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Vã rugãm sã ne permiteþi ca sã exprimãm deosebita onoare pe care o
simþim prin prezenþa ºi susþinerea pe care dumneavoastrã o demonstraþi ideilor
ºi acþiunilor iniþiate de DACIA REVIVAL INTERNATIONAL. Interesul
dumneavoastrã constant ºi dorinþa comunã de a afla ºi de a spune adevãrul ne
determinã sã amplificãm efortul de afirmare ºi propagare a trecutului mãreþ al
înaintaºilor noºtri, dacii întemeietori de þarã.

În acest an aniversãm un deceniu de muncã intensã pe drumul anevoios,
dar fascinant, al redescoperirii istoriei adevãrate a neamului nostru.

Eforturile noastre conjugate, aportul deosebit de valoros al unui numãr
mare de cercetãtori, acþiunile ºi realizãrile societãþii au fãcut ca astãzi punctul
de vedere exprimat prin congresele noastre, prin revista societãþii �Dacia
Magazin� prin publicaþiile-surori, prin emisiunile radio �Noapte Albastrã�, prin
Dacia TV, prin intervenþii ºi interviuri la alte posturi de televiziune, prin cãrþi ºi
articole publicate, sã determine un curent pozitiv, sprijinit din ce în ce mai mult
de opinia publicã din România ºi din alte þãri ale lumii.

Cu o nestinsã dragoste de adevãr ºi de afirmare a lui, am ridicat trei monumente pe teritoriul Vechii Dacii:
statuia regelui Burebista � la Orãºtie, în judeþul Hunedoara �, monumentul lui Niculae Densuºianu � la Densuº, în
Þara Haþegului din judeþul Hunedoara � ºi monumentul �Primul mesaj scris din istoria omenirii� � la Tãrtãria, în
judeþul Alba.

Efortul nostru continuu este canalizat spre a convinge oficialitãþile române de resort asupra necesitãþii unei
noi perspective în cercetarea istoricã a nivelelor preantice, antice ºi medievale ale teritoriilor de origine
traco-geto-dacicã.

ªtim cu toþii cã este foarte greu sã schimbi o pãrere falsã, fiindcã e înrãdãcinatã de secole prin manualele
ºcolare, prin tomuri de istorie, cãrþi, articole, studii de aºa-zisã �romanisticã�, intervenþii la radio ºi, apoi, la televiziune.

În raport cu concentrarea pe informaþia de specialitate, congresele de dacologie organizate anual de cãtre
DACIA REVIVAL INTERNATIONAL atrag din ce în ce mai mulþi cercetãtori profesioniºti ºi amatori dornici sã
expunã rezultatele eforturilor lor ºtiinþifice. Acest fapt ne obligã la structurarea fermã, pe principii cu o riguroasã
þinutã ºtiinþificã, a comunicãrilor din cadrul congreselor. Ca atare, respectarea tematicii pe care ºi-o fixeazã
congresul, devine obligatorie. Apreciem rolul mobilizator al entuziasmului ºi al intuiþiei în cercetarea istoricã, dar
ipoteza de lucru nu trebuie sa se abatã de la realitatea documentar-ºtiinþificã. Podiumul congreselor noastre de
dacologie este gazda primitoare pentru relevarea adevãratei cunoaºteri, cu consecinþe din ce în ce mai importante în
dãltuirea orizontului ºtiinþific al generaþiilor de acum ºi de mâine din România. �Minciuna de ieri� nu poate fi înlocuitã
cu �minciuna de azi�. Neadevãrul trebuie eradicat ºi înlocuit cu adevãruri demonstrabile.

În acest an, lucrãrile congresului nostru se desfãºoarã într-o singurã zi � 20 iunie 2008 � pe douã secþiuni.
Profilul specific al Congresului al IX-lea obligã la o concentrare exclusivã a comunicãrilor pe subiectul tematic

�REGALIANUS, 258 � 261� ºi pe subiectele cu posibilã tangenþã tematicã: �DACIA în secolele II�III, AD�.
Comitetul de organizare a selecþionat � potrivit criteriului enunþat � un numãr de comunicãri tematice, un film
expozitiv al tematicii ºi un spaþiu de circa douã ore pentru discuþii ºi concluzii.

DACIA REVIVAL INTERNATIONAL ureazã tuturor �Bun venit!� ºi succes deplin lucrãrilor congresului!
Vã mulþumim!

Dr. Napoleon SÃVESCU,
preºedintele Societãþii
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�Care era Dacia când Traian s-a hotãrât, în anul 106, s-o prefacã în provincie romanã?
Mai întâi Dacia era un mare regat cu bazã etnicã perfect omogenã, cu tradiþii istorice seculare, cu structurã

socialã ºi economicã bine definitã, cu o culturã înaintatã ... Aici nu e vorba ...., pur ºi simplu, de un oarecare numãr
de triburi barbare mai mult ori mai puþin populate, locuind un teritoriu destul de întins, totuºi lipsite de solidaritate
politicã ºi naþionalã între ele, ci de o naþiune conºtientã de ea însãºi. ªi în adevãr dacii, ca naþiune politicã, n-au
acceptat niciodatã stãpânirea romanã; cei care n-au cãzut în cele douã mari rãzboaie s-au retras în Dacia septentrionalã
ºi de acolo � ca «daci liberi» � au invadat necontenit provincia ..., pânã ce la urmã romanii, sub Aurelian, s-au
retras din nou pe malul drept al Dunãrii ...�1

Am redat ultimul cuvânt, vorbit ºi scris, al lui Vasile Pârvan, marele arheolog ºi specialist al istoriei noastre vechi,
dupã ce dãduse ºtiinþei istorice monumentala sa operã, Getica. În puþine fraze el rezumã esenþialul despre Dacia ca
mare regat al Antichitãþii, despre daci (noi spunem: traco-geto-daci, n.n.) ca naþiune politicã, adicã alcãtuitoare de
Stat naþional, naþiune cãreia îi rezumã componentele ºi atributele, nelimitându-se doar s-o integreze în concept, ca
pe o axiomã, naþiune care n-a acceptat niciodatã stãpânirea romanã ci a luptat continuu pentru a o înlãtura. Am
redat acest cuvânt al unui mare specialist care vorbea în cunoºtinþã de cauzã, ca atenþionare pentru �ºtiinþificii� care
au scris ºi scriu despre aºa zisa �romanizare� sau, mai grav, �autoromanizarea� celor rãmaºi în provincie dupã 106
ºi încã mai grav �romanizarea� �la distanþã� pe întregul cuprins al Daciei neocupate de Imperiu. Am redat �cuvântul�
de mai sus ca aviz chiar pentru V. Pârvan însuºi, care, paradoxal, a fost ºi el atins de �aripa� respectivei teze false,
fapt ce se cuvine a fi descifrat.

În acest cadru conturat succint de V. Pârvan s-a derulat, cum am spus, lupta continuã a traco-geto-dacilor
ocupaþi de Roma Imperialã pânã la 106, dar ºi a celor liberi împotriva stãpânirii romane, pe care n-au acceptat-o
niciodatã. În acest cadru intrã ºi REGALIAN, primul restaurator al Daciei, pe care cel de-al IX-lea Congres Internaþional
de Dacologie îl omagiazã azi, la 1750 de ani de la începutul actului sãu temerar.

Înainte de a intra în subiect este foarte necesar sã atenþionãm asupra unei mari erori care a bântuit ºi încã bântuie
istoriografia în domeniu � ºi cea româneascã ºi cea universalã � anume, aceea de a considera pe goþi ca prim popor
migrator ºi strãmoºi ai germanilor de azi: în consecinþã, atacurile puternice din secolul al III-lea asupra imperiului ar
fi fost iniþiate ºi desfãºurate de aceºti �migratori�, singuri sau împreunã cu dacii liberi, cu carpii de pildã, ºi cu alte
populaþii din �zonã�. Or, cercetãri relativ recente ale dacologilor noºtri � Gabriel Gheorghe2, Maria Criºan3 � au
demonstrat, în cãrþi publicate, cã goþii n-au existat ca atare ºi cã de fapt goþii au fost geþi; deci, faptele atribuite
goþilor în sec.III-IV trebuie atribuite, corect, geþilor; în fond � este concluzia corectã � got = get, get = got, iar
Jordanes n-a fãcut nicio confuzie, cum s-a susþinut ºi se susþine scriind când get, când got; de altfel, opera lui
priveºte, clar, �originea ºi faptele geþilor�, care se mai numeau ºi goþi, aºa cum dacii se mai numeau ºi dani. ªi
continuãm lãmurirea. Din poporul primordial al �vechii Europe� � arieni/pelasgi � cu centrul în Spaþiul carpatic ºi
pericarpatic, un mare grup etnic, pe un foarte întins teritoriu, a rãmas pe loc ºi va constitui prima naþiune a
continentului, naþiunea traco-geto-dacã, naþiune matcã, strãmoºii noºtri autentici. Pe mãsurã ce condiþiile de vieþuire
au permis, alte douã grupuri etnice mari au pornit spre Centrul, Nordul ºi Vestul continentului, constituind alte douã
naþiuni matcã: celþii (galii) ºi aºa numiþii, istoriografic, germani. �German� nu este un etnonim. �German� = frate.
Cuvintele frate, frãþie, vin din limba poporului primordial ºi sunt comune celor 3 naþiuni matcã amintite. Nemþii, ei
înºiºi, nu ºi-au spus ºi nu-ºi spun cã sunt germani, ci daci (ich bin deutsch), iar þara lor, deºi intratã în nomenclatorul
mondial ca Germania, ei o numesc Deutschland = Þara dacilor. ªi îºi revendicã, în mod corect, ascendenþa arianã.
Aºa-zisele �popoare� sau naþiuni �germanice�, în mod corect, cu limbile lor �germanice�, îºi revendicã aceeaºi
ascendenþã comunã: danezii (dani=daci), olandezii, suedezii, în nomenclatorul propriu rãmânând ca ascendenþã
imediatã, cuvintele: daci sau geþi (cazul suedezilor). Problema se impune a fi reabordatã la nivelul istoriografiei ºi
româneºti ºi mondiale.

La noi, dl.Gabriel Gheorghe este un deschizãtor de drum în acest sens .Recent ne-a relatat cã un savant englez
din sec. al XVII-lea, într-o lucrare rãmasã în manuscris, îi revendicã pe britanici din geþi.

Am dat, succint, aceste lãmuriri pentru a elimina confuziile istoriografice de pânã acum, care umbresc aportul
strãmoºilor noºtri autentici, traco-geto-dacii, la propria lor eliberare de sub stãpânirea Imperiului roman.

Regalian – primul restaurator al Daciei
Conf .univ. G.D.ISCRU
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Parafrazându-l pe Ion Creangã, afirm cu mândrie:
�Eu, când mã gândesc la locul naºterii mele, la originea dacicã a poporului meu, la lupta eroicã pentru neatârnare

a strãmoºilor daci conduºi de Burebista, Decebal, Regalian, la efortul nobil al multor contemporani de-ai mei de a
spune rãspicat adevãrul..., parcã-mi saltã ºi-acum inima de bucurie!�

ªi cum sã nu te bucuri când vezi cã lumina adevãrului începe sã pãtrundã în sufletele ºi în mintea compatrioþilor
tãi?

Cum sã nu te bucuri când, dupã atâþia ani tulburi, dupã atâtea secole de contorsionare voitã a adevãrului, dupã
atâta vreme amarã de exagerãri latiniste, dupã o lungã amorþealã a minþii ºi o condamnabilã �spãlare� a creierului,
existã de zece ani o societate, �Dacia Revival International�, care luptã pentru adevãr ºi dreptate?

Prinºi cu treburi urgente sau de perspectivã, încercând în fel ºi chip sã supravieþuim unui timp tot mai dificil, noi
� locuitorii mãreþei Dacii de odinioarã sau imigranþii în cele patru colþuri ale lumii � nu am avut ºi poate nu avem nici
acum rãgazul necesar de a ne întreba cu onestitate: �Oare chiar aºa s-a întâmplat în istoria noastrã milenarã ca popor
cum auzim ºi citim peste tot?�

Istoria onestã - deci corectã - a oricãrui popor care se respectã începe cu... începutul: cine au fost primii
locuitori, ce limbã vorbeau, cu ce se ocupau, cum le era portul, cine îi conducea, ce au realizat, cum au evoluat, etc.
Istoria noastrã este, probabil, singura care se poticneºte lamentabil pentru cã ignorã � voit sau nu � sã-i prezinte la
adevãrata lor valoare pe dacii care au locuit dintotdeauna pãmântul strãmoºesc. Potrivit versiunii oficiale, noi am
devenit noi abia dupã ce am fost cotropiþi de romani, adicã dupã anul 106. Dar cine erau ºi ce fãceau locuitorii Daciei
înainte de anul 106?  Adevãrul fusese ascuns dupã uºa istoriei... Este ca ºi când istoria tumultoasã, bogatã în fapte
ºi realizãri a dacilor n-ar fi existat, ceea ce este în flagrantã contradicþie cu descoperirile din arheologie ºi cu
documentele istorice.

Iar când vine vorba de limbã ºi de etnie, versiunea oficialilor români ar fi de-a dreptul comicã, dacã n-ar fi tristã.
Generaþii întregi au fost îndopate pânã la refuz cu ideea cã limba noastrã este de sorginte latinã ºi cã noi, ca popor,
deci etnic vorbind, suntem urmaºi ai romanilor.  Aceste aberaþii trebuie eliminate din gândirea oamenilor iar una
dintre modalitãþile oneste de a conduce la acest deziderat este Congresul nostru de Dacologie.

...........................................................................................................
În anul 1992 m-am stabilit cu familia în New York.  Unul dintre oraºele lumii cu cea mai diversificatã populaþie

etnicã din lume, New Yorkul respirã un amalgam de limbi adunate din toate þãrile ºi din toate continentele.
Este fascinant sã mergi pe stradã sau sã intri în magazine ºi sã-i auzi pe oameni vorbind nu numai engleza-

americanã, dar ºi spaniola, poloneza, româna, araba, chineza, indiana, etc. Acest evantai policromatic de limbaje
conferã marii metropole americane o semnãturã lingvisticã specificã.

Nu mi-a trebuit mult timp sã realizez cã �spaniolii � (The Spanish) � cei mai mulþi mexicani sau veniþi din alte þãri
ale Americii de Sud � nu sunt, de fapt, spanioli. Este adevãrat cã limba pe care o vorbesc este foarte asemãnãtoare
cu spaniola, dar asta nu înseamnã cã ei sunt spanioli. O dovadã elocventã este faptul cã despre spaniolii din Spania
se spune cã sunt �Spaniards �, nu  �Spanish�, tocmai pentru a se putea face diferenþa de etnie ºi de zonã geograficã
între popoarele care vorbesc esenþialmente limba spaniolã.

Mândri de originea lor, negrii din America îºi spun - ºi li se spune � �African-Americans � (africani-americani sau
afro-americani), nu �Americans�, pentru a se evidenþia ºi în numele generic originea lor etnic-africanã. Este demn de
remarcat faptul cã, deºi nu ºtiu limba poporului din care au venit strãmoºii lor, ei nu se considerã doar americani, ci
afro-americani, pãstrându-ºi etnia cu lãudabilã mândrie.

Imigranþii din America vorbesc sau nu limba englezã, dar copiii lor merg la ºcoli americane, ceea ce este firesc ºi
necesar. Generaþia a doua vorbeºte foarte bine engleza-americanã. Mã întreb: copiii imigranþilor au devenit americani
- etnic vorbind - pentru cã vorbesc limba þãrii în care locuiesc? Evident cã nu! Un asiatic, un polonez, un român, un
arab, etc., toþi vor rãmâne pentru toatã viaþa ceea ce au fost înaintaþii lor. Etnia este un dat pentru toatã viaþa.

Dintotdeauna, limba DACÃ
prof. Mariana TERRA
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Un copil de român aflat în America - sau în orice altã þarã de pe acest pãmânt - va rãmâne român, fiindcã etnia
este semnul uman esenþial cu care s-a nãscut ºi pe care o va pãstra pentru tot restul vie?ii.

Am fãcut aceastã scurtã incursiune despre etnie ºi limbã pentru a sublinia ideea cã noi, ca popor, am fost ºi
suntem daci, aºa cum au fost strãmoºii noºtri. Limba este un proces viu, în continuã schimbare. Cuvinte noi intrã în
limba oricãrui popor, ca urmare a interacþiunii cu alte limbi. Sã amintim doar câteva cuvinte de datã nu prea îndepãrtatã:
computer, site, web-site, e-mail, internet, etc. Apoi sã ne gândim cã multe cuvinte de origine latinã au pãtruns în
diverse limbi nu de la romani, ci prin alte filiere. Deci, nu oastea eterogenã de mercenari a lui Traian ne-a modelat
limba, ci timpul ºi interacþiunea cu limba altor popoare. Este evidentã tendinþa de unificare a limbajului, pentru o mai
uºoarã comunicare între oameni aflaþi în zone geografice diferite. Dar, indiferent cât de asemãnãtoare este  - sau va
fi � limba popoarelor de pe mapamond, etnia acelor popoare va rãmâne neschimbatã. Un chinez care vorbeºte
engleza nu este mai puþin chinez. Un român care vorbeºte engleza, franceza sau orice altã limbã de pe acest glob
pãmântesc nu este mai puþin român, etc., etc.

Americanii înºiºi sunt conþtienþi de schimbãrile de limbaj faþã de engleza europeanã ºi ei ºtiu cã nu vorbesc
engleza de acum douã-trei secole. De aceea, multe dicþionare ºi lucrãri de specialitate se referã la �engleza-americanã�
sau la �limba americanã� pentru a o diferenþia de engleza de pe continentul european.

Am punctat acest aspect în scopul de a reitera ideea cã nu limba pe care o vorbeºti te face cine eºti.
Limba strãmoºilor daci era asemãnãtoare cu limba latinã. Este o idée majorã pe care �Dacia Revival International�

o susþine încã de la început ºi la care subscriu cu toatã fiinþa.
Omagiindu-l astãzi pe regele dac Regalian, ne omagiem trecutul ºi deschidem o nouã fereastrã în interpretarea

corectã a istoriei îndepãrtate a neamului nostru.
În aceastã salã, acum, la Congresul al IX-lea de Dacologie, suntem ºi câþiva americani. Mai bine spus: cetãþeni

americani, cu paºaport american. Dar noi, cetãþenii americani participanþi la acest forum internaþional, noi suntem
daci ºi aºa vom rãmâne pentru totdeauna.
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Ceahlãul, munte sfânt al dacilor,
posibil arhetip pentru renumite construcþii antice

Prof. Nicolae ÞICLEANU

Desigur, ipoteza enunþatã în titlu pare a fi fantezistã ºi protocronistã, motiv ce mã determinã sã solicit rãbdarea
cititorilor ºi analiza atentã a argumentelor bazate pe date concrete, chiar dacã în acest rezumat prezentarea lor este
succintã. Dacã în lucrãrile anterioare (N.& E. Þicleanu, 1998) aduceam o serie de argumente în sprijinul ipotezei
conform cãreia piramida vârfului Toaca din Ceahlãu a fost un posibil arhetip al piramidelor din Egipt, în lucrarea
rezumatã în cele ce urmeazã aducem argumente privind arhetipul ziguratelor sumeriene.

În anul 1961, la Tãrtãria, localitate situatã la est de Orãºtie, pe Valea Mureºului, arheologul clujean N. Vlassa a
descoperit, pe lângã alte artefacte aparþinând culturii Vinca-Turdaº ºi trei tãbliþe ceramice cu incizii având aspect de
scriere.

Înainte ca metoda de datare cu C14 sã fie pusã în practicã, referindu-se la artefactele descoperite de N. Vlassa la
Tãrtãria, istoricii R. Florescu et al. (1980:330) afirmau �dintre toate, cele mai importante sunt tocmai plãcuþele de lut,
de tip mesopotamian... interpretate ca elemente de scriere rudimentarã, analoge cu cele descoperite în Asia Anterioarã,
din perioada predinasticã. Aceste tãbliþe ar constitui deci mãrturii peremtorii cu privire la legãturile directe, economice
ºi culturale dintre cultura Vinca-Turdaº ºi culturile predinastice � Djemjet Nasr, probabil din Mesopotamia�.

Aºadar, autorii citaþi recunosc posibilitatea unor legãturi directe între culturile Vinca-Turdaº ºi Djemjet Nasr
(protosumerianã), numai cã determinãrile cu C14 (e.g. M. Merlini) indicã o heterocronie frapantã între cele douã
culturi, Tãrtãria fiind mai veche cu cel puþin 1500 de ani decât cultura Djemjet Nasr consideratã protosumerianã.
Scrierea de la Tãrtãria este, dupã H. Hadrtman (1996) prima scriere sacrã din istoria lumii. Cercetãrile arheologilor au
arãtat (M. Gimbutas) cã în cultura Vincea-Turdaº s-au mai gãsit scrieri similare pe o arie extinsã (ex. la Vincea, lângã
Belgrad, la Gradeºniþa în Bulgaria ºi în alte situri), de unde rezultã autohtonia carpato-balcanicã a acesteia. Mai mult, M.
Merlini (2003) stabileºte existenþa a 40 de semne comune între scrierea culturi Vincea-Turdaº ºi scrierea sumerianã ºi
trage concluzia cã �scrierea a migrat de la vest spe est� adicã din aria carpato�balcanicã spre cea sumerianã ºi nu
invers.

