bustul sãu stã
inscripþia Sarmis Basil, în vreme ce pe revers apare o poartã de oraº întãrit� (Neigebaur
JF Beschreiburg und Walachei, Brelau, 1854). El îl precede pe Dromichete, cu
care se încheie un ºir de mari regi daci care îl preced pe Burebista. Brigbelu e personaj
de ficþiune, de rezonanþã germanico-avarã. Motivul fratricidului e, fãrã îndoialã, cel
al artrizilor greci de la Micene. El este amintit sau prelucrat, tangenþial, de Eminescu ºi în
alte poeme. Autorul afirmã cã se bizuie pe o legendã �care de mii de ani ne sunã în urechi�,
brodatã pe motivul �rãsplatei� ºi al fratricidului ºi condimentatã cu motive eminesciene
dispuse ºi aici antinomic: proºti- ºireþi; credinþã ºi bunãtate � invidie ºi urã; înþelepciune
ºi nebunie, mãrire ºi cãdere; minciunã � adevãr, precum ºi altele, pe care le-am
întâlnit, chiar ºi în grupuri de versuri identice, în partea a II a �Scrisorii III�.

În vadul adevãrului se aºeazã poetul ºi în secvenþa încoronãrii. Succesiunea
la tron e apanajul castei sacerdotale, a marelui preot. Scena încoronãrii e
impresionatã, copleºitoare: �Cu fãclii stinse-n mânã-n genunche cad oºtenii, /
Iar preotul aprinde un vraf de mirodenii. / (...) Toþi în genunchi cu groazã
ascultã în tãcere / Iar preotul începe cu glas plin de durere : / � În numele
celuia , al cãruia vecinic nume/ De a-l rosti nu-i vrednic un muritor de lume, /
Când limba-i neclintitã la cumpenele vremii, / Toiagul meu s-atinge încet de
vârful stemei...� Apariþia Tomirei, regina albã ca omãtul, e justiþiarã. Descrierea
ei întruneºte toate procedeele ºi motivele întâlnite ºi în alte poeme: Ondina,
Miradoniz, Povestea Dochiei ºi ursitoarele etc.: � � O, vino mai aproape, aproape
l-al meu piept, / cu pãr de aur ºi ochiul înþelept. / Ca zece morþi deodatã durerile
iubiri-s / Cu-acele morþi în suflet eu te iubesc, Tomiris�.

Tabloul al II-lea al poemului este construit dupã dimensiunile
himalaiene, urieºeºti ale celor din �Memento mori� sau �Sarmis�:
Evenimentele se petrec în timp imemorabil, �în vremea cea
cãruntã�; la nuntã participã zeii vechii Dacii, în frunte cu
�Zamolxe, zeul getic� având de-a dreapta ºi de-a stânga

Tomiris – eroina lui Eminescu din
poemul Gemenii

Prof. Gligor HAªA
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mândrul soare ºi sfioasa lunã: din depãrtãri se aude
cimpoiul scitic. Nunta feericã o precede, ca descriere,
pe cea din �Nunta Zamfirei�. Inclusiv descrierea
miresei este cea coºbucianã de mai târziu. Ochii
miresei Tomiris sunt ca cerul albastru, �Frumoºi ca
douã basme, izvoarele uimiri-s, / În pãrul lung de aur
se-nvãluie Tomiris�. Nuntaºii vin din patru pãrþi de lume,
de la Nilul Egiptului, din þara lui Tezeu ºi a Minotaurului,
din Persia lui Darius, din nordul Odinic. Înfruntarea
dintre detronat ºi încoronat, dintre Brigbel ºi umbra lui
Sarmis este una ciclopicã ºi îl sperie pânã ºi pe Marele
Zeu. Ea prilejuieºte un al doilea portret fãcut Tomirei:
�Ci-n evii tãi, Zamolxe, tu n-ai creat vreodatã / Un
chip mai blând, mai gingaº decât ãst chip de fatã! /
Gândirea ta, divine, abia putu s-adune / Din mii de lume
o singurã minune...� Reproºurilor aruncate de Sarmis
lui Zamolxe le urmeazã un amplu ºi zguduitor blestem,
similar celui din �Rugãciunea unui dac� ºi cu ecouri în
�Scrisoarea I�. El pare a fi blestemul care de milenii
ne însoþeºte istoria, iar reverberaþia se pierde în
reproºurile adresate Tomirei, ca un ecou într-un peisaj
al miticei Dacii din �Memento mori�, la malul mãrii.

La sfârºitul acestui demers asupra unei pagini de
istorie miticã versificatã ºi a douã personaje � unul
istoric-real (Sarmis) ºi unui istoric-mitic (Tomiris) �
rãmâne suspendatã întrebarea ce naºte întrebãri: ce
surse au stat la baza inspiraþiei poetice.

Atunci când omul nu a putut sã dezlege misterul marilor opere sacre ale naturii, ºi le-a apropiat prin mituri ºi
simboluri. Acestea coincid parþial cu realitatea, mai exact, sugereazã unele aspecte ale realitãþii care au fost intuite de
om. Prin simbol, omul a încercat sã-ºi potoleascã setea de a ºti neºtiutul ºi a vedea nevãzutul.

Simbolurile primordiale s-au pãstrat nealterate în tradiþiile româneºti, chiar dacã viaþa orãºeneascã, influenþa
occidentalã ºi istoria zbuciumatã le-a ocultat semnificaþia. Întâlnirea cu marile culturi tradiþionale orientale chinezã,
dar mai ales indianã, a permis reconstituirea firului vechii tradiþii româneºti.