În sprijinul prezenþei în aria carpaticã, la 5000 î. H a unei populaþii cu scriere asemãnãtoare celei sumeriene, care a
apãrut în Mesopotamia abia peste aproape douã mii de ani, stau mãrturie ºi o serie de toponime identificate în Ardeal de
P.L. Tonciulescu, precum ºi existenþa, dupã L. Cueºdean, în limba românã a unor vechi rãdãcini ºi elemente de tip

sumerian.
Roirea din spaþiul carpato-balcanic a purtãtorilor culturii Vincea�Turdaº

s-a fãcut pe una din cãile cele mai fireºti la vremea aceea: când luncile ºi
uneori talvegurile râurilor mari constituiau adevãrate �ºosele�, iar Mureºul
era una dintre aceste cãi. La confluenþa Mureºului cu actualul curs al
Topliþei se trecea în depresiunea Borsecului ºi apoi prin pasurile Prisãcani
ºi Tulgheº (1105 m ºi 1025 m) se ajungea pe valea Bistricioarei. De aici
putea fi admirat Ceahlãul, cu versanþii abrupþi sculptaþi direct în stâncã ºi
cu construcþia sa în trepte peste care trona vârful piramidal Toaca. Pentru
migratori, ai cãror zei sãlãºluiau pe vârful munþilor, aceastã imagine
grandioasã producea o puternicã impresie ºi adâncã veneraþie. În întregul
traseu parcurs nimic nu avea asemãnare cu acest munte ºi nici de aici
încolo nu vor fi întâlnite culmi similare.

Arhitectura singularã a Ceahlãului îºi are originea în: structura sa
geologicã (sinclinal cu flancuri uºor înclinate) ºi alcãtuirea litologicã (stivã
de peste 500 m de conglomerate cu rare intercalaþii de gresii). Ulterior
tectogenezei, eroziunea l-a transformat în sinclinal suspendat cu relief în
trepte majore (platouri), cum sunt cele de la Lespezi � Ocolaºul Mare,
Ocolaºul Mic etc. ºi un microrelief în trepte mai mici, numite �poliþe�. În
acest fel Ceahlãul, prin saltul brusc al versanþilor pe verticalã ºi structura
sa a constituit un imens reper pe drumul migraþiei populaþiilor neolitice,
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cum au fost purtãtorii culturii Vinca-Turdaº, viitorii sumerieni ºi al altor �inodo-europeni�, inclusiv al vedicilor (vezi
Miulescu, 1976). Dupã ultimul autor citat, la poalele estice ale Ceahlãului, la Audia a fost capitala vedicilor condusã de
regele Dacearada ºi tot de aici pleca spre est Calea Sfântã pe care aceºtia au migrat spre India. Mai târziu, Herodot
menþiona aceastã cale sub numele de Ex Ampeos, care era marcatã cu menhire formând aºa numitele �Chei ale Bâcului�.
Aliniamentul menhirelor pe direcþia W-E ducea în Crimeea ºi pe vremea lui D. Cantemir încã se mai pãstrau rãmãºiþe ale
acestora.

Migrarea unei pãrþi dintre purtãtorii culturii Vinca-Turdaº, din aria carpato-balcanicã a antecesorilor sumerienilor a
început probabil in 5500 î. H ºi a fost afirmatã ºi de P.L. Lãzãrescu (1994), J. Deruelle (1997) ºi de alþii. Recent N.
Sãvescu (2003) menþioneazã cã un grup de migratori s-au stabilit iniþial în Munþii Caucaz, apoi au format grupul Ubaid
din epoca predinasticã sumerianã. Un alt grup sud-vestic a ajuns în Egipt, în epoca predinasticã egipteanã. Practic cele
douã grupe de migratori aveau origine comunã, fapt constatat de Sir Arthur Keith (fide N. Sãvescu) ºi au ajuns în
Mesopotamia ºi, respectiv în Egipt aproximativ în aceleaºi timp.

Dupã V. Zamarovsky sunt de reþinut douã ipoteze privind motivul pentru care sumerienii au construit ziguratele.
Dupã prima ipotezã ziguratele erau trepte spre cer, spre divinitate, iar dupã cea de a doua, emisã pentru prima datã de
Domabart (1927), ziguratele reprezentau munþi artificiali în amintirea þãrii muntoase de origine, unde zeii lor sãlãºluiau
pe vârful munþilor.

Pornind de la definiþia ziguratului ca edificiu în formã de piramidã în trepte, constatãm cã acesta corespunde foarte
bine Ceahlãului, masiv muntos în care treptele sunt vizibile de la mari depãrtãri, iar ultimul platou suportã piramida
vârfului Toaca (similarã sãlaºului zeului din vârful ziguratelor). Dacã avem în vedere cã primul zigurat, cel din Nippur
a fost construit in sec. XXVIII î. H. ºi cã prima piramidã egipteanã, Dojser de la Sakkarah a fost construitã cam în
acelaºi timp, este posibil ca arhetipul celor douã construcþii sã fi fost comun, numai cã egiptenii au dat altã destinaþie
piramidei, dar în evoluþia ulterioarã se pare cã rolul iniþial a fost schimbat. Surpriza o constituie piramida de la Dachur
(2625 î. H.), sau piramida strâmbã, care pare sã reprezinte o copie la scarã mai micã a vârfului Toaca (N.et E. Þicleanu,
1988). În fine, piramida lui Keops corespunde vârfului Toaca in proiecþie virtualã (raportul L/l =1,57 ºi respectiv 1,61).
Menþionãm cã la Truºeºti-Neamþ, 35 km est de Ceahlãu, în ceramica cucutenianã a fost descoperitã proiecþia în plan a
unei piramide pãtrate cu diagonale ºi apoteme, totul perfect realizat.

Un amãnunt interesant ºi revelator: la Turdaº a fost gãsit un sigiliu cilindric similar cu cele folosite mult mai târziu de
sumerieni ºi apoi de egipteni. Mai mult, cunoscãtorii tãbliþelor de la Tãrtãria ºtiu cã una dintre plãcuþe avea pictograme
(hieroglife), iar celelalte o scriere prin semne. Probabil existau douã tipuri de scriere: primul tip va fi perfecþionat mai
târziu de egipteni, iar cel de al doilea de sumerieni care l-au fãcut cuneiform. În fine, etnologul N. Ghinoiu a gãsit o serie
de aspecte culturale comune între neoliticul carpatic ºi civilizaþia veche egipteanã.

În contextul celor de mai sus, considerãm cã ipoteza exprimatã în titlu poate fi consideratã ca o bazã de plecare
pentru studii pluridisciplinare, care probabil vor detalia ºi argumenta relaþia între purtãtorii culturii Vinca-Turdaº, sumerienii
ºi egiptenii predinastici. În acest fel s-ar putea explica hiatusul dintre neoliticul celor douã zone ºi epocile lor predinastice,
mai cu seamã cã în aria carpato-balcanicã, care, dupã M. Gimbutas corespundea Vechii Civilizaþii Europene, existau
culturi bine definite (V. Boroneanþ) cu cel puþin 3 � 4.000 de ani înainte de apariþia scrisului de la Tãrtãria, deci cu
aprox.6.000 de ani înaintea predinasticilor eumerieni ºi egipteni.

Cunoºteam cercetãrile profesorului Iosif Constantin Drãgan privind istoria noastrã veche ºi strãveche ºi paginile
închinate împãratului roman Regalianus, nepot al regelui Decebal, publicate în Mileniul imperial al Daciei (Bucureºti,
1986; tradusã ºi în limba englezã), în Istoria Românilor (Bucureºti, 1994) ºi în Adevãrata istorie a Românilor
(Milano, 1996). De asemenea, cunoºteam studiile despre Regalianus elaborate de Ion Pachia-Tatomirescu, de Dan
Ion Predoiu ºi de alþi istorici participanþi la Congresele Internaþionale de Dacologie. Însã voiam sã fac o trecere în
revistã a felului în care istoriografia româneascã ºi cea universalã reflectã lumina nouã pe care cercetãrile recente o
aduc asupra unuia dintre cei mai controversaþi împãraþi romani de origine traco-iliro-dacã.

Ediþiile succesive ale Istoriei României în date ºi ale Istoriei lumii în date nu pomenesc numele acestui împãrat
nici mãcar în tabelul cronologic al împãraþilor romani. În recenta lucrare Istoria Românilor, elaboratã ºi publicatã

Cornelius Publius Gaius Regalianus
în istoriografia româneascã ºi universalã

Prof. dr. Mihai POPESCU
Biblioteca Militarã Naþionalã
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sub egida Academiei Române, în volumul al doilea, intitulat Daco-romani, romani, alogeni, Regalianus este amintit
de douã ori, la pagina 95, în capitolul Istoria politicã a Daciei Romane, printre �numeroºii uzurpatori ce rãsar de
pretutindeni, susþinuþi de diferite grupuri de armate�, �în Pannonia � Ingenuus ºi Regalianus, acesta din urmã afirmând
cã ar fi fost din neamul lui Decebal�, ºi la pagina 262, în capitolul Sfârºitul stãpânirii romane în Dacia, în total vreo
trei rânduri. Autorii antici ai Istoriei auguste au fost mult mai generoºi, alocându-i mai mult de douã pagini lui
Regalianus, cãruia îi fac ºi o analizã etimologicã a numelui (transmis greºit, probabil de cãtre copiºti).

Dacã istoriografia româneascã oficialã este atât de parcimonioasã cu nepotul lui Decebal, Enciclopedia Italianã,
publicatã în vremea lui Mussolini, în anii 1929-1936, deºi nu îi acordã un articol separat, aminteºte contextul politic
ºi militar în care Regalianus a fost proclamat împãrat de cãtre legiunile din Valea Dunãrii, dupã capturarea de cãtre
regele Persiei Shapur I a împãratului Valerianus, în 260 d. Hr.

Enciclopedia Britannica, Enciclopedia Americana, enciclopediile franceze, spaniole ºi germane, aflate în marile
biblioteci din România, nu amintesc numele �uzurpatorului� Regalianus.

Fãcând apel la informaþiile oferite de Internet, am consultat o mare parte din cele 10.800 de referinþe, multe din
ele redundante sau irelevante. Coroborând informaþiile tipãrite cu cele care circulã doar pe suport electronic, am
descoperit o singurã carte închinatã celor doi �uzurpatori�. Este vorba de lucrarea lui Jeno Fitz Ingénuus et Régalien,
publicatã în 1966, în Franþa (Collection Latine, no. 81), neintratã însã în bibliotecile publice româneºti. Cercetãtorul
de origine maghiarã Jeno Fitz este motivat de un anumit patriotism local, el ocupându-se de Regalianus ºi în lucrarea
La Pannonie sous Gallien (1976, Collection Latine, no. 148). De fapt, alþi doi numismaþi ºi istorici maghiari, Andreas
Alföldi ºi Gyorgy Alföldi (tatã ºi fiu), au publicat în perioada 1929�1991, mai multe studii în care Regalianus este
amintit cu mândrie.

De asemenea, istoriografia britanicã ºi istoriografia francezã, consacrate lumii romane, readuc în dezbatere
contextul politic, militar ºi juridic în care Regalianus a fost proclamat împãrat. Este vorba de studiul Regalianus
(A.D. 260), publicat în 1998, de William Leadbetter, de la Universitatea Edith Cowan, ºi de lucrarea lui Yves Roman
Împãraþi ºi senatori. Istoria politicã a Imperiului Roman. Sec. I�IV (Paris, Fayard, 2001, tradusã în limba românã
la Editura Saeculum I.O., Bucureºti, 2007).

Se spune cã idealul colecþionarilor de monede imperiale romane este sã deþinã cel puþin o monedã cu efigia
fiecãrui împãrat cunoscut. În lume, nu existã mai mult de douãsprezece astfel de colecþii complete, iar cele circa
douãzeci ºi cinci de monede cu efigia lui Regalianus ºi a soþiei sale Augusta Sulpicia Dryantilla, bãtute la atelierul
monetar din Carnuntun (astãzi Petronell, în Austria), ar fi una din cauzele recunoscute de numismaþi ale raritãþii
colecþiilor ºi ale interesului crescând pentru epoca ºi personalitatea împãratului a cãrui efigie o poartã.

Asemãnarea limbii române cu latina a fãcut pe mulþi lingviºti sã se bazeze în studiul ei pe ipoteza cã ea provine din
limba adusã, la începutul erei noastre, de cuceritorii romani conduºi de Traian. Rezonanþa unor cuvinte româneºti cu
cele slave a dus la ipoteza cã ele ar fi fost adoptate din limbile slave.

Un studiu atent dovedeºte însã, cã cea mai mare parte din cuvintele româneºti sunt într-o formã mai veche decât
cuvintele latine sau slave, deci nu provin din aceste limbi. Comparaþia cu limba sanscritã dovedeºte, în multe cazuri
aceasta, deoarece sanscrita este o limbã arianã veche care nu mai era vorbitã curent, înainte de întemeierea Romei,
iar locuitorii Daciei n-au mai fost în contact cu ea dinainte de era noastrã. Limba sanscritã a fost studiatã ºi disciplinatã
de savanþii arieni dupã reguli gramaticale. Aºa cum arãta Amita Bhose, ei au numit aceastã limbã sama skrita, adicã
cea mai fixatã, cuvânt devenit sanscrita. ªi în Dictionnaire sanscrit-français, de Leupol L., Burnouf E., Libr.
Maisonneuve, Paris, 1866, (DS), p.705 limba sanscritã era definitã ca o limbã regularizatã. Ea a fost ulterior consideratã
sfântã fiindcã în ea s-au scris cãrþile sfinte.

Cartea Cronicã getã apocrifã pe plãci de plumb?, publicatã de Dan Romalo în 2005, la ed. Alcor, vãdeºte originea
arhaicã a multor cuvinte româneºti.

În continuare studiez o seamã de cuvinte româneºti strãduindu-mã sã le argumentez vechimea.

Abur este un cuvânt recunoscut ca autohton, deoarece are corespondent numai în albanezã pe avul. Încerc sã-
l analizez ca în limba sanscritã. Este format din rãdãcina bur, care este înrudit cu a bura, boare, poate ºi cu burniþã,

Cuvinte vechi
 Mioara CÃLUªIÞÃ-ALECU
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brumã sau buria din rusã. Prefixul a lung existã în mai multe limbi ºi este foarte frecvent în limbile românã ºi
sanscritã. El indicã o precizare, o apropiere de subtect, ca în cazurile: a duce ºi a aduce, a pãrea ºi a apãrea a sorta
ºi a asorta, facere ºi afacere, nume ºi anume... În unele cazuri, cuvântul de bazã a ieºit din uz ca în cuvintele
amintire, aruncare... În cazul în care cuvântul aratã o caracteristicã a spaþiului sau o culoare, prefixul a lung
sugereazã o extindere. Este cazul cuvântului amurg ºi a culorii murg, care acum se mai utilizeazã numai relativ la cai.

Ba este o negaþie care indicã cealaltã alternativã. Nu are corespondent ca atare în latinã sau slavã, deºi unele
dicþionare fac trimitere la limba bulgarã. Ba este un adverb autohton foarte vechi. El a intrat în alcãtuirea unor cuvinte
formate într-o epocã arhaicã, cuvinte care au evoluat mult, încât acum nu li se mai descifreazã alcãtuirea ca: balaie
(neneagrã), babord...Bãtrân a însemnat ne trân-tânãr?

Balaur, numele unui animal fantastic este autohton. Silaba ur sugereazã forþã, persistenþã ca în: bour, turmã, a
ura, urã, uriaº, urmã, urs, ursitã... În limba sanscritã, subst. Bala înseamnã forþã, vigoare, talie mare, iar ca adj.
puternic (DS, p. 461). În românã, bal sau bala intrã, ca ºi în limba sanscritã, în denumirea unor obiecte, nume de
zei sau de conducãtori, sugerând puterea, mãreþia acestora. Baltagul era o armã periculoasã, Decebal era un conducãtor
dac puternic. Pe multe din plãcile de plumb de la Sinaia, ca cele cu nr. 25, 94, 121, 126, 130... apare cuvântul
nobalo, cu înþelesul de: balo-puternicul, no-nostru. Acest cuvânt a devenit nobil ºi avea o largã utilizare în Occident.

Ban era o demnitate administrativã; odinioarã a denumit ºi pe guvernatorul Olteniei. Cuvântul nu are corespondent
înrudit în latinã, francezã sau slavã. În sârbã sau croatã poate fi o moºtenire autohtonã. În multe cuvinte din limba
românã, rãdãcina ban indicã legãturã, ca în: bandã, bantã, bancã pe care stau mai mulþi oameni,... Poate a indicat ºi
legãturi comerciale, ca în limba sanscritã în care existã banij (pronunþat banigi, negustor) ºi banija (negoþ), (conform
DS, p. 459). Aceasta ar putea justifica existenþa cuvântului românesc ban, � monedã � cãruia în latinã îi corespunde
pecuniar. Denumirea de bancã de credit a intrat în limba românã prin filierã francezã. În aceastã limbã, ca ºi în
italianã, existã cuvinte cu morfemul ban care nu se întâlnesc în latina clasicã, dar nu ºi cuvântul bani.

Este probabil ca cuvântul ban sã fie înrudit cu pan, stãpân, domn în limba polonã ºi cu jupân ºi stãpân, cuvinte
considerate de dicþionare cã provin din zuponu ºi stopanu din vechia slavã.

Bucurie are, în limba românã, cuvinte înrudite, mai ales toponime ca: Bucura (jud. Mehedinþi), Bucuroaia (jud.
Bihor).... În albanezã îi corespunde bukuri, care înseamnã frumuseþe. Este probabil un cuvânt vechi autohton care
aminteºte ºi pe ciobanul Bucur întemeietorul legendar al oraºului Bucureºti. N. Miulescu punea cuvântul bucurie în
legãturã cu sãrbãtoarea recoltei ºi a producþiei pãstoreºti care era patronatã de zeul Bacchus. Aºa cum presupunea
N. Miulescu, este posibil ca aceasta sã fi avut loc în târguri, care ar fi luat nume înrudite cu al zeului. În latinã,
bacchor însemna a serba misterele lui Bacchus.

Gard nu are cuvinte înrudite în latinã sau slavã. În albanezã îi este înrudit garu, gardh. În sanscritã ar fi gada care
indicã tot ce acoperã, protejeazã, constituie un obstacol (DS, p. 208). Cuvântul românesc cu r, s-ar putea sã fie într-
o formã mai veche decât cel sanscrit. Unele cuvintele înrudite din limba românã sunt greu de identificat, deoarece au
suferit modificãri, ceea ce le argumenteazã vechimea. Garde ºi gare din limba francezã ºi cuvintele înrudite cu
acestea dovedesc cã gard este un cuvânt cu rãdãcini în arhaica limbã comunã arianã, adicã este autohton.

Gata are cuvinte înrudite în albanezã (gat) ºi în slavã (gotovo, în rusã). În românã este vechi, deoarece a creat
ºi cuvinte înrudite: a gãta, a gãti, a se gãti... În limba sanscritã (DS, p. 209) se explicã ºi logica dupã care a fost
creat: ta- acela, ga-care se miºcã, a ieºit. Pe plãcile de plumb nr. 21, 25, 42 de la Sinaia, gato înseamnã poartã, ca ºi
gate în englezã. Este probabil cã gata este un cuvânt autohton, din vechia limbã comunã.

Iubire este cuvânt înrudit cu liubovi din rusã, dar nu descinde din acesta, deoarece pe placa de plumb nr. 107
gãsitã la Sinaia era inscripþionat iubio � cu iubire � cu sute de ani înainte ca strãmoºii românilor sã fi avut contact cu
slavii.

Luptã corespunde în latinã la luctatus, în francezã la lutte... În baza ipotezei cã limbile evolueazã spre a micºora
efortul de pronunþare ºi de recepþie, trebuie sã recunoaºtem cã luptã este un cuvânt într-un stadiu mai vechi decât
corespondentul lui latin, deci nu descinde din acesta.

Lingviºtilor consacraþi le este greu sã admitã cã pt nu provine din ct, deoarece sunt prea multe cuvinte româneºti
care conþin pt ca: copt, drept, fãpturã, înfipt, înþelept, lapte, rupt... care nu au un corespondent latin care sã conþinã
pt, deºi pt se întâlneºte în cuvinte latine ca optimus, optivus...

Pe placa de plumb nr. 121 de la Sinaia, este scris fapto, însemnând sã fãptuiesc, de la verbul a fãptui.
Vechimea cuvântului luptã este argumentatã de rãdãcina sanscritã lup, care sugereazã dezrobire, ucidere (DS, p.

556), ºi de existenþa cuvântului lupus ºi în latinã.
Evoluþia limbii continuã. Pt a devenit ct în cuvântul fruct, dar a rãmas în a se înfrupta.
În cartea Contribuþii la cunoaºterea limbii dacilor, de Aurel Berinde ºi Simion Lugojan, se citeazã cuvântul sanscrit

glapta, înrudit cu lapte din românã, lac, lactis din latinã, lait din francezã...
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Sare este un cuvânt vechi autohton. Cuvintele înrudite, din latinã salio a sãra ºi a sãri ºi rusã sol sare, au rãdãcini

cu l nu cu r, deci sunt mai noi. Sunetul l se pronunþã mai uºor ca r, deci evoluþia normalã este de la r la l. Cuvântul
corespunzãtor sanscrit a pãstrat pe r. În denumirea de salinã, apãrutã probabil sub influenþã latinã, s-a pãstrat l.

A sãri are corespondent în latinã salio,-ire , a sãri, iar în limba sanscritã îi corespunde sara, mers, miºcare,
sãgeatã, sãrãturã , cãdere de apã,...(DS, p.697).

Tare este un adjectiv care n-are cuvinte înrudite în limbile slave sau albanezã. În latinã se presupune cã ar
corespunde la talem, cuvânt care nu existã în dicþionarul de I. Nãdejde. I. I. Russu considera cã tare este cuvânt
autohton. Aceasta se poate dovedi ºi prin exemple din limba sanscritã, în care adj. tara înseamnã pãtrunzãtor,
agreabil, clar, iar subst. tara, stea, pupila ochiului...(DS, p. 290). Oare tare este înrudit cu tres din limba francezã?

A trãi conþine rãdãcina tra care a generat multe cuvinte înrudite cu trai, tradiþie, a trage... Aceastã rãdãcinã
existã în limbile latine ºi slave. În limba sanscritã, îi corespunde rãdãcina transcenderii tr (pronunþã tri), care a
generat multe cuvinte. A trãi este foarte probabil autohton, deoarece deºi unele dicþionare îl pun în legãturã cu un
trajati din vechia slavã, acest cuvânt nu a fost moºtenit de actualele limbi slave, în care, ca ºi în latinã, a trãi este
legat de cuvântul viaþã: vivere în latinã, jiti în rusã.

Limba românã, deºi a fost influenþatã ºi de limbile altor popoare cu care a fost în contact, ea îºi vãdeºte vechimea
� descendenþa din arhaica limbã arianã comunã. Studiul ei ilustreazã gândirea ºi viaþa strãmoºilor. Comparaþia ei cu
alte limbi ariene ar putea argumenta istoria poporului român.

�Provincia Dacia�, declaratã de împãratul Traian, dupã înfrângerea geto-dacilor ºi sinuciderea ritualicã a marelui
rege Decebal, a constituit cea mai greu de administrat provincie a Imperiului, cu fruntarii greu dacã nu imposibil de
controlat, la nord ºi sud-vest, dacii recurgând la retrageri în codri, nesupuneri ºi rãscoale frecvente. Geto-dacii care
se ridicaserã instigaþi, nu cu multe decenii în urmã, chiar împotriva marelui unificator Burebista, într-o regretabilã
nechibzuinþã, nu ar fi putut suporta nicicând jugul robiei romane, mai ales dupã ce legiunile luaserã cu asalt lanþul
cetãþilor montane din sistemul de apãrare al teritoriului geto-dac, trecând prin foc ºi sabie altarele, pe vitejii daci ºi
mare parte din populaþia rãmasã fãrã apãrare.

La un secol ºi jumãtate de la sinuciderea ritualicã a marelui rege Decebal, un strãnepot de-al acestuia, PUBLIUS
CORNELIUS REGALIANUS, �de neam dacic fiind, pe cât se spune, rudã cu însuºi Decebal� (�gentius Daciae,
Decebali ipsius, ut fertur, affinis� � Scriptores Historiae Augustae, Tyranni triginta, 10, 8), avu curajul sã se ridice
împotriva oligarhiei romane, în calitate de comandant al armatelor de pe Dunãre având misiunea de a apãra aceastã
parte a imperiului de nãvãlirile barbare, ba chiar împotriva sarmaþilor care ameninþau frecvent zona carpato-dunãreanã.

Bucurându-se de sprijinul Legiunilor din Panonia Superioarã (mai exact, legiunile a X-a, a XIII-a cu sediul la
Apullum ºi a XIV-a Gemina), dar ºi de al celor din Moesia ºi Noricum, REGALIANUS, strãnepotul regelui martir, fu
declarat împãrat de trupele sale, fapt ce scandalizã oligarhia senatorialã de la Roma ºi pe însuºi împãratul Gallienus.
Mâna lungã a Romei, prin interpuºi plãtiþi, îl ajunge pe viteazul Regalian care, deºi cade pradã unui complot intern cu
implicarea sarmaþilor roxolani, el rãmâne nu numai un simbol al luptei de eliberare, ci ºi o figurã memorabilã, într-un
moment crucial din istoria frãmântatei noastre Dacii.

Odatã cu actul de nesupunere ºi proclamarea ca �imperator� a lui Regalian (care îºi consolidase poziþia organizând
teritoriul ºi bãtând propria-i monedã de argint � regalianul), Gallienus a înþeles cã Dacia a devenit o provincie de
nesupus, greu guvernabilã, pe care neamul nestins ºi spiritul dacic ºi-au adjudecat-o.

Dacia �supt Gallien pierdutã�, cum scrie istoricul ªcolii Ardelene Petru Maior în �Istoria pentru începutul
romanilor în Dachia�,1  aºa rãmâne ºi sub Quintilius, fratele lui Claudius (doar 17 zile împãrat), pânã la Aurelian
�prestrãlucit împãrat�: �Dachia aceea s-au zis a lui Aurelian, iar cea dincoace de Dunãre, Dacia lui Traian�.2

Hotãrârea lui Aurelian �de a desbina Dachia de la împãrãþia romanilor� se datora �înadins numai pentru pisma ce
avea asupra laudelor lui Traian�3 , care i-ar fi eclipsat meritele ºi gloria de împãrat�(Pizma purtatã gloriei

Un moment crucial în istoria românilor
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predecesorului e un fapt dovedit în întreaga Antichitate, de la faraonii Egiptului la împãraþii romani).

 �DACIA RESTITUTA�, adicã Dacia revenitã populaþiilor autohtone sedentare, de care amintesc izvoarele vremii,
era, aºadar, pierdutã din orbita romanã, încã din acest timp (mai târziu, în sec. IV, împãraþii bizantini, precum
Constantin cel Mare sau Justinian, graþie ºi organizãrii religioase a teritoriilor nord-dunãrene, unde apar primele
episcopii, vor considera Dacia nord-dunãreanã �supusã din nou stãpânirii noastre�). Retragerea administraþiei ºi a
trupelor romane din Dacia ordonatã de Aurelian, la 275, era, de fapt, o hotãrâre care venea sã confirme o realitate de
fapt.

Noua �DACIA AURELIANA�, cu componentele �Dacia Ripensis� (þinuturile Moesiei din dreapta Dunãrii) ºi
�Dacia Mediteraneea� (pânã la hotarele Dardaniei, vecinã cu lumea helenisticã), creatã în sudul Dunãrii ºi pãstrând
aparenþa unei Dacii romane, nu mai avea nici extinderea, dar nici bogãþiile celei vechi.

�Restituitã� foederaþilor goþi/geþi � cum scria preotul cercetãtor Dumitru Bãlaºa, � Dacia nord-dunãreanã (DACIA
VECHE) este, aºadar, pierdutã de Roma, cu mult timp în urmã faþã de retragerea oficialã. Cuceritorii au fost siliþi sã
se retragã, tocmai pentru cã dacii liberi ºi neamurile sarmatice (iazigi, marcomani, cvazi, heruli, vandali, gepizi) se
dovediserã foarte active, fãcând incursiuni de pradã în Tracia ºi þinuturile Ilyriei.4

Sã menþionãm cã, pe când Regalian era proclamat �imperator� al þinuturilor carpato-danubiene, în Gallia, acelaºi
gest de nesupunere faþã de Roma îl fãcea Marcus Acilius Aureolus (D. Cantemir îl numeºte pe acesta �hatmanul
cãlãrimii Aureulus Dacul�), originar dintr-o familie de pãstori daci, care fusese trimis sã lupte împotriva lui Postumus,
un uzurpator din Gallia. Unindu-se cu uzurpatorul împotriva Romei, Aureolus va fi ºi el proclamat suveran de cãtre
armatele sale în anul 268, la Mediolanum. Pornit împotiva acestuia, împãratul Galienus îºi gãseºte sfârºitul în asediul
de la Mediolanum (Milano de azi). Însã, asemenea lui Regalianus, ºi uciderea lui Aureolus va veni din partea propriilor
sãi soldaþi, planurile complotiste ale Romei fiindu-le amândurora fatale, dupã cum scrie istoricul bizantin Zonares.5

�Abandonarea� Daciei de cãtre Roma în perioada 271�275 este o recunoaºtere oficialã târzie a Daciei postdecebaliene
nesupuse, contribuþia decisivã revenind lui Regalian, sânge din sângele marelui sãu înaintaº, care înþelege astfel sã
rãzbune asuprirea ºi umilinþele îndelungate la care fusese supusã Dacia din partea autoritarilor legionari.

�Dacia � scria Petru Maior în urmã cu peste 200 de ani6 � o scãpase de a mânã romanii încã în zilele lui
Gallienus, de tot.� Adicã, precizãm noi, în timpul domniei lui Regalian.

Moment istoric crucial în istoria Daciei, scurta domnie a lui Publius Cornelius Regalianus, imperatorul legiunilor
de la Dunãre (ucis de complotiºti în august 263), urmatã de vrednica domnie a soþiei sale Sulpicia Driantilla (care
bate ºi ea monedã, întãrind statul dac), constituie argumentul de bazã cã �Dacia restituta�, de care vorbesc istoricii
timpului, rãmãsese dintotdeauna o Dacie a geto-dacilor, cu orânduielile ºi obiceiurile sale în marea masã a poporului,
ce nu a putut fi în realitate nici îngenuncheatã, nici supusã, nici tranzacþionatã de împãraþii vremelnici ai Romei ºi de
oligarhia Romei expansioniste pe trei continente: Europa, Asia, Africa.

Vitejia ºi renumele de dac, pe care ºi l-au luat mai apoi atâþia suverani ai Romei, chiar Aurelianus împodobindu-se,
dupã înfrângerea goþilor, sarmaþilor, carpilor ºi dacilor, cu titlurile Gothicus, Sarmaticus, Carpicus, Dacius, fiecare
însoþit de superlativul Maximus (unii împãraþi din sec. III-IV, chiar daci la origine, ca Galerius Maximus, 292�311,
ori ca auguºtii tetrarhi Galerius, Licinius, Daia ºi Constantin devenit �cel Mare�), au impus în conºtiinþa antichitãþii
un tip exemplar de comportament uman. Aºa ne explicãm prezenþa statuilor de daci, precum cele de pe Arcul de
Triumf al lui Constantin cel Mare de la Salonic (unde vedem ºi steagul dacic în formã de ºarpe cu cap de lup), sau
de pe Arcul de Triumf de la Roma (8 statui de daci înalte de 3 metri, care împodobiserã marea frizã din Forul lui
Traian, de peste 30 m).Chiar pe sarcofagul din porfir egiptean al Sfintei Împãrãtese Elena de la Vatican, din Sala
�Crucea greceascã�, se pot vedea figuri de nobili ºi conducãtori geto-daci, uºor de recunoscut dupã imagologia
consacratã acestora atât pe monedele dacice cât ºi pe toate cele ramase de la Apolodor încoace.

Ce pot fi aceste statui reprezentând conducãtori ºi nobili daci (înaintãm ipoteza cã unele erau dedicate chiar
memorabilului Regalian, �eliberatorul�), decât cinstirea vitejiei ºi un elogiu mobilizator al spiritului dacic,
dimpreunã cu sentimentul mândriei etnice, pe care Constantin cel Mare neîndoios îl trãia, cinstindu-l mai apoi în
Noua Romã în care se aprindeau ºi pentru geto-dacii din þinuturile carpato-danubiene luminile Bizanþului creºtin.

1 Scrieri, I, E.P.T., 1976, Ed. Minerva, Bucureºti, 112.
2 Ibidem, p. 135.
3 Ibidem, p. 117.
4 A se vedea Vopiscus, Eutropius, Rufus, Orosius, Zonares etc.
5 A se vedea ºi unele referiri din lucrãrile unor autori din sec. V-XIII: Iordanes, Procopius din Caesarea, Agathias, Menander

Protector, Theophanes Confessor, Nicephoros, Gheorghios Monacos, Constantin Porfirogenetul, Leo Diaconul, Kedrenos, Zonares,
Skylitza, Psellos, Attaliates, Ana Comnen, Kinnamos, Nichetas Choneatis ºi Georgios Akropolites.

6 Op. cit., p. 118, Cap. III Pentru trecerea romanilor celor din Dachia înapoi, preste Dunãre, în zilele împãratului Aurelian�, § 3,
38.
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Ameninþarea crescândã ce a reprezentat-o pentru geto-dacii de la nordul Dunãrii extinderea Imperiului Romei în
toatã Peninsula Balcanicã, pânã la Dunãre, inclusiv Dobrogea, i-a determinat pe conducãtorii triburilor geto-dace de
la nordul Dunãrii sã strângã rândurile ºi sã se uneascã din nou în faþa pericolului iminent, pentru a face faþa luptei de
apãrare. (vezi Miron Constantinescu ºi colaboratorii � ISTORIA ROMÂNIEI � compendiu, Editura Didacticã ºi
Pedagogicã, din Bucureºti, în anul 1979, pagina 53).

Procesul de reunificare a geto-dacilor, a treia mare uniune din istoria lor (prima fiind în timpul lui Dromihete, a
doua în timpul lui Buerebista) a început, dupã pãrerea unor istorici, în timpul regelui Scorilo, care se presupune cã
a fost tatãl lui Decebal, a continuat în timpul regelui Duras Diurpaneus ºi s-a încheiat în timpul regelui Decebal.

Istoricul Dio Cassius, în scrierile sale, ne informeazã cã în iarna dintre anii 85�86, regele dacilor Duras Diurpaneus
a întreprins un atac la sudul Dunãrii, în Moesia, cu intenþia de a alunga legiunile romane din acest teritoriu, în luptã
pierzându-ºi viaþa ºi guvernatorul Moesiei, Oppius Sabinus. Acest atac îndrãzneþ l-a surprins pe Domiþian, împãratul
Imperiului roman (81�96), care a reacþionat prompt, conducând personal contraatacul din Moesia, reuºind sã-i
respingã pe daci, care s-au retras înapoi peste Dunãre ºi ameninþând cu represalii de pedepsire. Cu aceastã ocazie,
poate pentru o mai bunã administrare ºi apãrare, a împãrþit Moesia în douã: Moesia superior (cum am zice noi azi
Moesia de sus) ºi Moesia inferior (de jos), situate de o parte ºi de alta a râului Ciabrus (Iskerul de astãzi din Bulgaria).

Dându-ºi seama de gravitatea situaþiei, regele Duras Diurpaneus, în anul 87, a abdicat în favoarea nepotului sãu
Decebal, �care era mai curajos ºi mai priceput în ale rãzboiului�.

Chiar de la început, noul rege al geto-dacilor, Decebal, a trebuit sã facã faþã mai întâi atacurilor legiunilor romane
trimise de Domiþian ca represalii pentru atacul întreprins de Duras Diurpaneus în Moesia ºi apoi celor douã rãzboaie
întreprinse de împãratul Traian. Dupã cum se ºtie, în urma celui de-al doilea rãzboi din anii 105�106, care de fapt a
constituit continuarea primului rãzboi din anii 101�102, dacii au fost învinºi, iar regele Decebal, pentru a nu cãdea
viu în mâna romanilor, ºi-a pus capãt zilelor.

C. C. Giurescu ºi Dinu C. Giurescu, în ISTORIA ROMANILOR�, publicatã de Ed. Albatros în anul 1971,
pag.52, referindu-se la acest episod, concluzioneazã: �Ajungem în felul acesta la al treilea mare moment din Istoria
dacilor, la epopeea tragicã a ultimului lor rege, care a dus în mormânt odatã cu el ºi Statul dac�. (în aceastã privinþã
vezi ºi Marin Mihail Giurescu � DECEBAL, EROU ÎNTRE EROII NEAMULUI� în DACIA Magazin nr.33 din
iunie 2006, pag.19�20 ºi LA 1900 DE ANI DE LA COTROPIREA DACIEI�., pag. 79�81).

Aºadar, lupta de apãrare s-a încheiat cu exemplul de sacrificiu al regelui Decebal ºi al dacilor sãi, care au luptat cu
eroism pânã în ultima clipã pentru apãrarea pãmântului sfânt al patriei lor, intrând în felul acesta în rândul marilor eroi
ai neamului nostru.

În cei 11 ani cât a mai trãit Traian dupã cotropirea Daciei, dacii nu s-au mai putut ridica la luptã, însã moartea sa
din anul 117 a fãcut sã renascã la daci speranþa eliberãrii ºi chiar din anul urmãtor 118 au pornit lupta de eliberare,
fiind la un pas de a-i alunga pe romani, încât împãratul Hadrian (117�138), urmaºul lui Traian, a fost nevoit sã
intervinã personal în Dacia pentru a salva situaþia, ajungând pânã la Ulpia Traiana, fapt consemnat într-o inscripþie
descoperitã în acest oraº, cu ocazia unor sãpãturi arheologice.

Începând cu Hadrian, pânã la Aurelian, toþi împãraþii Imperiului roman care s-au succedat s-au confruntat cu
luptele dacilor pentru eliberare.

Gabriel Gheorghe, pentru a demonstra cele de mai sus, în Studiul introductiv ºi Anexa 1 de la pag. XLII din
lucrarea GETICA, publicatã în 2001 la Fundaþia �Gândirea� din Bucureºti, aduce dovezi � citând din lucrarea lui J.
F. Neigebaur BESCHREIBUNG DER MOLDAU UND WALACHEI (Descrierea Moldovei ºi Valahiei), publicatã în
1859 la Breslau, care îl citeazã la rândul lui pe învãþatul cercetãtor istoric al Italiei din Evul Mediu, Carlo Troya din
Neapole, care considera � cã înverºunarea ºi consecvenþa cu care geto-dacii, atât cei din Provincia romanã Dacia
cât ºi cei din restul Daciei, au hãrþuit Imperiul roman pânã la prãbuºirea lui ºi chiar dupã, cum a fost cazul lui
Teodoric cel Mare, s-ar fi datorat jurãmântului pe care sacerdoþii daci l-ar fi fãcut regelui lor Decebal, înainte de a-

De la Decebal la Ingenuus ºi Regalian
– de la lupta de apãrare la lupta de eliberare –

Marin Mihail GIURESCU
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ºi pune capãt zilelor, care le-a cerut sã nu se lase pânã nu vor distruge Roma, de pe faþã pãmântului.

De la declanºarea luptelor de eliberare din anul 118 pânã în 253, când legiunile romane de la Rin l-au proclamat
împãrat al Imperiului roman pe comandantul lor Publius Licinius Valerianus, care de la început, conform obiceiului,
ºi-a asociat la domnie pe fiul sãu Publius Licinius Eganius Gallienus, lupta dacilor împotriva stãpânirii romane a avut
ca forme de manifestare rãscoalele dacilor de rând din provincia Dacia combinate cu atacurile dacilor din afara
provinciei, denumiþi �daci liberi�, fie singuri, fie în alianþã cu alte neamuri.

Începând însã din timpul acestor doi împãraþi, tatã ºi fiu, care împreunã au cumulat ºapte nume, mai precis din
anul 257, la formele de pânã atunci a luptei de eliberare s-a adãugat o nouã formã ºi anume lupta unor geto-daci
ajunºi în posturi înalte de conducere ale Imperiului Roman, care prin fraternizarea lor cu rãsculaþii, au contribuit la
succesul luptei de eliberare, cum a fost cazul generalilor Ingenuus ºi Regalian.

Referitor la aceastã situaþie, G. D. Iscru, în lucrarea �TRACO-GETO-DACII-NAÞIUNEA MATCÃ din spaþiul
Carpato-Danubiano-Balcanic�, ediþia a treia, tiparitã la Casa de Editurã ºi Librãrie �Nicolae Bãlcescu� din
Bucureºti în 2003, la cap.IX, subcap.2, intitulat �Dacia redivivus. Ideea unui Imperiu Dacic�, pag.195, ne relateazã:
�în criza politicã din Imperiu de la mijlocul secolului al III-lea, a avut loc � dupã recente ºi mai atente cercetãri ºi
interpretãri ale izvoarelor (D. Balaºa ºi I. Pachia Tatomirescu) � o restaurare a dacismului-zalmoxianismului, aproximativ
în spaþiul Daciei Mari a lui Burebista. Mesajul unirii Daciei s-a reluat peste timp! Acþiunea a început odatã cu
proclamarea ca Împãrat a geto-dacului Ingenuus, în anul 257. Împãratul Gallienus a reprimat acþiunea, Ingenuus
murind în luptã. Dar noul comandant suprem al armatelor din zona carpato-dunãreanã, generalul Regalianus, strãnepot
al marelui rege Decebal, a reluat lupta, proclamând �Statul independent al Daciei�.

Deºi, prin acþiunile lor, generalii Ingenuus ºi Regalian � împreunã cu împãrãteasa Sulpicia Druantilla � au reuºit sã
elibereze provincia Dacia cu 13-14 ani mai înainte ca împãratul Aurelian (probabil determinat de aceste acþiuni) sã
ordone retragerea legiunilor militare ºi a personalului administrativ de ocupaþie din Dacia în anul 271, ele nu se
oglindesc în manualele de istorie de pânã acum, din cauza lipsei de interes a autorilor de concepþie latinistã.

Ca sã nu poatã fi acuzaþi cã nu le cunosc, au menþionat doar cã istoricii de atunci, care au relatat despre aceºti doi
împãraþi, Valerianus ºi Gallienus, ar fi spus cã în timpul lor �Dacia amissa est�, adicã �Dacia a fost pierdutã�
(Istoria României, pag. 80 ºi Istoria Românilor, pag.139).

Abandonarea Daciei Vechi / Dacia lui Traian, la 275, de împãratul Aurelian ºi crearea alteia, Dacia Nova, în
þinuturile ripensiene ºi mediteraneene sud-dunãrene, a constituit un moment de importanþã istoricã. Marea masã a
geto-dacilor din þinuturile carpato-danubiene a reþinut, în diferite credinþe, eresuri, creaþii ºi chiar obiceiuri populare
acest moment de rãscruce. Dupã 170 de ani, deci vreme de cam trei generaþii (de la bunici la nepoþi), geto-dacii se
eliberau de opresiunea romanã, regãsindu-ºi identitatea ºi hotãrând asupra propriului lor destin istoric.

Retragerea legiunilor ºi a administraþiei din Dacia Nord-dunãreanã a fost interpretatã de istoricii vremii ºi ca un
reflex al noii puteri imperiale de a hotãrî asupra întinderii ºi limitelor imperiului. Ar fi vorba, dupã spusa istoricilor, ºi
de un complex de inferioritate generat de gloria predecesorului, pe care imperatorul Aurelian, învingãtorul goþilor,
asirienilor ºi galilor, nu l-a putut eluda. Planurile de dezvoltare a Daciei, construcþia de drumuri, clãdirile, amfiteatrele,
apeductele ºi castrele, celelalte amenajãri, în general toatã suprastructura Provinciei erau fapte ce rãsfrângeau peste
trei generaþii gloria nestinsã a zeificatului Traian. Greu de suportat aceastã glorie ºi foarte greu de a te mai impune ca
imperator absolut, mai ales într-o parte a imperiului unde era nevoie mai mult decât oriunde de instituþia autoritãþii
imperiale! De aici hotãrârea de �revizuire� a politicii expansioniste ºi retragerea legiunilor de ocupaþie chiar din
þinuturile Asiei. (Sã menþionãm cã acest complex de pismã faþã de gloria înaintaºilor îl întâlnim, materializat în
distrugeri de clãdiri, statui ºi rãzuiri de inscripþii, în istoria popoarelor antice, de la vechii egipteni la popoarele
asiatice, iar de aici la greci ºi romani).