În vechime, pornind de la orientarea dupã cele patru puncte cardinale, omul ºi-a imaginat Pãmântul ca un pãtrat
galben, culoarea câmpului, iar Cerul, ca o figurã perfectã, un cerc albastru. În basmele româneºti, s-a pãstrat
expresia: din cele patru colþuri ale pãmântului.

Dar, în tradiþia brahmanã, existã ºi un al cincilea punct cardinal, în sus; acesta ar corespunde cu centrul pãtratului
ºi al cercului, ar fi ca un stâlp între Pãmânt ºi Cer, ar determina o piramidã cu baza un pãtrat, ca un munte. Cele cinci
puncte cardinale, corespunzând la cinci vârfuri, ar sugera ºi pentagrama pithagoreilor.

Pãtratul (Pãmântul) poate fi înscris într-un cerc (Cer) care-i depãºeºte suprafaþa; dar între pãtrat ºi cerc se poate
înscrie un octogon, care reprezintã un drum spre cerc. Octogonul simboliza astfel o cale de la Pãmânt la Cer.
Este suficient sã privim turla unor biserici. Vom observa cã unele au la bazã o secþiune pãtratã � simbolul Pãmântului
� ºi la acoperiº o secþiune circularã � simbolul Cerului �. Trecerea de la o secþiune la alta se face prin una octogonalã.

Tradiþii ºi simboluri

Mioara CÃLUªIÞÃ-ALECU

Simboluri arhaice
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La unele biserici, întreaga turlã are secþiune octogonalã, uneori chiar ºi cupola, ca la biserica Scaune din Bucureºti.

Când Domnul Pavel Coruþ, mi-a publicat cartea Zalmoxis, am hotãrât sã pun la toate cãrþile mele pe copertã un
octogon mascat, obþinut prin suprapunerea a douã pãtrate.

Adãogând la cele opt puncte, vârfuri ale octogonului, centrul, se obþine nouã, numãrul lui Apollo. În colindul
românesc Biserica cea mare cu nouã altare ºi, în variantele sale, se spune cã în al Mãrii Negre prund, la dalbele
mãnãstiri, preuþesc nouã preoþi.

Mai aproape de cerc decât octogonul este un poligon cu 16 laturi. Pe Patera de la Pietroasa sunt reprezentate
pe circumferinþã 16 zeitãþi. În centru dominã Terra Mater � Gaea, protectoarea geþilor care-i purtau numele. Ea este
ca un stâlp care centreazã ºi fixeazã legãtura Pãmânt-Cer. Acest numãr de 17 zei, ca ºi cele 17 oscilaþii gravate în
centrul discului celui mare din Tezaurul de la Pietroasa, argumenteazã cã acesta este autohton. El nu este opera
goþilor care n-au avut tradiþii legate de numãrul 17. Cele 17 divinitãþi care apar s-ar putea înscrie pe o coloanã
Pãmânt-Cer, ca în piesele bitroncpiramidale (15 întregi ºi douã jumãtãþi) din Coloana Nesfârºitã a lui C. Brâncuºi.

În tradiþia vedicã, 17 este numãrul lui Prajâpati ºi al lui �iva. În Atarva-Veda se spune cã toþi cei 33 zei ai
panteonului vedic (32+1) sãlãºluiesc în Skambha, denumirea coloanei în sanscritã.

Chinezii foloseau pentru ghicit diagrame circulare cu 64 de semne pe circumferinþã. Anton Dumitriu în Cheng jen
în China anticã sau înþeleptul în Univers, din cartea Culturi eleate ºi culturi heracleitice, publicatã în 1987, cita cã
Giovani Vacca arãta cum chinezii au multiplicat pe Împãratul Galben din centru, adãugând câte un împãrat pentru
fiecare punct cardinal: negru pentru nord, roºu pentru sud, alb pentru vest ºi verde pentru est. Cum de se regãsesc
aceste denumiri în basmele româneºti? A merge la Verde Împãrat a însemnat a se duce spre rãsãrit? A. Dumitriu
argumenta cã însãºi denumirea Roº Împãrat ºi nu Împãratul Roºu sau Împãratul cel Roºu atestã vechimea acestei
denumiri în limba românã. Culorile alese sunt reprezentative pentru universul nostru: alb este simbolul luminii ºi al
zilei; negru, al întunericului ºi al nopþii; roºu este culoarea sângelui, iar complementara sa, verde este culoarea ierbii.

Multe fapte, astãzi banale, îºi au originea în practici vechi.
Unii spun cã hora ar fi apãrut din credinþa oamenilor cã prinzându-se de mâini în cerc � figurã perfectã � îºi

unesc emanaþiile fluidice ºi îºi sporesc puterile.
În practica asiaticã de tratament prin masarea talpei piciorului, se spune cã în cãlcâi sunt punctele care reflectã

glandele sexuale. Explicã aceasta expresia: I s-au aprins cãlcâile dupã...?
Se ºtie cã ºi în Dacia s-au practicat ritualuri de iniþiere în Misterele Zeilor. În cartea Les religions de l�Inde, Jan

Gonda arãta cã, dupã tradiþiile hinduse, la ritualul de iniþiere, candidatul sta într-un spaþiu închis, în poziþie de fetus,
cu mâinile în poziþie de pumni nestrânºi, urmând ca simbolic sã se renascã iniþiat, cu puteri sporite. Justificã aceasta
expresia sã þii pumnii?

Gaea apare în multe reprezentãri însoþitã de un leu, fiarã existentã în Dacia la acea vreme. Animalul Gaeei, leul a
apãrut pe o veche monedã, ºi apoi ºi-a lãsat numele monedei româneºti.
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