Lãsând Dacia �în gura varvarilor (�), înadins numai pentru pisma ce avea asupra laudelor lui Traian�1 , lui

Un moment istoric crucial în etno-folcloristica daco-românilor
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Aurelian i-a urmat la tron Adrian, care, ºi el �pizmuind mãrirei lui Traian, precum au lãsat Asiria, Mesopotamia ºi
Armenia, de sub împãrãþia romanilor, scoþând de acolo ostaºii romani, aºa voia sã scoatã ºi din Dacia ostaºii
romani, ºi Dachia sã o lase dezbinatã de împãrãþia romanilor�.2

Abandonarea teritoriilor nord-dunãrene locuite, în general, de o populaþie paºnicã, majoritarã, nu a transformat,
desigur, Dacia decebalianã într-o bucurie deplinã, cãci ameninþãrile venite din partea sarmaþilor ºi altor triburi
barbare erau realitãþi deja resimþite de localnici.

Rãmaºi, aºadar, fãrã apãrare, �în gura varvarilor�, populaþia autohtonã a daco-românilor a invocat deseori
numele imperatorului drept pavãzã la hotarele încãlcate ºi pacificarea þãrii. �Greu cu împãrat, dar ºi mai greu fãrã
împãrat!� � aceasta e o zicere care vine de demult, probabil din acele timpuri în care libertatea era plãtitã scump�

Abandonarea oficialã a Daciei, la 275, a generat ea oare, în rândurile daco-romanilor majoritari ºi aºezaþi în hotare
proprii, o explozie de bucurie sau un sentiment de îngrijorare al celor ce se vedeau lipsiþi de apãrare în faþa invaziilor
sarmatice ºi a altor triburi barbare, care ajunseserã sã prade chiar în þinuturile Illyriei ºi Moesiei?!

Cronicarul român Gheorghe ªincai, în �Chronica românilor ºi a mai multor neamuri�, considerã cã numele
împãratului Aurelian, sub forma hipocoristicului Ler-împãratul, a rãmas întipãrit cu regret în unele specii ale etno-
folcloristicii noastre, în special în colinde ºi descântece:

�Bine a lucrat, sau nu, împãratul Aurelian, când a luat leghioanele ºi o parte a coloniei din Dachia-cea-Veche ºi le-
a aºezat în cea Nouã, precum s-a arãtat la anul trecut, nu am de a zice, ci aceasta o însãmn, cã românii cei de-a
stânga Dunãrei, mai vârtos cei din Ardeal, pânã astãzi pomenesc pre împãratul Avrelian cântând cu jale: hai, Lerom,
doamne! Adicã: hai, Avreliane, doamne! când colindã la Crãciun.�3

Aceeaºi pãrere o exprimã, citându-i pe Eutropius ºi Vopiscus, ºi Petru Maior în �Istoria pentru începutul
românilor în Dachia�: �În locul lui [al împãratului Quintilius, asasinat în a 17-a zi de domnie, fratele împãratului
Claudius] fu ales împãrat Aurelian. Acest prestrãlucit împãrat ºi bãrbat ostaº, nãscut în Dachia, ºi de Euterpe cu
Marele Alexandru ºi cu Iulius Chesar asemãnat, nici astãzi nu e zãuitat la românii carii, în cântecele sale, ce se zic
colinde, îl numesc Ler, ºi ºi Oilérum domn��.4

De aceeaºi pãrere fusese ºi mentorul mãrturisit al lui ªincai, Dimitrie Cantemir în �Hronicul a vechimei
romano-moldo-vlahilor�5 , care localiza, dupã o informaþie oralã, Curþile lui Ler împãrat � �care nume sunã Avrelie
Avrelian�, undeva aproape de Dunãre, pe malul Oltului, la Romula (azi Reºca, jud. Romanaþi).

Însã, pe urmele lui Al. T. Dumitrescu (�care dezleagã problema�), preotul-cercetãtor Dumitru Bãlaºa considerã
cã apelativul nu l-ar viza pe împãratul Aurelian, ci pe un urmaº mai independent al acestuia, împãratul Galerius, la
început persecutor aspru al creºtinilor, apoi autor în 311 al unui edict de toleranþã religioasã, �obligându-i � scrie
istoricul � ca în rugãciunile publice sã se roage ºi pentru împãrat ºi familia sa�: �O explozie de bucurie a fost
manifestatã în rugãciunile publice ºi în colinde.�!6

Sã precizãm, însã, cã Edictul de la Milano dat de Galerius (recunoscut ºi de Constantin cel Mare), nu specifica
acordarea libertãþii religioase doar pentru creºtini (aºa cum a fost interpretat mai târziu de cãtre aceºtia), ci libertate
religioasã pentru toate religiile practicate în cadrul Imperiului Roman.7  Însã, Galerius fusese un aspru persecutor al
creºtinilor, rãmânând credincios pânã la moarte religiei politeiste romane, iar faptul cã le �impusese� dacilor creºtinaþi�
sã se roage pentru el ºi familia lui, rãmâne o ipotezã incertã privind eventuala duplicitate religioasã a unui �Pontifex
Maximus� (care, oricum, nu putea fi fãcutã publicã!).8

Sã fie, într-adevãr, vorba de Galerius ºi nu de Aurelian, în colindele, descântecele ºi basmele daco-românilor?
În orice caz, Ler-Împãratul din etno-folcloristica daco-românilor nu este interjecþie, nici mitologen � cum s-a

spus chiar în primul Dicþionar al Academiei, � ci un personaj istoric aureolat de legendã, cu conotaþii pozitive în
colinde ºi negative în descântece (dovadã cã, de-a lungul vremii, mentalitatea etno-folcloristicã a daco-românilor a
amestecat unele date, confuzionând semantic ºi ducând la conotaþii speciale).

Moºtenit din generaþie în generaþie în mentalitatea etno-folcloristicã a daco-românilor, Ler-Împãratul trimite,
mai degrabã, la un moment crucial din istoria noastrã veche de acum douã mii de ani, când Dacia, în urma acþiunii
energice a lui Regalian, a fost �restituitã� (Dacia restituta, cum scriu istoricii) daco-românilor, retragerea aurelianã
însemnând doar oficializarea unei mai vechi stãri de fapt.

1 Petru Maior,Istoria pentru începutul românilor în Dachia, în Scrieri, I, 1978, Ed. Minerva, B.P.T., p. 117.
2 Ibidem, Cap. III, p. 115. A se vedea Vopiscus, Sextus Rufus ºi Eutropius.
3 Op. cit., p. 37.
4 Petru Maior, Istoria pentru începutul romanilor în Dachia, în Scrieri, I, Ed. Minerva, 1976, Cap. II, § 10, Supt Împãratul Aurelianus.
5 Ed. Grigore Tocilescu, Bucureºti, 1901, p. 216.
6 Ler Împãrat (Galerius cel Bãtrân, 305-311) ºi Galerius cel Tânãr (+313), conducãtorii Imperioului �Dacia Mare�, în Culegere de

colinde � Lerui-Ler, alcãtuitã de Marioara Marinescu, Fundaþia Culturalã Dokiana Suteºti, Editura Kitcom, Drãgãºani, 2005, pp. 5-18.
7 Vezi nota de la: Gh. ªincai, Cronica românilor, vol. I, anul 312, Ediþie îngrijitã de Florea Fugariu. Prefaþã, tabel cronologic ºi note de

Manole Neagoe, Ed. Minerva, B.P.T., 1978, p. 40.
8 Dupã moartea lui Aurelian (care pornise rãzboi împotriva perºilor) urmeazã un interregn de 6 luni, cel mai lung pe care-l cunoaºte

istoria imperialã, soldaþii cerând Senatului sã numeascã împãrat, iar Senatul, la sfatul lui Tacit, îngãduindu-le soldaþilor sã-ºi aleagã împãrat.
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Dacii nu ºi-au pãrãsit niciodatã vatra lor sacrã
Florus

Aº vrea în cele ce urmeazã sã mã refer la ceea ce Decartes spunea în Discurs asupra metodei în 1634. �Precizaþi
sensul cuvintelor ºi atunci veþi scuti omenirea de jumãtate din erorile ei�. Având în vedere cele de mai sus pentru
început ne vom referi la noþiunea de teritoriu ºi spaþiu geografic. De obicei când se vorbeºte despre un popor sau o
þarã se foloseºte mai mult termenul de teritoriu cu înþeles de suprafaþã, caracterizatã prin mare, medie, micã. Însã
corect trebuie sã folosim termenul de spaþiu geografic. Acesta presupune ºi spaþiul aerian, precum ºi subsolul
spaþiului respectiv. Adicã vorbim de mediul geografic ca spaþiu unde existã omul cu celelalte componente ale mediului
geografic: relief, climã. ape, plante, animale, soluri. Desigur omul este ºi el un element al mediului geografic ºi în
acelaºi timp un factor modificator al acestuia ca ºi celelalte componente. Adicã mediul geografic este un sistem în
care omul a avut ºi va avea un rol tot mai important.

Dupã toate documentele scrise ºi nescrise rãmase de-a lungul vremurilor, spaþiul geografic dacic se întindea de
la Viena, Marea Adriaticã ºi Patrulaterul Boemiei în vest ºi pânã în stepele nord-pontice în est ºi din Carpaþii Pãduroºi
în nord pânã la Munþii Pindului, în sud. Deci este vorba de un spaþiu deosebit de mare. Acest spaþiu a fost locuit de
strãmoºii noºtri traci ºi daco-geþi ca grup etnic definit prin elemente de culturã materialã ºi spiritualã.

Probele arheologice, antropologice, etnografice, toponimice la care li se adaugã ºi unele menþiuni documentare
demonstreazã ca acest spaþiu a fost locul de naºtere ºi existenþã a strãmoºilor noºtri daco-geþi.

De obicei anticii când se refereau la daci ºi spaþiul lor geografic vorbeau despre un spaþiu vag, nedeterminat,
neprecizat. De pildã Marþial când se referea la victoria lui Traian asupra dacilor vorbea despre Hyperboreus Triumphus,
iar Vergiliu vorbea despre �Gheturile hyperboreene �. Pentru noi astãzi lucrurile sunt simple. Este vorba de douã zone
climatice diferite �climat mediteranean pentru romani �blând ºi un climat temperat �continental cu patru anotimpuri
tipice în spaþiul dacic.

Cele mai multe date despre strãmoºii noºtri, referindu-ne la spaþiul geografic dacic le avem de la Herodot. Acest
spaþiu a devenit regatul lui Burebista cel mai mare rege al dacilor.

Ce înseamnã de fapt spaþiul dacic? Acest spaþiu deosebit de întins înseamnã un relief foarte variat reprezentat
prin Munþii Carpaþi pe toatã lungimea acestui lanþ muntos. Munþi de înãlþime medie cu multe depresiuni ºi tãiaþi de
multe ape, acoperiþi de pãduri ºi pãºuni ofereau condiþii de locuit favorabile. La fel ºi câmpiile ºi podiºurile. Un
asemenea pãmânt care îþi dã hranã îmbelºugatã ºi variatã, care în mãruntaiele sale poartã aur, argint, sare, vânat,
pescuit este lesne de înþeles cã era dorit de mulþi, lucru dovedit din plin de istorie.

Retragere, pãrãsire, alungare, eliberare
X. GIJU

Prin decantãri succesive, credem cã ne-am apropiat de o parte din adevãr. Încercãm sã dãm un rãspuns la
întrebarea domnului doctor Napoleon Sãvescu, lansatã la primul Congres de Dacologie: �Cine este împãratul Ler?�

Am eliminat ipoteza cã numele ar fi legat de o personalitate istoricã: împãratul Aurelian. Rãmas în refrenul multor
colinde, de conþinutul cãrora nu mai era legat, Ler ne-a susþinut fiinþa, prin perpetuarea ritualului în fiecare an de
sãrbãtori. El este «omnul-mire» care �s-a-nrourat�, este «flãcãul» sau «oierul» / «ciobanul» care ºi-a pierdut «oile»,
este cel care «moare» ºi care apoi este trezit la viaþã cu «apã-nvietoare», cu «buruieni tãmãduitoare». Epitetul
depreciativ �mioritic�, echivalent cu �fatalist, aruncat frecvent poporului român, este o dovadã a lipsei de înþelegere
la un moment dat, moment perpetuat sute de ani�

Suportul de lucru pentru comunicare îl vor constitui anumite colinde ºi un basm versificat pe care le vom
interpreta din punct de vedere ezoteric, atât cât ne putem permite acum.

Împãratul Ler
Tudora PATRICHI
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Bãtrân, rãpus de boalã, Publius Ovidius Naso (43 a. Chr. � 17 sau 18 p.Chr.) îºi aºtepta sfârºitul la Pontul Euxin:
«Epistola aceasta te va mira, socot�/ A scris-o altã mânã, fiindcã eu nu pot. / Sunt istovit de boalã pe-acest pãmânt
strãin, / ªi-s osândit pierii, la Pontul Euxin» (Ovidiu, Tristele, Cartea a treia, Elegia III, traducere de Eusebiu Camilar).
Aºa cum enigmaticã a fost ultima parte a vieþii, aºa a fost ºi sfârºitul, mai multe localitãþi revendicându-ºi onoarea de
a fi fost locul morþii lui Ovidiu:

� Potrivit Cronicii lui Eusebiu, transmisã de Heronymus, poetul s-a stins din viaþã în anul 17 p. Chr. la Tomis,
mormântul aflându-se în apropierea cetãþii (�iuxta opidum Tomos�). Locul de veci era în faþa porþii cetãþii, într-o
zonã frecventatã (�ante oppidi portam in loco maxime celebri�), iar tomitanii cu mãrinimia lor i-au înãlþat un �magnific�
monument funerar, prin contribuþia publicã, deºi Ovidiu a fost un strãin ºi proscris de împãratul roman: �Tomitanos
cives� e publico pecunia collata propter ingenii nobilitatem, Tymbon magnifice struxisse, quamvis et peregrinus e
tab imperatore Romano proscritus� � menþiona umanistul Pontanus, în lucrarea De magnificentia (1498). ªi umanistul
Celius Rhodoginus a plasat monumentul funerar înaintea porþii aºezãrii tomitane (�tymbon� structum ante ianuam�).
Într-o scrisoare adresatã soþiei, poetul a rugat-o ca pe piatra de mormânt sã se inscripþioneze versurile:

«HIC EGO QUI IACEO TENERORUM LUSOR AMORUM
INGENIO PERII, NASO POETA MEO.
AT TBI QUI TRANSIS, NE SIT GRAVE QUISQUIS AMASTI,
DICERE: NASONIS MOLLITER OSSA CUBENT».

(Tristele, III, 73-76)
�SUB ASTÃ PIATRÃ ZACE OVIDIU, CÂNTÃREÞUL
IUBIRILOR GINGAªE, RÃPUS DE-AL SÃU TALENT,
O, TU, CE TRECI PE-AICE, DACA-I IUBIT VREODATÃ,
TE ROAGÃ PENTRU DÂNSUL: SÃ-I FIE SOMNUL LIN�.

(În traducerea lui Theodor Naum)
Din versurile 223-226 ale poemului Fasti, I, se susþine cã în primãvara anului 18 p.Chr. Ovidiu era încã în viaþã.
Potrivit tradiþiei, pe insula aflatã în Lacul Siutghiol de lângã oraºul Ovidiu1 , România, se presupune cã s-ar afla

mormântul poetului Ovidiu.
� Cercetând mai multe lucrãri, Maria Criºan a emis ipoteza cã Ovidiu s-a sfârºit lângã localitatea Isak din Pokuþia.

Bolnav, suferind de gutã, Ovidiu s-a dus sã se trateze în aceastã localitate. În anul 1581, savantul german Laurentius
Müller, într-o cãlãtorie de studii, însoþit de o echipã de arheologi în frunte cu polonezul Woinovskij, sãpând sub
piedestal, lângã localitatea Isak din Pokuþia, nu au gãsit nimic (v. Laurentius Müller, Septentrionalische Historien,
Amberg, apud Michael Forstern, 1595, pp. 78-81). Învãþatul Woinovskij i-a dezvãluit lui Müller piedestalul, conþinând
epitaful cel adevãrat, în primãvara anului 1581 (localnicii îl ºtiau de mult); dacã savantul german ne informeazã doar
«la ºase zile de mers cãlare de la gurile lui Boristene � Nipru», Sarnicius ne indicã: «lângã localitatea Isak în Pokuþia»
(lãmurindu-ne ºi etimologia acestui toponim = pãmânt al penitenþei). Iatã epitaful cel autentic de pe postamentul lui
Ovidiu din Pokuþia, de lângã localitatea Isak:

«HIC SITUS EST VATES, QUEM DIVI CAESARIS IRA
AUGUSTI LATIO CEDERE IUSSIT HUMO.
SAEPE MISER VOLUIT PATRIIS OCCUMBERE TERRIS,
SED FRUSTRA: HUNC ILLI FATA DEDERE LOCUM».
�AICI ZACE POETUL CÃRUIA MÂNIA LUI CAESAR AUGUST
PORUNCÃ I-A DAT SÃ PLECE DE-NDAT DIN LAÞIUL NATAL;
BIETUL DE EL, CE MULT ªI-A DORIT SÃ MOARÃ ACASÃ LA EL;
ZADARNICÃ RUGÃ: URSITA AICI A VOIT SÃ SE STINGÃ�.

Epitaful poetului Ovidius. Perspective
istorico-lingvistice

dr. Afrodita Carmen CIONCHIN
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�Epitaful de pe piedestalul din Pokuþia, este cel autentic, gândit de sulmonez (chiar dacã nu scris cu mâna sa

proprie, cãci suferea de gutã) ºi este absolut stilul sãu�, concluziona Maria Criºan. Papa Iulius II (1502-1513) a
transferat urna la Roma, îngropând-o pe Via Appia, aºa cum poetul ºi-a dorit mereu.

? O altã ipotezã susþine cã Ovidiu a trãit ºi ºi-a gãsit sfârºitul în Banat. În 1941 apãrea la Timiºoara, în limba
maghiarã, lucrarea Timpuri de demult, oameni de demult semnatã de Béla Schiff, în care ziaristul timiºorean fãcea
cunoscut existenþa «Turnului lui Ovid de lângã Caransebeº, prezent ºi pe cãrþile poºtale ce se vindeau în oraº»,
fãcând investigaþii asupra acestuia. În jurul Turnului de lângã Caransebeº a fost þesutã o mitologie greu de dezlegat.
Autorul susþinea cã «mai sunt ºi aceia care vor sã deducã numele oraºului bãnãþean din începutul versurilor unei ode
a lui Ovidiu: �Cara mihi sedes� �ºedere sau loc de ºedere � scaun plãcut�». În lexiconul Geografia Regatului Ungar,
din 1780, editat de Karl Gottlieb von Windisch, se menþioneazã cã oraºul Caransebeº a fost colonie romanã ºi se pare
cã vestitul poet Ovidius a trãit aici în exil. Într-o altã lucrare, Trãsãturi de caracter, memorii ºi anecdote istorice
despre împãratul Iosif al II-lea (Leipzig, 1847), se afirma: «Aici în Caransebeº, unde împãratul a fost în tabãrã,
vestitul poet Ovidius ºi-a încheiat viaþa». Piaristul Andrei Dugonics, referindu-se la poetul sulmonez, nota: �ªederea
lui Ovidiu nu era aºa strict legatã de Tomis ca el sã nu fi putut vizita toatã Dacia de-a lungul Dunãrii� Unii scriu cã
a trecut prin Caransebeº, cãci acolo s-a gãsit o columnã comemorativã. Se spune cã a fost ºi la Nãdlac, cãci pe un
sicriu s-a gãsit inscripþia «OVIDIUS NASO»�. Lângã Caransebeº se aflã Turnu�Ruieni, numit aºa datoritã unei
inscripþii romane: : � � � OVI � � �, denumit �Turnul lui Ovidiu�2 .

� Un alt turn, situat la sute de kilometri de Caransebeº, poartã numele poetului: «La o orã distanþã de Marea
Neagrã se aflã Valea Damusderec � nota Béla Schiff � iar la capãtul rãsãritean al acesteia se gãseºte ruina unui turn
care, în mod obiºnuit, e numit Tour d�Ovid, unde se crede cã a murit poetul».

� În 1508, Gáspár Brusius a susþinut cã a gãsit mormântul lui Ovidiu la Szombathely, în Ungaria, având o
inscripþie funerarã. Deºi este greu de crezut cã poetul latin ar fi vizitat câteodatã garnizoanele romane staþionate în
Pannonia, aºa cum ne asigurã istoricul Zamoscius, este cert cã în acest oraº se gãsea � în perioada împãratului
Frederic III � o placã purtând numele lui Publius Ovidius Naso.

Neasemuit cântãreþ al gingãºiilor ºi tristeþilor, fãcând faimã Romei prin stihurile sale, Ovidiu s-a sfârºit la Pontul
Euxin, între geþii care l-au stimat ºi a cãror limbã a învãþat-o scriind versuri, care, din pãcate, s-au pierdut în negura
timpului.

1 Oraºul Ovidiu, care ºi-a luat numele de la poetul sulmonez, este situat în partea de est a judeþului Constanþa, România, la 10 km nord
de cel mai mare port al Mãrii Negre, pe malul vestic al Lacului Siutghiol care îl desparte de staþiunea Mamaia, perla litoralului românesc.
Pânã la jumãtatea secolului al XVII-lea aºezarea a purtat numele de Siliºte, otomanii schimbându-i denumirea în turceºte, Kanara �loc de
unde se scoate piatra�. Din 1930, localitatea Canara a primit numele de Ovidiu dupã mica insulã Ovidiu din Lacul Siutghiol care se aflã în
dreptul localitãþii la o depãrtare de 100 m.

Lacul Siutghiol are 7,5 km lungime ºi 2,5 km lãþime, 1900 ha suprafaþã, 17 m adâncimea maximã. Insula Ovidiu este amplasatã pe Lacul
Siutghiol la 5 km de oraºul Ovidiu ºi 5 km de staþiunea Mamaia. Insula Ovidiu are o suprafaþã de 26.000 m². Potrivit tradiþiei, cei doi stejari
multiseculari aflaþi pe insulã ar fi fost plantaþi de poetul sulmonez. Tot pe aceastã insulã se presupune cã s-ar afla mormântul poetului
Ovidiu. Atât numele insulei cât ºi al oraºului din apropiere a fost legat de poetul roman ºi get Publius Ovidius Naso.

2 Care este Turnul lui Ovidiu de lângã Caransebeº? În timpul rãzboaielor dacice ale lui Traian ar fi fost posibil sã se fi construit un
«Turn de supraveghere» în zonã, dar izvoarele istorice n-au confirmat-o. Sigur, fãrã nici o legãturã cu poetul sulmonez. În schimb, în epoca
medievalã, «majoritatea istoricilor bãnãþeni � susþinea ziaristul timiºorean Béla Schiff � ºtiu cã Petru Petrovici, comite de Timiº ºi ban de
Caransebeº, l-a ridicat la poalele Muntelui Mic, pe o colinã alungitã de pe care se poate vedea departe, lasã sã aibã ºi Caransebeºul un mic
avanpost. Petrovici a construit mai multe turnuri de formã pãtratã, înaltã de zece-cincisprezece stânjeni, cu trei etaje, ridicate împotriva
turcilor».

În apropiere de Caransebeº este Turnu Ruieni, o fortificaþie de apãrare ºi un punct de supraveghere în acelaºi timp. Privitor la
inscripþia funerarã, ziaristul timiºorean specifica: «Piatra de mormânt face parte din acele monumente funerare care, din respect pentru
morþi, au fost ridicate de romani, indiferent de locul unde au murit aceºtia� Petrovici, ca ºi alþii, au folosit asemenea plãci la întãrirea
construcþiilor. ªi aceastã placã inscripþionatã se afla iniþial într-un alt loc; ea a fost placa comemorativã ºi totodatã placa de mormânt a unui
roman pe numele Publius Aurelius Ulpius, probabil originar din Tibiscus (pe amplasamentul actualei comune cãrãºene Jupa). În 1874,
baronul Scudier a dispus ca mai multe fragmente dintr-o placã de marmurã din turn, având inscripþii romane, sã fie duse la muzeul din
Timiºoara».

Cu privire la Turnu Ruieni cercetãrile actuale sunt concludente: «Probabilã aºezare din epoca romanã (?), unde s-a gãsit numai un
fragment de inscripþie îndoielnicã, neverificatã, între blocurile donjonului din fortificaþia numitã �Turnu � Ruieni�, pe dealul Stârminiþa la
1 km spre nord-est de comuna omonimã: �pe unul din aceste blocuri se mai pot distinge câteva litere din inscripþie: � � � OVI � � �.
Probabil aceastã coincidenþã i-a fãcut pe unii istorici mai vechi sã creadã cã turnul aparþine epocii romane, denumindu-l �Turnul lui Ovidiu�
(aºa îl numesc ºi localnicii), þesând ºi rãspândind legenda cã aici a poposit ilustrul poet roman, în drumul sãu spre locul exilului, ipotezã
consideratã aberantã de Fryges Pesty (Fryges Pesty, A szörényi bánság és Szörény vármegye története, II, Budapest, 1878, p. 556). La
construirea pereþilor exteriori, la al doilea etaj, s-au încastrat blocuri ceva mai mari de marmorã fãþuitã, provenite dintr-o inscripþie romanã
spartã, adusã probabil de la vreo staþiune romanã din apropiere (Nicolae Sãcarã, Donjonul din Turnu Ruieni, în «Banatica», III, 1975, pp.
306-307). Dacã literele au facturã romanã, piesa epigraficã fragmentarã ar putea sã fi fost adusã din ruinele Tibiscului» (D.M. Pippidi ºi
I.I. Russu, Inscripþiile Daciei Romane, vol. III: Dacia Superior, 1, Editura Academiei, Bucureºti, 1977, p. 141.).
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În notele de cãlãtorie prin Banat ale lui Friedrich Uhl, un alt german ce vizita cu douã veacuri în urmã Timiºoara, atrãgea atenþia cã existã

o presupunere spiritualã a toponimului Turnul lui Ovid, folosindu-se de pronunþia utilizatã în epocã. Ziaristul timiºorean Béla Schiff a
susþinut cã «turnul ºi-ar fi primit denumirea de la locuitorii din împrejurimi care i-au spus �turnul o ved� �turnul de vãzut, de observaþie�».
Este posibil ca denumirea donjonului «Turn de veghe», palatalizat în graiul bãnãþean «Turn de vege», literar �vede�, la care se adaugã
inscripþia donjonului, sã fi contribuit la plãsmuirea legãturii cu poetul sulmonez.

La aceastã eroare poate cã a contribuit ºi confuzia dintre denumirile pentru Tomis / Constanþa ºi Timiºoara:
· Într-o etnografie a Academiei Maghiare, locul de exil al lui Ovidiu a fost menþionat sub forma Tomisvár � cetatea Tomis, numitã de

turci Küsztendze / Constanþa.
· Cetatea Timiºoara a fost menþionatã, în anul 1551, sub forma Tomoschwar, pe lângã care curgea râul Tomisch �Timiºul�.
Cele douã aºezãri au fost adesea confundate. În ediþia vienezã de la sfârºitul secolului al XVIII-lea a lui Pfeffel � Akurate Landkarte

�Harta precisã� apare Golfo di Tomiswar ºi oraºul Tomiswar, confundat cu Temeswar / Timiºoara, în Banatul Timiºean. În a II-a ediþie
a lui Brockhaus s-a consemnat despre Ovidiu cã a fost exilat la Tomis, în «Moesia de Jos, actualul Banat Timiºean».

E puþin probabil ca la Ruieni sã fi fost dat numele donjonului în onoarea poetului roman Ovidiu. În timpul rãzboiului austro-ruso-
otoman (1736-1739), încheiat cu Pacea de la Belgrad (7 septembrie 1739), ziarul de campanie «Geheime Nachrichten» �ªtiri secrete�, din
1737, fãcea referire la «Scaunul lui Ovidius» de la Caransebeº, admirat de comandanþii armatei imperiale. Sigur un fals istoric al acelor
timpuri.

Motto: �Erare humanum est, perseverare diabolicum�

Intrând direct în subiect, începem prin a atrage atenþia, public, în faþa celui de al IX-lea Congres internaþional de
Dacologie (Bucureºti, 20.06.2008) asupra uneia dintre erorile fundamentale deja �instalatã� în cel mai important
manual de istorie a României din învãþãmântul nostru preuniversitar, manualul pentru clasa ultimã a Liceului, manual
din titlul cãruia, începând cu anul ºcolar 2006-2007, a dispãrut însãºi trimiterea la materia de studiu: Istoria României
/ Istoria românilor. Conform Programei, unicã ºi obligatorie, pe prima copertã a manualelor zise alternative ºi pe
prima paginã de titlu s-a inscripþionat, pur ºi simplu: Istorie � un titlu �incolor� în plan ºtiinþific ºi naþional. Este, dupã
pãrerea noastrã, prima eroare fundamentalã a Programei; iar la cele 7 manuale zise alternative colectivele de autori,
în frunte cu coordonatorii lor, s-au conformat.

Dar nu este singura. Urmeazã, imediat, cea de a doua eroare fundamentalã, asupra cãreia dorim sã atragem
atenþia Congresului internaþional de Dacologie, care, ca manifestare ºtiinþificã de profil, nu poate sã rãmânã indiferent
la aceasta, cum nici la celelalte. Anume, în Programã, în consecinþã ºi în manuale, este eliminatã aproape în totalitate
istoria strãveche ºi anticã a Spaþiului românesc, în care se cuprinde istoria strãmoºilor noºtri autentici, traco-geto-
dacii ºi a înaintaºilor lor pânã la poporul primordial al �Vechii Europe�. Aceastã inadmisibilã eliminare echivaleazã,
pur ºi simplu, cu tãierea rãdãcinilor istorice ale naþiunii noastre.

Traco-geto-dacii, prima naþiune constituitã în Europa, precum se ºtie n-au apãrut pe lume când au �binevoit� sã-
i nominalizeze autorii greci ºi romani. Obârºia lor o aflãm în adâncurile istoriei, probatã fiind prin descoperirile
paleolitice, prin marile civilizaþii neolitice, unicat în Europa, atestatã în primele izvoare istorice scrise, aºa numitele
�izvoare vedice� � la început orale, create în Spaþiul arian carpatic ºi pericarpatic, apoi consemnate în sanscritã, în
India, unde au ajuns, pornite de aci, în mileniile VI-V î.Hs., �roiurile� umane, fiecare având în frunte pe un Rama al
sãu. În acest Spaþiu s-a descoperit prima scriere din lume, tãbliþele de la Tãrtãria � omagiate de miºcarea noastrã
dacologicã �, ca un punct culminant, ºocându-i pe toþi aceia a cãror �ºtiinþã� era cã �dacii nu ºtiau sã scrie�. Istoria
traco-geto-dacilor a atras atenþia, în chip deosebit, câtorva sute de autori ai Antichitãþii ºi ai epocilor urmãtoare, pânã
azi.

Din �blocul� etnic carpatic ºi pericarpatic al poporului primordial � arian/pelasg � s-au desprins, în timp, când
condiþiile de vieþuire pe continent au devenit favorabile, douã alte mari grupuri etnice, care au constituit ulterior alte
douã mari naþiuni europene, celþii (galii) ºi aºa ziºii �germani�; cei ce vor fi cunoscuþi sub numele de traco-geto-
daci (o �triadã� prin care sintetizãm mult peste 100 de entitãþi; nu etnonime!) au rãmas pe loc �trimiþându-ºi� însã

Naþiune, statalitate, civilizaþie
la strãmoºii noºtri autentici, traco-geto-dacii

de conf. univ.dr.G.D. ISCRU
ºi prof Maria IONESCU
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�roiurile� spre cele 4 puncte cardinale. Acestea 3 au fost naþiunile matcã ale Europei. Pe care însã, din pãcate, cea
mai mare parte a istoriografiei europene mai noi, ca ºi cea mai mare parte a celei româneºti, nu le menþioneazã ca
atare, ca naþiuni matcã, cu un rol deosebit în evoluþia etno-naþionalã ºi de civilizaþie a continentului. Cãci aceastã
parte a istoriografiei ºi-a creat un �fix� din teza falsã a aºa zisei �romanizãri� � tezã nedemonstratã ºtiinþific de
nimeni niciodatã, pânã azi.

Naþiunii traco-geto-dacilor, �ºtiintificii� � cum le-ar spune B.P. Hasdeu � i-au refuzat ºi calitatea de naþiune
constituitã. E drept, mari istorici români au admis ºi pânã acum vechimea naþiunii noastre, ca pe o axiomã însã, dar
nu ºi pentru strãmoºii traco-geto-daci. Singurul mare istoric român, arheolog, creator de ºcoalã ºi specialist al
istoriei noastre antice ºi strãvechi, Vasile Pârvan, în opera sa, a scris ºi a vorbit despre geto-daci ca despre o naþiune
constituitã, chiar o naþiune politicã, adicã creatoare de Stat naþional, cu un simbol vexilologic naþional, rezumând
chiar o demonstraþie în acest sens în ultima sa operã. Acum, pe temeiul izvoarelor cunoscute ºi eliberaþi fiind din
�viziunea� marxistã (mai exact stalinistã) asupra naþiunii, aceastã demonstraþie poate fi susþinutã în faþa oricui1 .

Cele 3 naþiuni-matcã amintite ºi-au creat State naþionale ºi au creat în Europa primele civilizaþii, cu un rol
deosebit în geneza ºi evoluþia civilizaþiei pe continent ºi nu numai. Cãci numai naþiunile � principala permanenþã a
istoriei � au fost ºi rãmân creatoare de civilizaþie.

Traco-geto-dacii � vorbind, deci, despre ei � au marcat puternic istoria Europei, dar neºtiinta ºi orgoliile multor
istorici ºi, dupã ei, nu numai istorici, au �uitat� acele contribuþii ºi fapte mari de civilizatie ºi istorie. Or, celebra Iliada
a lui Homer este o prima istorie scrisã a tracilor iar nu mai puþin celebra Eneida a celui mai mare poet latin, Vergiliu,
este, în fond, primul elogiu al unui comandant militar trac, Enea, ieºit din dezastruosul rãzboi al cetãþii Troia ºi erou
eponim al Puterii romane de mai târziu, revendicat ca strãmoº de multe naþiuni europene. Regina Tomiris a mesageþilor
� cea omagiatã de Congresul dacologic anterior dar necunoscutã �ºtiintificilor� noºtri � a respins prima mare invazie
persanã în Europa (529 î. Hs). Pentru ca, dupã nici douã decenii � ºi înainte de celebrele �rãzboaie medice� ale
grecilor � Darius I al aceloraºi perºi (514 î. Hs.) abia a scãpat cu viaþã din bãtaia sãgeþilor geþilor; odatã ajuns
�acasã�, pur ºi simplu a omagiat cãmila care l-a salvat, poruncind sã se construiascã o localitate care s-o întreþinã
pânã la moarte. Urmeazã apoi atâtea fapte cunoscute, cel mai important fiind prima unitate politicã a Spaþiului traco-
geto-dac � Dacia Mare, sub conducerea marelui Rege Burebista. Marele Rege Decebal a încercat sã refacã aceastã
unitate, dar l-a copleºit forþa Romei imperiale, despre care contemporani ai sai au conºtientizat cã este �rãdãcina
tuturor relelor� (�Radix Omnia Malorum� � ROM). Ce n-a reuºit Decebal, va reuºi strãnepotul sãu Regalian, pe
care îl omagiem prin actualul Congres internaþional de Dacologie.

Iatã, foarte pe scurt, ce au eliminat din cel mai important manual de Istoria României � în fond un manual nu
numai al elevilor! � Programa unicã ºi obligatorie a Ministerului de resort, care de la o vreme nici nu-ºi mai zice �al
Învãþãmântului�, precum ºi manualele ei zise alternative; în fond, un manual unic, ca odinioarã, deosebirile de la unul
la altul fiind de nuanþã ºi de potenþial ºtiinþifico-metodic al autorilor.

Cine ºi cu ce scop a �sugerat� oficialilor noºtri iar prin ei alcãtuitorilor Programei ºi colectivelor de autori de
manuale destinate învãþãrii ºi educãrii copiilor ºi nepoþilor, precum ºi �reeducãrii� noastre în general, cine ºi cu ce
scop a �sugerat� aceastã �ofensivã� asupra rãdãcinilor noastre istorice naþionale, într-o vreme în care, pe alt plan,
ni se �recomandã�, pur ºi simplu, lichidarea naþiunii etnice � adicã aºa cum a apãrut ea, prima naþiune a continentului,
din adâncurile istoriei ºi cum a existat pânã azi �, transformarea ei, repede-repede, într-o aºa zisã �naþiune civicã� iar
Statul ei naþional sã fie �topit� într-un Suprastat aºa-zis �civic ºi multicultural�, adicã o �operã� absurdã ca gândire
ºi imposibilã în fapt, dupã legile firii ºi ale istoriei, un �postulat� care ne readuce în prim plan lumea revolutã, de
nedreptate, a imperiilor istorice? Cine ºi cu ce scop? Cineva trebuie sau va trebui sã rãspundã la aceastã întrebare.

Pânã atunci, suntem de pãrere cã Programa ºi manualele despre care am vorbit mai sus (am înþeles cã ºi la clasa
a VIII-a sunt la fel), ca neºtiinþifice ºi antinaþionale, sã fie scoase din uzul didactic înainte de a începe anul ºcolar
2008-2009, sã fie eliminatã o asemenea �viziune� ºi, în urma unor dezbateri profesionale ºi responsabile, cu o întinsã
mediatizare, sã fie elaboratã altã Programã ºi alte manuale.

Propunem Congresului sã ia atitudine în acest sens, adresându-se în scris forurilor competente.

Adresã � proiect
�Istoria este cãlãuza vieþii�

Având în vedere erorile fundamentale ale Programei ºcolare preuniversitare privind Istoria României pentru clasa
a XII-a de Liceu, erori reluate în manualele ei zise alternative, erori semnalate într-una din comunicãrile expuse ºi



19

nr. 53, iunie 2008 DACIAmagazin
dezbãtute întâi într-o ºedinþã de lucru a Societãþii Internaþionale de Dacologie �Reînvierea Daciei� ºi Societãþii
�Renaºterea Daciei�, comunicare þinutã in extenso ºi în actualul nostru Congres Internaþional, al VIII-lea, de Dacologie;

Noi insistând îndeosebi asupra erorii ce constã în eliminarea, din amintitele documente didactice majore, aproape
integral, a primelor douã epoci istorice, Strãveche ºi Anticã, în care este cuprinsã istoria strãmoºilor noºtri autentici,
a naþiunii traco-geto-dace;

Considerând ºi noi aceste erori (cu o referire speciala la cea menþionatã) ca foarte dãunãtoare instruirii ºi educãrii
tinerei generaþii;

Solicitãm forurilor competente din câmpul învãþãmântului ºi educaþiei scoaterea din uzul didactic a Programei ºi
a manualelor amintite, înainte de începerea anului ºcolar 2008-2009, iniþierea unor ample dezbateri, profesionale ºi
responsabile, cu o larga mediatizare � la care dezbateri rugãm sã fie invitaþi ºi specialiºti ai noºtri �, dezbateri în urma
cãrora eliminându-se �viziunea� cuprinsã în actualele documente didactice precizate mai sus, sã se elaboreze Programe
ºi manuale, cu adevãrat alternative, corespunzãtoare din punct de vedere ºtiinþific, metodico-didactic ºi naþional.

1 vezi G.D. Iscru, Traco-geto-dacii, naþiunea matcã din Spaþiul carpato-danubiano-balcanic, ed. a IV-a, Ed. Nicolae Balcescu,
Bucureºti, 2005

Printre descoperirile arheologice care au stârnit aprige controverse se numãrã ºi inelul de aur de la Celei1 .
Preþiosul obiect a fost gãsit de D. Papazoglu, în 1854, într-un mormânt de femeie. Alãturi de alte obiecte s-a gãsit ºi
o monedã de bronz (sestertius) de la Marcus Aurelius, emisã în 160 d. Chr.

Diametrul inelului este de 15 mm. Are gravat în interior ºi exterior o inscripþie cu caractere eline. Aceasta conþine
un numãr de 27 de litere, 9 în partea interioarã ºi 18 în partea exterioarã:

în interior �  BROÃYÈPIC
în exterior �  BEINDPYHCOYAPOYËON
Cu toate cã nu existã o modalitate de delimitare a cuvintelor, cercetãtorii au încercat sã o descifreze ºi sã o

interpreteze:
? D. Papazoglu, descoperitorul inelului, descifrase în interior: Vroluthris (antroponim), în exterior: �Trãind la

Atena, am murit în casa lui Drasus�.
? Ocupându-se de inscripþie, G. Seure a gãsit soluþia: Brolutrisbein Druesu Arulon � �Lui Brolithibis fiul lui

Driazis, nãscut la Arroles�.
? Tracologul D. Decev a considerat cã inscripþia conþine trei nume trace: Brolithrisbein Dryesoy Aroylon.
? Cercetãtorul Eugen Agrigoroaiei a interpretat inscripþia: în interior � Brolutris, nume de persoanã, probabil

femeie, ºi în exterior: Beind Ruesu Arulon � �Bendis (de) la râurile (apele, bazinul) Arulon�.
? Cercetãtorul Adrian Bucurescu a despãrþit inscripþia inelului în cuvintele: VRO  LY  THRIS  VE  INDRYN

SOY  A  ROYLON �Floarea de colþ va fi culeasã numai de vulturi�. VRO-LY-THRIS mai înseamnã ºi �Floare cu
Colþ; Trandafir�. Nu este exclus ca inscripþia sã se refere la supranumele Gemenilor Divini; lui Apollon i se mai
spunea ºi BASAREVS �Vultur; Pajurã�, iar surorii lui � BLOUREITES �Zâna Florilor�».

Descifrarea lui G. Seure a fost calificatã ca «total neverosimilã»», cea a lui Decev ca «nimic sigur ºi concret»
(I.I. Russu), iar pe celelalte le-am prezentat pentru informarea cititorilor.

Pentru «descifrarea» inscripþiei este necesar de reþinut:
1. Moneda gãsitã în mormântul de femeie marcheazã perioada de dupã anul 160 d.Chr.
2. Diametrul de 15 mm exclude posibilitatea utilizãrii inelului de cãtre un bãrbat. Dacã ar fi al unui bãiat, ar fi greu

de crezut cã inscripþia ar marca numele ºi locul naºterii sale.
3. Descoperit într-un mormânt de femeie, obiectul nu este în mod necesar funerar, ci un obiect purtat în viaþã.
4. Inscripþia a fost gravatã cu caractere eline utilizate ºi în alte inscripþii traco-daco-gete.

Inscripþia româneascã
de pe inelul de aur de la Sucidava / Celei

Dr. Afrodita Carmen CIONCHIN
prof. Ionel CIONCHIN
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5. Veriga de aur s-a gãsit într-un teritoriu care face parte din spaþiul unde s-a plãmãdit poporul daco-român.
6. Inelul, fiind un obiect purtat în viaþã, putea fi citit oricând numai în exterior ºi aici trebuie gãsitã soluþia.
Conþinutul inscripþiei inelului:
· în interior:     B P O Ã Õ   È  P I C
      transliterare latinã:       B R O G I T H R I S
· în exterior:                   B E I N Ä P Y H C O Õ Á  Ñ O Y Ë O N
      transliterare latinã:       B E I N D R U E S O U A  R O U L O N
În interior, inscripþia a fost greu de descifrat din cauza literei Ã/G (gama), neglijent executatã ºi consideratã a fi

Ë/L (lamda). Astfel, în interior, inscripþia se citeºte: BROGITH  RIS.
Dacã al doilea cuvânt � R I S � a fost atestat în Iliada lui Homer sub  forma Rhesus  (rege trac), primul cuvânt

� BROGITH � este o formã daco-romanã pentru brodit. Termenul este vechi, euro-indian, ºi se regãseºte în celticã:
bretona de jos broud �ac, þepuºã�, brouda �a împunge, a înþepa, a broda�, êymric. brodio, preluat  în engl. broider
(împrumut  vechi  din francezã), dar ºi în textele foarte vechi din limba latinã � brodat � ºi în latina popularã:
brusdus, brustus, brosdus. La acestea  pot fi amintite provensal. broydar, catalan. brodar, toate cu accepþiunea de �a
brodi�. Cuvântul brogith din inscripþie are accepþiunea de �(scris) înþepat cu acul � înscris, gravat, brodat�.

Cele 18 litere ale inscripþiei din partea exterioarã a inelului le despãrþim în cuvinte:  BEINDPY H COYA POYLON,
citit BEINDRU E SOUA ROULON.

Beindru este forma arhaicã a prepoziþiei Peintru�Pentru, exprimând destinaþia, formatã din douã elemente: pe ºi
întru. Prepoziþia pe, presupusã din lat. super, per (DEX), este de origine daco-getã, comparabilã cu prepoziþia
suedezã pa � pe. Prepoziþia întru are ca etimon lat. intro (DEX). În aceastã prepoziþie sunt folosite consonantele
sonore «B» ºi «D», în locul celor surde «P» ºi «T»: Beindru�Peintru�Pentru2 . Se întrevede posibilitatea ca Beindru
sã aibã accepþiunea de Pentru.

Bazându-ne pe schimbãrile fonetice de la Dunãrea de Jos, studiate de cercetãtorul H. Mihãescu, considerãm cã
prepoziþia a (în limba românã, consideratã din lat. ad, conform DEX, deºi în limbile scandinave existã prepoziþia a,
exact ca în limba daco-românã � explicabilã în limbile scandinave prin substratul cimmeric, cimmero-tracic, iar în
limba românã prin substratul traco-geto-dacic) este utilizatã ca e, având aceeaºi valoare morfologicã.

Cuvântul SOUA (citit fie sua, fie aºa cum a fost gravat) are accepþiunea pronumelui posesiv sa, care în limba
românã este derivat din lat. sa (= sua), conform DEX.

Pânã aici înþelesul inscripþiei ar fi «Pentru a sa». Ar rezulta cã ultimul cuvânt � Roulon � ar trebui sã fie numele
persoanei cãreia i-a fost dedicatã inscripþia ºi inelul. Fãrã a mai apela la autorul citat, vom proceda la înlocuirea
consonantei «R» cu «L», din Roulon obþinând Loulon.

Cuvântul Loulon (cu diferitele forme de citire) este echivalentul substantivului românesc Lele � femeie (tânãrã)
iubitã; mândrã � logodnicã, soþie. Deºi cercetãtorii români considerã termenul Lele ca provenind din bulgarul lelja
(DEX), acesta este autohton, vechi euro-indian, cunoscut ºi sub forma antroponimului Lola care, evident, nu este
de origine bulgarã. Rãspândit la neamurile euro-indiene, termenul se regãseºte în sanscritul lalana � femeie, soþie,
nevastã, doamnã3 .

Lele este autohton, vechi euro-indian, transmis, prin traco-geto-dacã, limbii daco-române. Din euro-indianã,
termenul a pãtruns ºi în alte limbi (în sanscritã, probabil în slavonã ºi apoi în bulgarã, dacã nu cumva Bulgarii l-au
preluat de la Români sau din substratul tracic din sudul Dunãrii).

Presupunem cã inelul a fost dãruit de un flãcãu tinerei sale logodnice sau mirese, iar inscripþia ar putea avea
dezlegarea: BROGIT/�(scris) înþepat cu acul� (= confecþionat, dedicat) de RIS PENTRU A SA LELIÞÃ (sau poate
antroponimul LOULON)4 .

Limba în care a fost gravatã inscripþia este clarã!
Dacã descifrarea inscripþiei exterioare a inelului de la Sucidava (Celei) s-ar dovedi realã, am avea posibilitatea sã

aducem noi argumente privind limba noastrã, la mijlocul secolului al II-lea, prin cuvinte geto-dace ºi daco-române.

1 Devenit în 1968 cartier al oraºului Corabia, Celeiu a fost o importantã aºezare pe malul nordic al Dunãrii. Descoperirile arheologice
din neolitic (2500-1800 a.Chr.), din epoca bronzului ºi cea a fierului, atestã o continuitate permanentã a geþilor pe acest teritoriu.
Denumirea traco-getã a fost Sucidava, toponim atestat ºi la sudul fluviului ale cãrui coordonate au fost calculate de Ptolemeu: 45°40�
latitudine ºi 54° longitudine (Ptolemeu, Îndreptar geographic, Harta a IX-a a Europei, III, 10, 5). Cercetãtorii susþin cã ar fi fost centrul
politic al tribului sucilor (Sucidava �dava sucilor�?). În epoca romanã a fost construit un castru de pãmânt în care a staþionat Cohors I
Lingonum. În jurul castrului a fost înfiinþat un vicus. Aºezarea civilã s-a dezvoltat, s-a extins teritorial, constituindu-se TERITORIVM
SVCIDAVENSE. La mijlocul secolului al III-lea, în jurul aºezãrii au fost construite ziduri de piatrã ºi turnuri de apãrare pentru a controla
vadul de la Dunãre. Dupã retragerea aurelianã (271), Sucidava a continuat sã facã parte din imperiu. Sub domnia împãratului Constantin
cel Mare (306-337), parte din þinuturile de la nordul fluviului au fost recucerite de Imperiul Roman, iar la Sucidava, devenitã bazã militarã
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cu cazãrmi ºi grajduri, a fost construit un pod de piatrã (Sucidava � Oescus) inaugurat în 328. Pe la Sucidava au trecut împãraþii Constantin
cel Mare ºi ulterior Valens pentru a repurta victorii împotriva goþilor, dar ºi pentru crucea lui Christos, cetate în care exista o bazilicã
creºtinã din secolul IV, restauratã de Justinian. În 1946, în ruinele bazilicii a fost dezgropatã o amforã cu inscripþie greacã antinestorianã:
«Maria naºte pe Christosul Divin, a preotului Luconohos din Licatios» (Biserica Ortodoxã Românã, 1948, p. 173).

Refãcutã de mai multe ori în secolele V-VI, Sucidava a fost distrusã complet la sfârºitul secolului al VI-lea. Dupã distrugerea cetãþii,
þinutul a continuat sã fie locuit de pescarii de pe malul fluviului. Dacã numele cetãþii Sucidava s-a pierdut, noua aºezare ivitã în acele locuri
s-a numit Celeiu. În Diploma Ioaniþilor acordatã de regele maghiar Bela al IV-lea, în 1247, a fost menþionat Celeiul: «�ºi pescãriile care
sunt acum în fiinþã sau care se vor face de cãtre ei, care toate vrem sã se opreascã în întregime în folosul fraþilor acestora, afarã de pescãriile
de la Dunãre ºi iazurile de la Celei (Cheley) pe care le pãstrãm împreunã pe seama noastrã ºi a lor» (Documenta Romaniae Historica, B,
Þara Româneascã, vol. I, (1247-1500), Editura Academiei Române, Bucureºti, 1966, p. 8). În apropierea Celeiului se aflau aºezãrile care
au format oraºul Corabia: Siliºtioara (1545), Vârtopu (1565), Corabia (1598), Dasova (1598). Aºezarea Corabia a fost atestatã la 6
septembrie 1598, în documentul emis de Mihai Viteazul se întãrea proprietatea asupra a 23 de sate cumpãrate la Vadul Corabiei: «ªi iar
a cumpãrat domnia mea Seliºtioara toatã, însã hotarul se ºtie, din sus de Mãgura lui Burduh la apa Dunãrii care se numeºte vadul Corabiei».
Denumirea localitãþii, potrivit legendei, s-ar datora unei corãbii sfãrâmatã de unul din pilonii podului lui Constantin cel Mare. Din
materialul corãbiei îºi fãcuserã sãlaº ciobanii care veniserã la iernat pe malul fluviului (G. Seure, în «Revue des études anciennes»,
Bordeaux-Paris, 22, 1920, 1). În 1871, Principele Carol a promulgat Legea fondãrii oraºului Corabia, la care s-a alipit localitatea Dasova,
apoi, în 1880, Corabia Veche, aºezãri care aparþinuserã comunei Celei. La 6 aprilie 1881, prin decret legal, Corabia a fost declaratã comunã
urbanã. În secolul XX, la oraºul Corabia au fost alipite satele Vârtop (care aparþinuse de comuna Celeliu), Siliºtioara (comuna Gârcov),
Tudor Vladimirescu, iar dupã reforma administrativã din 1968 � satul Celeiu.

2 Posibila metamorfozã consonanticã din acest cuvânt poate fi argumentatã de concluziile cercetãtorului H. Mihãescu: «Tendinþa de
a preface pe P în B nu se vede în provinciile dunãrene în mãsura în care apare în provinciile apusene (Dalmaþia: bosuit = posuit 2635,
Urpumis = Urbumis; Pannonia: bosuit = posuit). Redarea lui T prin D este mai frecventã decât cea a lui P prin B: Dalmaþia: adque;
comparabil; ed � et; ud � ut; Moesia Inferioarã: ad q(ue), Oescus; quodannis � quotannis 7434, Nicopolis; velud, Jordanes» (Limba latinã
în provinciile dunãrene ale Imperiului Roman, Bucureºti, 1960, p. 92).

3 Klaus Mylius, Wörterbuch Sanskrit-Deutsch, Verlag Enzyklopädie, Leipzig, 1980, p. 414.
4 Ionel Cionchin, Date lingvistice privind procesul romanizãrii în Dacia, în «NOI TRACII», an XIX, nr. 185, martie 1990, p. 21.

Cercetãrile arheologice din România au dus la descoperirea a numeroase aºezãri daco-gete. Izvoarele literare
greceºti ºi latine au menþionat suficient de multe aºezãri, dar localizarea acestora pe teren a fost dificilã, înregistrându-
se mari erori. O problemã controversatã a toponimiei se referã la localizarea cetãþii antice Caput Bubali.

Aºezarea a fost menþionatã sub diverse forme: Caput Bubali (Tabula Peutingerianã), Caput Bovis (Procopiu),
Gubali (Geograful din Ravenna). Cercetãtorii români ºi strãini au emis ºi unele etimologii pentru toponim:

1. CAPUT BUBALI �Izvorul Pogãniºului�: lat. caput �izvor� ºi bugalus > bubalus �râul Pogãniº�, sau de la lat.
caput �vârf, extremitate� � �capãtul extrem, locul de confluenþã� al Pogãniºului. Potrivit primei etimologii, Caput
Bubali a fost localizatã la Brebu, iar dupã cea de a doua se bãnuieºte cã ar fi existat o localitate la confluenþa pârâului
Pogãniº cu râul Timiº. Deºi localizarea la Brebu este îmbrãþiºatã cu ferocitate de mulþi cercetãtori, e puþin probabilã,
iar existenþa unei cetãþi la confluenþa Pogãniºului cu Timiºul este forþatã.

2. CAPUT BUBALI �cap de bou, cap de bour, cap de taur� pare verosimilã. TAURUL simboliza PUTEREA ºi
reprezenta �tãria, cetatea, fortificaþia�. Ipoteza se verificã prin denumirea transmisã de Procopiu: Caput Bovis �cap
de bou�. Sinonimul TÃRIE dat cetãþilor s-a pãstrat la români pânã în secolul al XIX-lea: «De la aceastã moarã în jos,
nainte, cred cã am aflat TÃRII (s.n.), fortificaþii» (Nicolae Stoica de Haþeg, Cronica Banatului), confirmat ºi de
cuvântul TÃRIE (rar), 5. (Înv.) Fortificaþie. Deºi DEX-ul derivã românescul TAUR din lat. taurus, acesta este un
cuvânt vechi euro-indian, existent ºi în daco-getã, având semnificaþia de �tare, puternic�. Filologii au greºit considerând
adjectivul tare din lat. talem �aºa, astfel, asemenea�. Accepþiunea de TARE pentru �tãrie, fortificaþie, cetate� reprezentatã
prin TAUR este veche în spaþiul daco-get1 .

Potrivit Tablei lui Peutinger în sud-vestul Daciei (actualul Banat) existau douã drumuri romane:
� Drumul de la Lederata la Tivisco, oraº mare prevãzut cu douã turnuri: Lederata (XII [mile]), Apo fl. (XII

[mile]), Arcidava (XII [mile]), Centum Putea (XII [mile]), Bersovia (XII [mile]), Azizis (III [mile]), Caput Bubali (X
[mile]), Tivisco2 .

� Drumul de la Dierna la Polorisum: Dierna, Ad Mediam, Praetorium, Ad Pannonius, Gaganis, Masclianis, Tivisco,
Agnavi(ae), Pons Augusti, Sarmategte/ Sarmizegetusa etc.

prof. Ionel CIONCHIN

«Caput Bubali» pe Tabula Peutingerianã
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Geograful din Ravenna a menþionat tot douã aºezãri cu denumiri apropiate:
� Tibis, fostã aºezare pe drumul de la Drobeta la Agmonia: Drubetis, Medilas, Pretorich, Pannonin, Gazanam,

Masclunis, Tibis, Agmonia.
� Tiviscum, aºezare în altã parte: Tema, Tiviscum, Gubali, Zizis, Bersovia, Arcidaba, Canonia, Potula, Bacaucis.

Cei doi comentatori ai Geografiei Anonimului, M. Pindar ºi G. Parthex, au fãcut deosebirea între «Tivisco iuxta
Masclianis» ºi «Tivisco iuxta Caput Bubali».

Încã din 1768, geograful francez D�Anville fixa castrul Tivisco din Tabula Peutingerianã la Timiºoara. Geograful
Friederich August Ukert, la rândul sãu, a susþinut existenþa a douã oraºe cu numele de Tibiscum: unul pe primul drum
pe care îl amplasa pe vatra actualului oraº Timiºoara ºi altul aºezat pe al doilea drum, situat, dupã Ukert, lângã
comuna de azi Cavaran. Konrad Miller, în monumentala lucrare Itineraria Romana, admite existenþa unui castru
Tibiscum în apropierea Tisei.

În anul 1848, bazându-se pe o profundã cercetare, August Treboniu Laurean a localizat Tiviscum la Timiºoara,
pe drumul ce lega fluviul cu municipiul, iar a doua localitate Tiviscum pe un alt drum, de la Dierna la Sarmizegethusa.

Existenþa unui drum roman prin centrul Banatului, pornind de la Dunãre pânã la Tivisco/Timiºoara, a fost susþinutã
ºi de alþi cercetãtori, iar C. Rãileanu, într-un studiu bine argumentat, a demonstrat exactitatea distanþei dintre Lederata
ºi Tivico de 61 mile (108,2 km) potrivit Tabulei Peutingeriene ºi distanþa realã dintre Rama ºi Timiºoara, care este de
108,2 km. Se identificã anticul Tivisco cu Timiºoara.

Încã din 1986, atrãgeam atenþia ºi localizam aºezarea CAPUT BUBALI la Parþa3  (germ. Paratz, magh. Paracz),
cu coordonatele de 45°37�33�� latitudine N ºi 21°08�17�� longitudine E, apropiate de coordonatele calculate de
Ptolemeu pentru Zurobara, 45°40� latitudine ºi 45°40� longitudine4 .

În 1970, la Parþa s-a descoperit singurul sanctuar neolitic complet restaurat, datat la 6.000 a.Chr. Sanctuarul de
la Parþa este unicat absolut în Europa ºi chiar în lume, dovadã a civilizaþiei neolitice. De formã rectangularã, cu o
lungime de 11,5 m ºi lãþimea de 6 m, sanctuarul dispunea de douã compartimente: camera altarului ºi cea a ofrandelor.
În camera altarului se aflau celebrele sculpturi monumentale � douã statui lipite, un «cap de taur», reprezentând
cultul solar, alãturi de un cap de femeie, cu faþa acoperitã de o mascã ritualã, simbolul vieþii ºi al forþei creatoare. De
asemenea, au fost descoperite fragmente de lut ce reproduc capete de taur, unele incizate ºi pictate în roºu, constituind
nu numai elemente de decorare, ci, în primul rând, simboluri de cult.

Templul era folosit drept calendar solar, în zilele solstiþiului de primãvarã ºi de toamnã, Soarele pãtrundea printr-
un orificiu, luminând perfect altarul.

Pe Harta austriacã din 1884, la sud de Parþa, au fost consemnate toponimele ºi hidronimele: BICAS, alãturi LA
ULITIA �La Uliþe�, lângã localitate � PUSTA GEDEON (sintagmã formatã din pustã �câmpie cu ierburi, stepã� +
gedeon / ghedeon �cetate mare, puternicã�), ªIROKA BARA � un braþ al Timiºului, iar la sudul localitãþii, toponimul
RÂTU BARA. Dacã hidronimul ªiroca Bara semnificã �mare baltã� (sl. ºiroka �lat, larg, mare, vast� ºi bara �baltã�),
toponimul Râtu Bara ar avea accepþiunea de �botul� bara. E posibil ca toponimul Râtu Bara (rât �bot, flit, surlã,
zurnã� ºi bara/bour) sã fie echivalentul daco-getului Zurobara (sintagmã formatã din zuro5  = zurnã �bot, rât� + bara
= bour, cu variantele buãr, buor, boar, bo(ho)r, toate înv., din lat. bubalus), în latinã Caput Bubalis.

În documentele medievale, localitatea Parþa a fost menþionatã sub diverse forme: Paraz, Parác, Paréc, Párátz,
Paraez. Sintagma Zuro�bara, cu alternanþa consonanticã sonora b (nord istrianã) = p (sud istrianã), devine Zuro�
para6 . În cazul inversãrii radicalilor se obþine Para�zuro, prin apocopã: Paraz, aºa cum apare în izvoarele istorice!

ªi enigmele continuã! Situatã la 36 km de Timiºoara, în nordul judeþului Timiº, la limita dintre judeþele Timiº ºi
Arad, localitatea Bãrãteaz (românã Cãlugãruº, germanã Baratzhausen, Perntjass, maghiarã Baraczháza, are coordonatele
geografice: 45°58�11�� latitudine N ºi 21°05�30�� longitudine E) este componentã a comunei Satchinez. Veche aºezare,
cu descoperiri arheologice întâmplãtoare din perioada Daciei Romane: ceramicã romanã, monede imperiale romane,
iar în 1875 s-a gãsit un denar de la împãratul Hadrian. Atestatã scriptic în 1411, localitatea a fost consemnatã sub mai
multe forme: Barazas, Parazhaz, Baraczházi, Brocháza, Barothháza, Baraczháza. Prima parte, bara, a toponimului
Bãrãteaz, a fost consemnatã ºi sub forma para! Sã fie un dublet al toponimului Paraz/Parþa? Confuzie pare cã a fost
ºi în anul 1803 când a fost înnobilatã familia Capdebó ºi dãruitã cu satul Baraczháza: Cimierul, un scut reprezentând
un nobil cu cornul abundenþei în mâna dreaptã, scãldat de razele soarelui. În partea superioarã a cimierului un braþ
þine în mânã un mãnunchi format din trei spice. Deºi cercetãtorii au bãnuit cã familia ar proveni din Moldova, se pare
cã este o familie de aromâni din Epir, de lângã portul Parga, eventual din localitatea aromâneascã Siracu.

Descoperirile arheologice ºi izvoarele literare antice pledeazã pentru localizarea anticei cetãþi la Parþa, judeþul
Timiº, România.

1 Pe reversul unei monede de aur, descoperitã în anul 1826 la Turda, este reprezentatã o cetate puternicã, cu ziduri înalte de piatrã,
iar în dreapta acesteia figura unui taur cu capul ridicat în sus. Pe o altã monedã, emisã de colonia greceascã Tyras, este reprezentat un bour
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(taur). Vechimea cuvântului «TARE», cu accepþiunea de �tãrie, cetate�, se gãseºte corupt ºi în Iliada sub numele mãreþei cetãþi «TROIA».
De altfel, târziu, în heraldica medievalã europeanã reprezentarea «capului de taur» (bour sau zimbru) a fost prezentã în stemele unor þãri
sau provincii, în armele de familie ale unor nobili ori pe unele steme ale cetãþilor: Glowa Bawola �cap de bou� (pol. glowa �cap� ºi bawol
�bivol, bou�, din lat. bubalus �bour, bivol�); Wienawa � lat. vena �vânã, putere, vigoare� ce caracterizeazã TAURUL, în Polonia; armele
familiei nobiliare Oxenstierna (sued. oxen �bou�, germ. Stier �taur, bou�), în Suedia; Stema cantonului Uri (lat. urus �zimbru�) din Elveþia;
armele de familie ale nobilului maghiar de origine românã Balássa (baláss [citit bolaº], ar putea fi considerat boulaº �bou mic�); Stema
SIGHETULUI care apoi a devenit ºi a Mureºului; Stema Moldovei reprezenta un TAUR (bour sau zimbru), parte a statului geto-dac.

2 Harta lui Peutinger, col. 542-545, VII, 4 ºi col. 546-551, VII, 4.
3 Prof. Ionel Cionchin, Cetatea daco-getã Caput Bubalis, în «Orizont», Timiºoara, 1986, nr. 41 (1025), p. 6.
4 Zurobara fiind în zona metropolitanã a cetãþii Tibisco/Tibiscum/Timiºoara, cercetãtorii adeseori au localizat Zurobara la Timiºoara

(45°47� latitudine N ºi 21°17 longitudine E), cu coordonate geografice apropiate. În acelaºi mod toponimul Zambâr aflat la Sân Andrei,
în apropierea oraºului, a fost considerat Timiºoara, fãcându-se egalizarea între Zurobara ºi Zambara.

5 Adjectivul zurliu �cap mic�, �care ºi-a pierdut facultatea de a judeca normal, smintit, þicnit�, considerat din tc. zorlu. Este posibil ca
în turcã sã fi pãtruns dintr-o limbã euro-indianã.

6 Cu alternanþa foneticã b/p radicalul este prezent în tracicul para �cetate� (considerat eronat a însemna �apã�, probabil datoritã
asemãnãrii cu pârâu), în toponimele Agatapara, Acupara, Bazopara, Bendipara, Bepara, Bessapara, Belaidipara, Beripara, Bospara,
Breierophara (?), Brentopara, Briparo, Briparon, Byaipara, Bysipara, Chezdupara, Gelupara, Dardapara, Dryzipara, Dodopara, Impara,
Isgipera, Keirpara, Keripara, Krasalopara, Longinopara, Mutzipara, Priscupera, Sautipara, Scaptopara, Skaripara, Skascopara, Spinopara,
Stratopara, Subsupara, Tranupara, Zapara, Ymaypara. Toponimele terminate în -para sunt caracteristice þinuturilor locuite de traco-bessi
ºi traco-denthelaþi (Thracia propria � câmpia intramontanã a Hebrului, platourile cursurilor superioare ale râurilor Oescus, Strymon ºi
Nestos), în regiunea administrativã Aquis (Mutzipara, Skaripara), în Astica � Europe (Drusipara), în Rhodope (Impara), în Macedonia
(Tranupara), în Macedonia (Tranupara), în Moesia (Longinipara). Acelaºi radical îl apropiem de lat. paries, parietis �1. zid, perete� ºi �2.
gard de nuiele�, conservat în aproape toate limbile romanice: român. perete, sursilvan. pareit, engadinez. parait, ladina dolomaticã parei,
friulanã paret, toate cu înþelesul de �perete, zid�, span. parede �1. perete� ºi �2. îngrãditurã�, span. paraedao �zid gros�, port. parede
�perede, zid�, port. paredso �zid gros, etc. Nu toate formele respectã trecerea de la latinã în limbile respective ºi e posibil ca radicalul sã
fie preromanic. În persanã pairidaeza are accepþiunea de �îngrãditurã, fortãreaþã� (provine din zend. pairi �împrejur� ºi daeza �a zidi�).
Toate formele sus-menþionate au accepþiunea de �zid, zid gros�, �îngrãditurã�, echivalentul tracicului para �zid, zid gros, cetate�.

C. C. Giurescu ºi Dinu C. Giurescu, în ISTORIA ROMÂNILOR DIN CELE MAI VECHI TIMPURI PÂNÃ
ASTÃZI, publicatã la Ed. Albatros, în 1971, la pag.53, referindu-se la faza premergãtoare cotropirii Daciei, menþioneazã:
�Dintre toate popoarele de la Dunãrea de Jos, romanii vãzuserã ºi mai ales simþiserã cã cei mai primejdioºi, prin
numãrul lor, prin organizare, prin civilizaþia lor ºi îndeosebi prin sufletul lor, netemãtori de moarte, erau dacii�.

În locul termenului general �romanii� din citatul menþionat (�romanii vãzuserã ºi mai ales simþiserã�), mai corect
ºi mai precis ar fi fost �conducerea Imperiului roman�, care era reprezentatã prin acel for numit Senat, rãspunzãtor
de tendinþele expansioniste.

Conducerea Romei (Senatul) nu vedea cu ochi buni ridicarea vreunui stat în apropierea Imperiului ºi de aceea
reacþiona de câte ori se crea o astfel de situaþie.

Sloganul cu ameninþarea, pericolul sau primejdia, a fost o tactica a Senatului de la Roma, pe care o folosea atunci
când îºi puneau în gând sã cotropeascã o cetate sau o þarã cu care deveneau vecini, în expansiunea lor. Astfel îºi
justificau acþiunea de cotropire, ca sã parã cã au fost nevoiþi sã recurgã la anihilarea adversarului, care chipurile
constituia o primejdie pentru Imperiu, ca o mãsurã de legitimã apãrare.

Pe bunã dreptate, Roma a fost consideratã � radix omnia malorum � (rãdãcina tuturor relelor), deoarece acest
imperiu al rãului, chiar de la începutul lui, s-a ridicat pe cadavre.

Legenda spune cã la început, pe când încã nu era Roma ºi latinii locuiau pe colina Palatinum, iar sabinii pe colinele
Capitoliu ºi Quirinal, prima agresiune a latinilor a început cu rãpirea sabinelor, care a declanºat conflictul dintre latini ºi
sabini, ce s-a terminat cu supunerea sabinilor. Când ºi celelalte patru coline care au alcãtuit Roma au fost populate,
comunitãþile de pe cele ºapte coline s-au unit sub denumirea de �septimontium�, formând o cetate care în anul 753a a
luat denumirea de Roma. De atunci locuitorii ei, formaþi din latini ºi sabini, au devenit �cetãþenii Romei�, denumire care
mai târziu, când Roma a ajuns Imperiu, s-a transformat în �cetãþeni romani�, adicã cetãþeni ai Imperiului roman.

A constituit statul dac o ameninþare
pentru Roma sau pentru Imperiul Romei?

Marin Mihail GIURESCU
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Aºadar, dintr-o cetate ce stãpânea în anul 753a doar ºapte coline sau �septimontium�, cum ii spuneau ei, situate

pe partea stânga a râului Tibru, la mica depãrtare de Marea Tireniana, Roma a reuºit într-un timp relativ scurt, prin
agresiune, luptându-se cu fiecare neam, chiar ºi cu neamul lor din afara Romei, cu latinii din Latium, pe care i-au
supus în 358a, sã-ºi întindã dominaþia peste toate neamurile din peninsula Italia. Dar nu s-a mulþumit numai cu
peninsula, deoarece pofta de expansiune de-abia se declanºase, aºa cã a trecut la cucerirea insulelor din vecinãtatea
peninsulei, cea mai apropiata fiind Sicilia.

Cãutând sã se extindã ºi în Sicilia, Roma a intrat în conflict cu Grecia ºi cu Cartagina, care întemeiaserã colonii
în aceasta insulã. Cu grecii mai avuseserã un conflict în anii 280-275a, când regele Epirului, Pyrrhus, a sãrit în
ajutorul coloniei greceºti Tarent din sudul Italiei, dar a fost învins, aºa cã Roma a putut sã se concentreze numai pe
lupta împotriva Cartaginei.

Aplicând tactica obiºnuitã, dintr-odatã Cartagina a devenit cea mai mare ameninþare pentru Roma. În Senatul de
la Roma în aceastã perioadã domnea o adevãratã psihozã. Senatorul Cato cel Bãtrân, de cate ori se adresa Senatului,
cerea distrugerea Cartaginei.

Ca sã poatã cuceri Sicilia, Roma a trebuit sã poarte trei rãzboaie grele cu Cartagina, cunoscute sub denumirea de
�rãzboaiele punice�, pe care nu numai cã a învins-o, dar a ºi distrus-o din temelii, intrând în stãpânirea posesiunilor
ei, atât cele din Africa de Nord, cât ºi cele de pe coasta esticã a Peninsulei Iberice, precum ºi a Insulelor Baleare,
Corsica ºi Sardinia, ajungând în felul acesta în anul 200a stãpânã în bazinul Mediteranei vestice.

Imediat dupã Cartagina a urmat cucerirea Peninsulei Balcanice, vrând sã îl pedepseascã pe regele Macedoniei,
Filip al V-lea pentru ajutorul dat lui Hanibal în cel de-al doilea rãzboi punic. Dupã mai multe lupte, în anul 148a,
Macedonia a devenit provincie romanã, urmând ºi Grecia în anul 146a, cu denumirea de Ahaia, iar în anul 129a,
Pergamul din Asia Mica. În anul 46en a fost anexata ºi Tracia.

Prin cuceririle succesive ale þãrilor din jurul Mediteranei, aceasta a devenit o �mare interioarã� în cadrul Imperiului
roman.

Dupã ce au terminat cu þãrile din jurul Mediteranei, au urmat þãrile din bazinul Dunãrii, cucerind pe rând Noricum,
Raetia, Panonia ºi Moesia, ajungând în felul acesta în anul 29en la hotarul cu Dacia. Ajungând în vecinãtatea Daciei,
conducerea Romei a reacþionat la fel ca ºi în cazul Cartaginei, considerând Dacia o mare ameninþare.

În realitate nu Statul dac a constituit o ameninþare pentru Roma sau pentru Imperiul roman, deoarece nu Statul
dac a bãtut la porþile Romei, ci Imperiul Romei, întinzându-se pânã în coasta Daciei, a devenit o ameninþare pentru
Statul dac ºi ºtim ce a urmat, aºa cã pot încheia cu expresia �quod erat demonstrandum�, cunoscutã adversarilor
noºtri romani, nu strãmoºilor noºtri.

În anul 2008, cu ajutorul computerului, am descoperit pe piesele arheologice scrisul dacilor: 11.735 pagini A4. O
parte din cuvinte se regãsesc în dialectul oamenilor din comuna Zãrand, jud. Arad, urmaºi ai dacilor din cetatea
Ziridava-Sarraand. Textul conþine limba, mitologia ºi religia Daco-Geþilor, scrise de cãtre savanþii acestora, cu mii de
ani înaintea erei noastre. Daco-Geþii considerau pe Ra Creatorul Universului iar pe Ri-Fiul Acestuia, numit mai târziu
Iisus Cristos. Cetatea Sarra cu spaþiu plãcut ºi încântãtor se afla sub conducerea lui Ri în timpul în care restul
pãmântului era împãrþit intre zei. Spaþiul cetãþii este �nodul� fãcut intenþionat de Ra, aºezat direct sub Sfera Cereascã.
Între aceste Corpuri existã un ax care se aseamãnã cu ceea ce se va spune ulterior de tunelul spaþiului ºi timpului.
Poseidon ºi ceilalþi zei s-au unit împotriva lui Ri pentru a rãmâne singuri stãpâni pe Terra schimbând viaþa ºi speciile
de pe pãmânt. În consecinþã, Ra cu Ri au scufundat continentul Atlantida ºi zeii rãsculaþi au fost întemniþaþi în
adâncul pãmântului. Mitologia conþine profeþii între care revenirea lui Ri pe Pãmânt, întruparea in Palestina, cuvântãrile
ce le va þine, condamnarea la moarte, rãstignirea, învierea ºi înãlþarea la ceruri. Descrie martorii cu declaraþiile ce vor
da, gândurile ce vor trece prin mintea Marelui Preot. Vaietele ce le vor pronunþa fiecare persoanã prezentã la rãstignire:
Riiii Iþuuu! Ri este Ra! Riiii este Luminã! Ri este al nostru! Dupã înviere se aratã dialogul dintre Ri ºi Apostolul Petru:
�Mã iubeºti tu? Zi! Spune!� Se aratã fenomenul coborârii Duhului Sfânt peste Apostoli la Rusalii.

Rezultã: daco-geþii erau creºtini. Aºteptau venirea lui Isus Cristos ºi ºtiau data ºi locul unde se va naºte, în
Palestina. Cunoºteau timpul în care fiara 666 va fi eliberatã din închisoare.

Limba, mitologia ºi religia daco-geþilor
Descoperiri senzaþionale

Teodor ARDELEAN
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Peninsula Balcanicã este teatrul de desfãºurare a unor conflicte interetnice perpetuate de-a lungul multor secole,
care preocupã întreaga comunitate europeanã ºi nord atlanticã ºi în zilele noastre.

În timpul sumit-ului NATO de la Bucureºti din acest an, aceste aspecte au ieºit la iveala prin faptul cã o serie de
noi formaþiuni statale nu au primit agenda de aderare la aceste structuri de securitate regionalã ºi europeanã, datoritã
opoziþiei Greciei, legatã tocmai de denumirea Republicii Macedonia, denumire care de fapt nu trãdeazã originea
greceascã a acestei provincii, împãrþitã azi între Albania, Grecia, Bulgaria ºi Turcia.

Aceste considerente ºi efectele ignorãrii lor în decursul ultimilor 1372 de ani, de când a început sã se distrugã
unitatea etnicã a întregii peninsule Balcanice, conduc ºi în zilele noastre la probleme de securitate regionalã ºi
europeanã, aºa cum s-a constatat cel mai pregnant în timpul conflictelor etnice din spaþiul fost Yugoslav ºi în relaþiile
acestora cu vecinii, fie ei greci, albanezi, bulgari sau turci.

Având în vedere cã numele de râuri, munþi, localitãþi, reflecta originea etnicã a populaþiei care le-a denumit ºi cã
acestea se pãstreazã cel mai bine în decursul secolelor pe mari areale, cum este ºi cazul Peninsulei Balcanice, vom
utiliza aceastã zonã pentru identificarea denumirilor diverselor categorii geografice, care ne aratã care a fost populaþia
care le-a denumit.

Pentru a putea denumi aceste categorii geografice de mari dimensiuni, populaþia trebuia sã fie majoritarã, sã aibã
o culturã materialã ºi spiritualã avansatã, sã cunoascã bine caracteristicile esenþiale ale arterelor hidrografice, sistemelor
orografice, fenomenelor hidrologice ºi în primul rând trebuia sã fie sedentarã, practicantã a agriculturii ºi creºterii
animalelor.

Folosind documente ºi hãrþi, mai vechi ºi actuale, ale peninsulei Balcanice, se constatã cã în toate þãrile din
peninsula Balcanicã, se întâlnesc râuri, munþi, localitãþi ºi regiuni extinse care prin numele lor ne aratã originea etnicã
traco-geto dacicã, cum sunt: râul Mariþa, care in Grecia se numeºte Evros, Bistriþa � azi Aliakmonas, Saruna Valaha
� Thessaloniki, Giumaia de Sus � Blagoevgrad în Bulgaria, Agram � Zagreb în Croaþia, Belgrad � Beograd în Serbia,
sau þãrile Macedonia, Herþegovina etc.

 Cuvinte cheie: etnie, râu, munþi, localitãþi, securitate.

Dacii – esenþa problemei balcanice
Mihai BOCIOACÃ

De la rDe la rDe la rDe la rDe la regii de neam zeiescegii de neam zeiescegii de neam zeiescegii de neam zeiescegii de neam zeiesc

Conform cronicilor Vechiului Regat egiptean, �dupã cel din urmã rege de neam zeiesc, HORUS, fiul lui ISIS,
Egiptul a fost condus doar de regi ce se
trãgeau din neamul omenesc. Iar puterea
regalã în acele vremuri nu trecea asupra
copiilor de regi ci asupra oamenilor care
înfãptuiserã cel mai mare bine poporului,
pentru cã aºa statorniciserã zeii prin cãrþile
sfinte�! (Diodor din Sicilia, ISTORIA
UNIVERSALA)

Preoþii, deþinãtori ai acelor cãrþi sfinte,
explicau aceastã cerinþã ca un îndemn ºi o
garanþie a bunelor înfãptuiri în folosul
poporului. Impresionant în scrierile sfinte ºi

Lucreþia Eugenia BREZEANU

Poartã maramureºeanã (refãcutã dupã una din
1884) decoratã cu stilizãri ale coroanelor egiptene
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mai puþin prezentat, este faptul cã zeii
sunt identificaþi prin mamele lor,
reginele erau legãtura oamenilor cu
divinitate, iar soþiilor regali aveau statut
de administratorii. Dupã moarte reginele
deveneau de drept zeiþe pe când
�administratorii� erau judecaþi ºi dupã
fapte, erau admiºi sau nu în rândul zeilor.

Din aceleaºi scrieri aflãm cã
ºtiinþele ºi meºteºugurile, �artele
trebuinciose vieþii�, construcþiile,
agricultura ºi medicina, au fost
predate de zei, oamenilor. ªi aºa se
explicã expresia omniprezentã la
diversele civilizaþii, dar ºi la români �aºa
s-a pomenit�, aºa am pomenit� numai

�aºa se face�, �obiceiul pãmântului� !
În civilizaþia veche a geto-dacilor regãsim izbitoare asemãnãri �artistice�, posibil

apotropaice, cu elemente consacrate ale civilizaþiei vechiului Egipt dar ºi cu alte
vechi ºi celebre civilizaþii vechi. Coroanele egiptene de cult, apanajul zeilor ºi al
regilor se gãsesc reprezentate pe casele tradiþionale româneºti. Acele coroane, erau
considerate ca �fiinþe pline de putere�! �Temutele coroane, divine sau regale,
mari prin puterile lor, erau abilitate numai de iniþiaþi în misterele celor doi ºerpi
uraeus ºi primeau un cult propriu!

Reconstituite, aceste coroane au capacitatea de a capta energia mediului
electromagnetic natural, care ne-a format ca oameni ºi ne-a ajutata sã ne dezvoltãm
ºi ne pot ajuta sã ne redobândim sãnãtatea! vezi www.cert natura.fibes.ro

Pornind de la acest fapt am gãsit alte numeroase moºteniri, �donaþii zeieºti�,
prezente la civilizaþiile antice consacrate ºi prezente ºi în tradiþia românilor,
continuatorii civilizaþiei geto-dace. În religie ºi în terminologia religioasã a românilor
se pãstreazã numeroase repere ce aparþin unui cult vechi, primordial precreºtin, al
cãrui simbol era �MAICA DOMNULUI�. Celebrele mãnãstiri din nordul Moldovei
dar ºi altele seamãnã uimitor de mult, conceptual cu vechile temple egiptene, divine
ºi funerare. Templele erau ºi �casele miilor de ani�, iar la noi în cultul religios ºi laic era adoptat un alt calendar
tradiþional, cu certe origini geto-dace, mai vechi cu 5507-5508 decât cel creºtin ortodox.

Poartã maramureºeanã (refãcutã dupã una din 1884) decoratã cu stilizãri ale
coroanelor egiptene

Coroanã (simplã) de cult egiptean

Cucerirea Daciei se terminã în 106 e.n., dar Traian rãmâne pe noul teritoriul anexat imperiului încã un an deoarece
provincia trebuia sã fie organizatã din punct de vedere militar ºi administrativ. Dacia devine unitarã sub supravegherea
aºa numitului legatus Augusti pro pretore de rang consular care face recensãmântul populaþiei, cadastrarea pãmântului
ºi în mod special repartizarea coloniºtilor. Peste populaþia autohtonã majoritarã dupã terminarea rãzboaielor, Traian
aduce în Dacia un numãr de coloniºti ex toto orbe Romano; în primul rând din împrejurimi, de la miazãzi de Dunãre,
ºi anume din Tracia ºi Illyria, apoi din Panonia; au fost aduºi, de asemenea, coloniºti din Gallia, din Asia Micã, dar ºi
din Africa ºi Siria. Din Italia au venit puþini deoarece ea acum nu mai avea populaþie deasã ca sã poatã trimite ºi peste
hotare. Coloniºtii doreau sã se aºeze în Dacia deoarece ea era cunoscutã pentru bogãþia ei în aur.

Aceasta era atmosfera social-politicã din Dacia în perioada de început a unei noi ere istorice cunoscutã ºi sub

Monumente închinate zeitãþilor de soldaþii
sirieni în Dacia secolelor II-III en.

Elena CÃLUGARU-BACIU
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denumirea de ,,era noastrã�. Viaþa spiritualã a Daciei îºi are ºi ea treptele ei din care o sã ne alegem, acum, doar una
în desfãºurarea evenimentelor:

�Atargatis, zeiþã de origine sirianã, adoratã la Romula,unde s-a descoperit o figurinã din argilã, inscripþionatã în
siro-palmirianã: ,,Dar pentru Atargatis, pentru sãnãtatea(viaþa) lui Ragysbel. Aceastã zeiþã se mai numea Dea Syria ºi
adorarea ei pe teritoriul Daciei, la Romula, se datoreazã soldaþilor commageni ºi sirieni.

� Jupiter Zbelsurdos, reprezentat la Drobeta într-un grup statuar sculptat în calcar este un document deosebit
pentru sincretismul lui Jupiter roman cu un zeu adorat de tracii din sudul Dunãrii. Acest relief sculptat poartã o
dedicaþie: I(ovi) O(ptimo) M(aximo)Zb(elsurdo). Pe tron, în stânga, se vede un zeu cu globul în mâna dreaptã ºi
sceptrul în mâna stângã. Dupã remarca lui V. Pârvan, zeul poartã pãrul ºi barba tãiate din foarfecã, ca la daci. Pe cap
zeul poartã o cununã. În partea de sus zeul este flancat de busturile divinitãþilor solare (Sol ºi Luna) ºi o acvilã. Dupã
cum se vede meºterul pietrar din Drobeta recunoaºte în aceastã zeitate un Jupiter roman ºi o altã divinitate orientalã
cãreia îi face un cap de dac. La stânga acestei reprezentãri este un alt zeu care stã în picioare, purtând în mâna
dreaptã ridicatã, fulgerul iar în braþul stâng întins, acvila. Având faþa distrusã acest zeu se identificã numai prin
atitudine ºi inscripþia de deasupra capului, ca fiind Jupiter Zbelsurdos. Aceastã închinare este fãcutã de cãtre un
oarecare An(tonius) pentru sãnãtatea casei imperiale. Meºterul acestui monument contopeºte iconografic patru lumi:
orientalã, tracã, dacã ºi romanã.

� Jupiter Turmasgad, din ºase monumente închinate acestui zeu din tot Imperiul roman, douã sunt ridicate la
Romula secolului al treilea, era noastrã. Epitetul de Turmasgad atribuit de sirieni zeului lor naþional Baal se traduce în
limba aramaicã ,,cel adorat pe munþi�. Acest zeu este adus în Dacia de cãtre soldaþii sirieni ºi sincretizeazã cu Jupiter
Optimus Maximus. Acestui zeu i-se ridicã în oraºul dac monumente pentru cã el era adorat ca zeu al rãzboiului, al
vânãtoarei ºi al câmpului sãlbatic.

Mithra ca zeu al soarelui ºi luminii este adus în Dacia de soldaþii orientali din Persia. Aceastã divinitate se rãspândeºte
foarte mult datoritã dualismului sãu religios, lupta dintre bine ºi rãu, victorios fiind totdeauna binele, dar ºi promisiunea
mântuirii. Mitul iranian ademeneºte prin dogma ºi misterele sale ºi de asemenea, prin soteorologie numãrând mulþi
adepþi mai ales din lumea militarã. Zeul îºi asociase aproape toate divinitãþile greco-romane ºi orientale. Era unul ºi
acelaºi cu Soarele (Sol).Cultul sãu este public. Misterele secrete ºi rezervate se manifestau pentru iniþiaþi, care erau
obligaþi sã treacã prin numãrul sacru de ºapte grade. Desfãºurându-se în sanctuare subterane, ceremonialul cultului
se pãstra într-un secret absolut. I se ofereau altare de piatrã cu sculpturi ce reprezentau aproape totdeauna un taur
doborât la pãmânt sub genunchiul divinitãþii, care-l sacrificã cu un cuþit împlântat în gâtul animalului. Mithra este
îmbrãcat în costum persan. El întoarce capul sã asculte mesajul divinitãþilor solare, comunicate de cãtre un corb.
Câinele ºi ºarpele, reprezentanþi ai binelui, se târãsc sub taur pentru a �i suge sângele, iar scorpionul, elementul
rãului, încearcã sã otrãveascã sãmânþa regeneratoare a omenirii prin înþeparea organelor genitale ale animalului.
Cautes ºi Cautopates, acoliþi ai zeului, primul cu o falcã ridicatã ºi celãlalt cu ea aplecatã urmãresc scena sacrificiului,
simbolizând prin actul lor, rãsãritul ºi apusul soarelui. Participanþi la sacrificiu, grupaþi de o parte ºi de alta, dupã cum
se vede pe relieful mitraic de la Slãveni, sunt Soarele ºi Luna, iar pe margini existã alte scene mitice sau de mistere
ce aparþin tot religiei mitraice.

S-a descoperit la Drobeta o statuie din bronz închinatã lui Mithra, care-l înfãþiºeazã pe zeu cãlcând victorios
capul taurului iar cu mâna dreaptã ridicatã asupra lui se surprinde momentul culminant al sacrificiului animalului prin
al cãrui sânge vãrsat se spalã pãcatele omenirii.

Grigore Tocilescu a descoperit la Turnu-Severin un fragment dintr-un mare relief mitraic cu scene în care zeul
întovãrãºit de Soare trage cu arcul în stâncã de unde þâºneºte apã. Intr-o altã scenã, Mithra cãlãreºte taurul cu bustul
Lunii deasupra arcului grotei, unde urmeazã sã fie înjunghiat animalul. Tot la Drobeta s-a gãsit un fragment cu o
dedicaþie ce vine din partea lui Septimius Severus ºi fii sãi unde se invocã Sol Invictu Mithras (Dumitru Tuddor,
Oltenia romanã). Tot în acest teritoriu s-au aflat ºi alte fragmente, la Botoºeºti-Paia sau la Cãtune, unde o figurinã din
metal îl înfãþiºeazã pe Cautes. De asemenea, din castrul Bumbeºti s-a scos la ivealã un alt fragment cu o dedicaþie iar
la Aquae un altar închinat lui Sol Invictus Mithra de cãtre Caius Antonius Iulianus care se roagã pentru sãnãtatea sa
ºi a familiei. Tot aici s-a descoperit ºi un Aion mitraic având corpul încolãcit de ºarpe(Dumitru Tudor, Oltenia
Romanã) O inscripþie: Sanctus Sol Invictus Mithra este descoperitã la Sucidava în a cãrei zidãrie s-a mai gãsit ºi un
alt fragment de marmurã având ca repertoriu sacrificium Mithriacum ºi alte scene din mitul ºi misterele divinitãþii. La
Muzeul din Turnu-Severin se aflã un grup sculptural în marmurã în care se vede piciorul lui Mithra cãlcând victorios
taurul. Nu se cunoaºte localitatea de provenienþã a fragmentului.

Localitatea cea mai bogatã în monumente închinate lui Mithra este Romula. Un oriental Phoebus dedicã zeului o
icoanã de marmurã care reprezinã subiectul sacrificiului. Un alt altar se închinã lui Mithra de cãtre Antonius Zoilus,
actarius praepositi, din trupa arcaºilor sirieni, împreunã cu subordonaþii sãi librarii.
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Astrologia, mai puþin ca ºtiinþã sau mai mult ca laturã a determinãrilor psiho-sociale, a însoþit populaþiile strãvechi
din Europa chiar ºi în evenimentele cele mai crude ale vieþii. Harta cerului a fost pentru lumea anticã, dar ºi pentru
secolele ºi mileniile care au urmat, o adevãratã �catapeteasmã�, oferitã de naturã, pe care au încercat sã o descifreze
cele mai luminate spirite ale timpului ºi sã-i foloseascã �semnele� descoperite în scopuri benefice vieþii ºi
muncii, dar din pãcate ºi rãzboiului.

Astfel dinamica ºi opozanta diferitelor constelaþii ºi zodii, ca BERBECUL, CAPRICORNUL, LEUL, CLOªCA CU
PUI etc., au reprezentat pentru foarte multe popoare, ºi desigur ºi pentru daci, surse de inspiraþie, izvoare ale unor
speculaþii ºi interpretãri filozofice, simboluri ale unor zeificãri, predestinãrii sau �descoperiri� senzaþionale, epocale.

Poate nici fluxul ºi refluxul nu puteau fi fenomene de înþeles, magnetismul terestru, apariþia eclipselor de soare
sau de lunã, cutremurele, uraganele, taifunurile, cicloanele, aspectul ploilor roºii sau acide, al furtunilor ºi dezastrelor
al �cunoscutelor� pete din lunã, pãzite de �vârcolaci� º.a., a vârtejurilor, turbioanelor, care uneori par a lega pãmântul
cu cerul, ca semn al manierii naturii pe faptele pãmântenilor, dar, sacerdoþii ºi preoþii daci intuiau ca la baza acestora
se afla procese fizice, chimice, care se desfãºoarã pe baza legilor cunoºtinþelor vremii.

În vreme de rãzboi, de conflicte, de cataclisme, astfel de stãri se exacerbau în toate dimensiunile lor, iar
oamenii, cu diverse niveluri de percepþie ºi înþelegere, le dãdeau o multitudine de interpretãri ºi descrieri.

De foarte multe ori, în timpul conflictelor armate de proporþii, exodul populaþiilor civile ori al trupelor învinse se
fãcea în toiul nopþii, urmând traseul �caii robilor� sau al stelei polare ori luând în calcul alte constelaþii ºi structuri
cosmice.

Se cunoaºte faptul cã perturbaþiile gravitaþionale se amplificã îndeosebi noaptea ºi creeazã asupra stãrii de somn
sau de veghe anumite impulsuri dizarmonice, care fac ca subiecþii sã suporte manifestãri biologice paradoxale. De
pildã, durerile reumatice sau de alta etiologie, se exagereazã în momente de ceaþã, de ninsoare sau ploaie, de viscol
ºi vânt sau în momentele premergãtoare declanºãrii acestor fenomene.

Desigur cã, în vremea conflictelor rãzboinice din perioada dacilor, când luptãtorii trebuiau sã strãbatã pe jos
sau cãlare zeci ºi chiar sute de kilometri, când trebuiau sã stea sãptãmâni ºi luni în ºir pe câmpul de luptã, în
adãposturi, pãduri, munþi etc. în condiþii incomode, cu o dotare vestimentarã, adesea precarã, fenomenele naturale,
cosmice, terestre, acvatice sau de altã naturã îºi spuneau în mod hotãrâtor cuvântul asupra randamentului
ºi eficienþei acþiunilor militare.

De fapt, ritmurile biologice, metabolismele individuale,
stãrile psihologice suferã transformãri importante din cauza
magnetismului terestru, fenomenelor naturale, perturbãrii
stãrii de veghe ºi de somn, efortului fizic specific individual,
impactului asupra stãrii de sãnãtate sau morbiditate, dar
trebuie luatã în consideraþie ºi de stare de adaptare
materialã, precum ºi strategia pe care comandanþii ºi
luptãtorii trebuiau s-o realizeze în funcþie de
caracteristicile anotimpului.

Este necesar sã menþionãm faptul cã zãpada, viscolul,
ploaia, furtunile, ceaþa, interferenþa curenþilor modificã în
cea mai mare parte procedeele de ducere a acþiunilor de
luptã.

Rãzboiul în astfel de condiþii este diferit conceput
ºi purtat, iar problematica complexã a pregãtirii pentru

Cosmosul ºi meteorologia
în determinãrile militare ale dacilor

Student Cãtãlin CIOBANU
Colonel (r.) Viorel CIOBANU
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declanºarea ºi finalizarea unei acþiuni militare trebuia sã þinã cont de fenomenele specifice anotimpurilor.

La daco-geþi fenomenele meteo-cosmice au fost în strictã corelaþie interpretativã cu realitãþile geografice,
terestre, acvatice ºi chiar populaþionale, impunând o conotaþie aparte ºi o conexare uneori surprinzãtoare
a spaþialitãþii terestre cu cea cosmicã. Marii strategi ºi comandanþi de oºti daci au avut cu prioritate în vedere
astfel de conjuncturi meteo-spaþiale, meteo-cosmice, ºi le-au folosit în mod superior ºi benefic pentru demersul
ideatic ºi pragmatic, pentru succesul armatelor lor.

Dar sã trecem în revistã numai douã episoade reprezentative;
� În anul 85/86 e.n, în plinã iarnã o oaste dacã, surprinzându-i complet pe romani, a trecut Dunãrea îngheþatã ºi

a pãtruns adânc pânã în Moesia. În aceastã curajoasã acþiune s-au reliefat câteva din procedeele �pãmântene� ale
dacilor: acþiunea rapidã, pe timp de iarnã, în condiþii meteorologice grele, peste fluviul îngheþat, realizându-se astfel
o totalã ºi fatalã surprindere.

� Dupã bãtãlia de la Tapae (101�102 e.n.) în prima companie a lui Traian împotriva lui Decebal, romanii au reuºit
sã ajungã dupã lupte grele în preajma Sarmisegetuzei, dar când sã declanºeze atacul hotãrâtor a sosit iarna,
împiedicându-i sã continue înaintarea. În acelaºi timp însã, profitând de aceeaºi Dunãre îngheþatã, de viscole ºi
ninsori abundente, Decebal a deschis un al �doilea front�, reuºind sã slãbeascã, cât de cât, presiunea asupra propriei
capitale.

Se poate accepta pãrerea cã în vremea dacilor elementele cosmice estompate sau exagerate de fenomene
meteorologice au constituit pentru viaþa ºi munca obiºnuitã a dacilor, dar mai cu seamã pentru activitatea de
apãrare, de luptã, de rãzboi, cadrul natural în care ei, implorând forþele divine pentru cã au ºtiut sã foloseascã
ca nimeni alþii, în scopuri proprii ºi în defavoarea duºmanilor manifestãrile mai sus menþionate, fãcând din
iarnã, varã, din noapte ºi din ger nãprasnic, forþa de a lupta, pentru cã aveau în suflete ºi în conºtiinþe, cãldura marii
iubiri ºi responsabilitãþii faþã de efigia, simbolistica înscrisã pe stindardul de luptã.

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

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

În acest studiu vom arãta cum, în acest curent al dacismului, ce strãbate literatura românã ca un val seismic, se
manifestã în toate curentele literare ºi alãtureazã nume majore ale României, de la B.P. Haºdeu la Mihai Eminescu,
Mihail Sadoveanu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, George Cãlinescu, Vasile Voiculescu, Mircea Eliade, Ion Caraion,

Adrian CREÞU

Renaºterea dacicã în literatura românã

 Motto: �Este obiceiul ochilor sã nu uite, / Lumina îºi încordase arcul pânã la
obârºiile mirajului. / C-o hoþeascã frumuseþe, / Drumul se strecura printre niºte
spoieli de pãduri. / Bãrbaþi ºi femei cu pãrul aprins ca flacãra / Bãrbaþi ºi femei cu
pãrul aprins ca flacãra / Cãutau învierile lui în vãzduh. / Zamolxe nu mai era nici
el nicãieri. / Tãiate: capul ºi mâna regelui dac / Plecaserã.� (Ion Caraion,
Kogaionon)
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Marin Sorescu, Nichita Stãnescu sau Cezar Ivãnescu etc. Desigur, în cazul acestor scriitori, aceste rãbufniri ale
substratului dacic sunt diferite ca intensitate ºi cantitate de texte literare, dar cu nimic mai importante pentru o
recuperare autenticã ºi profund necesarã a rãdãcinilor dacice demult uitate ale acestui popor.

Aceastã tezã intenþioneazã sã mai demonstreze cum aceste periodice reveniri ale spiritului dacismului în literatura
noastrã nu reprezintã doar simple manifestãri ale miºcãrilor literare de care aparþin scriitorii români, aºa cum a fost
simplist receptatã aceastã situaþie de cãtre critica literarã la noi, ci sunt reprezentãri literare ale unei nevoi profunde
a mentalului colectiv a acestui popor, de recuperare a mitologiei ºi riturilor pre-creºtine a acestor meleaguri, prin re-
crearea literarã a unui scenariu dacic strãvechi, în care oamenii ºi zeii trãiau la un loc ºi comunicau liber.

Una din primele manifestãri ale acestui curent al dacismului in cultura românã îl are ca reprezentant marcant pe
B.P. Haºdeu, ce publica, în a doua parte a secolului al XIX-lea, o serie de studii dacologice de o uimitoare erudiþie
ºi originalitate, motivate în parte ºi de mincinoasa teorie din epocã a lui Roesler, astfel demonstrând teza continuitãþii
dacilor pe aceste meleaguri în timpul stãpânirii romane.

Vom continua sã denumim aceastã continuã reîntoarcere în literaturã la originile pre-creºtine ale poporului român
prin termenul de dacologie, deºi el a fost denumit în critica româneascã de cãtre ªerban Cioculescu drept tracomanie
[2], în ciuda faptului cã miturile strãvechi valorificate la noi þin mai degrabã de realitãþile religioase, istorice sau
geografice ale vechilor daci decât de cele ale tribului tracilor. Dupã primul rãzboi mondial, dacologia s-a manifestat
în literaturã în textele unor scriitori de prim rang, precum Mihail Sadoveanu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, G.
Cãlinescu, Vasile Voiculescu etc.

De pildã, Mihail Sadoveanu închina un roman întreg recreãrii strãvechiului ritual al alegerii unui nou preot
suprem al dacilor � decheneul, rit descris ºi în celebrul studiu al lui James George Frazer, cu acelaºi nume ca ºi
romanul sadovenian. În Creanga de aur (1933), Sadoveanu vorbea despre pãstrarea vechilor tradiþii dacice, de pe la
sfârºitul secolului al VIII-lea, între care ºi despre alegerea unui nou decheneu. Astfel, ascunºi în munþii sacri ai vechii
Dacii, hrãniþi ºi pãziþi cu strãºnicie de ciobani, pãstrãtori ai vechii religii, se desfãºoarã alegerea celui de-al treizeci ºi
treilea preot suprem a lui Zamolxis. Astfel, un tânãr ucenic, Kesarion Breb, este trimis într-o cãlãtorie iniþiaticã în
lume, sã înveþe misterele egiptenilor antici sau sã deprindã mersul împãrãþiilor lumii la curtea Bizanþului. Reîntors,
dupã mulþi ani, în munþii Daciei, Kesarion este primit de bãtrânul Decheneu, care îi va împãrtãºi ultimele taine ºi îi va
ceda locul sãu de preot suprem al lui Zamolxe, prin aceasta asigurându-se continuitatea strãvechilor �mistere� ale
dacilor. Un alt roman sadovenian, volumul II al Fraþilor Jderi, Izvorul Alb (1936) confirmã pe deplin acest interes
extraordinar pe care autorul moldovean îl purta vechilor legende dacice ale decheneilor. Sadoveanu oferã unele
indicii literare despre o alianþã secretã între vechii domnitorii români care, deºi creºtini convinºi, de-a lungul veacurilor,
chemau ºi cereau sfatul preoþilor pãgâni ai dacilor (numiþi �prooroci ai voievozilor�). Aceºtia erau ascunºi în peºterile
îndepãrtate din munþii Ceahlãului ( ce se spune cã ar fi muntele sacru al dacilor, unde ar locui ºi oficia vechile rituri
spiþa decheneilor ) ºi oficiau �ºtiinþa veche�, cu �toate tainele ºi semnele vieþii ºi morþii, ºi stelele cerului...�. Situatã
în Moldova sfârºitului de secolul al XVI-lea, acþiunea romanului îl surprinde pe marele voievod ªtefan cel Mare care,
sub pretextul unei vânãtori de bouri în munþi, se aflã în cãutarea ultimului decheneu al neamului dacilor, la Izvorul Alb
(referinþã clarã la Muntele Alb, muntele sfânt al dacilor), dorind a-i cere sfatul pentru marele rãzboi cu turcii din
1475.

Lucian Blaga este un alt exemplu ilustru a ceea ce am numit în aceastã tezã �renaºterea dacismului în literatura
românã�, printr-o serie de trei materiale apãrute, întâmplãtor sau nu, în acelaºi an. Astfel, în 1921, sub semnãtura lui
Blaga apãreau articolul Revolta fondului nostru nelatin (în ziarul Gândirea, continuat mai târziu de un alt articol,
Getica, apãrut în 1943 în revista sibianã Saeculum, în care comenta monumentala lucrare a lui V. Pârvan), piesa de
teatru Zamolxe (mister pãgân) ºi volumul de poezii Paºii Profetului, ce au stârnit vâlvã în epocã, deºi au fost
receptate dintr-o direcþie cu totul eronatã. Critica literarã vedea în aceastã rãbufnire a dacismului blagian nimic
altceva decât forma unei manifestãri originale a vitalismului curentului expresionist, sub semnul cãreia se apreciazã
cã s-a constituit personalitatea poetului. Prin panteismul viziunii sale, Blaga re-crea în Zamolxe (mister pãgân), de
fapt, o situaþie primordialã, în care dacii comunicau liber cu zeii lor, iar reapariþia lui Zamolxis în mit (reprezentat
literar în opera lui Blaga, precum ºi în opera altor scriitori români de prim rang, precum Mihai Eminescu, Mihail
Sadoveanu sau Mircea Eliade), corespunde ritualic, dar ºi faptic, cu recuperarea religioasã ºi restabilirea comunicãrii
directe între Zamolxe si credincioºii sãi, reprezentaþi de masa de cititori.

Mai târziu, Mircea Eliade, dedica un studiu în 1970 în numele acestei �obsesii� a dacologiei, intitulat: De Zamolxis
a Genghis Khan (ediþia româneascã în 1980), în care analiza în detaliu originile poporului român, atât prin prisma
textelor istoricilor Antichitãþii, cât ºi prin analiza legendelor despre Zamolxe, vorbind despre o �dimensiune miticã a
istoriei dacilor�. De altfel, acelaºi Eliade încerca o explicaþie a manifestãrii spiritului dacic în literatura ºi cultura
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româneascã: �Zamolxis joacã un rol capital în aceastã recuperare a celui mai îndepãrtat trecut al poporului român
[...]ªi peste tot Zamolxis este valorificat pentru cã întrupeazã geniul religios al daco-geþilor, pentru cã, în ultimã
instanþã, el reprezintã spiritualitatea autohtonilor, a acestor strãmoºi aproape mitici...� [3]

În textele literare ale lui Blaga, atât în Zamolxe (mister pãgân), cât ºi în Paºii Profetului, acest ciclu spiritual se
sfârºeºte, în mod natural, prin moarte: Zamolxe este sacrificat ca om pentru a deveni zeitate, iar bãtrânul Pan moare
odatã cu apariþia creºtinismului, într-o ucidere simbolicã a vechilor credinþe de cãtre o religie care face din bucuria
vieþii o suferinþã a omului. Tocmai astfel trebuie înþeleasã ºi motivatã aceastã periodicã rãbufnire a dacismului în
istoria literaturii române de-a lungul timpului, manifestatã în mod original în toate vârstele culturale ale ei, ca reflexie
în oglindã a unei nevoi sau tentaþii spirituale a mentalitãþii colective a poporului român de a-ºi recupera vechile
credinþe spirituale, aºa cum pasãrea Phoenix, din vechea mitologie greacã, moare ºi reînvie periodic din propria-i
cenuºã.

1. Mircea Eliade, Jurnal, vol. I, Bucureºti, Humanitas, 1997, notiþã din 10 noiembrie 1953;
2. vezi Corin Braga, Lucian Blaga. Geneza lumilor imaginare, Institutul European, Iaºi, 1998;
3. Mircea Eliade, De la Zamolxis la Genghis-Han, Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1980, p. 86.

Lucrarea, analizatã în acest material, a fost pãstratã într-un numãr redus de exemplare, iar asta datoritã nu doar
anului editãrii sale (1942, rãzboi, greutãþi º.a.) ci ºi a conþinutului preponderent naþionalist, celor douã avatare
adãugându-li-se situaþia survenitã imediat dupã ce þara a fost ocupatã de bolºevici -, urmând o îndelungatã perioadã
de timp în care originea poporului român a fost declaratã, fãrã replici posibile, ca având o sorginte slavã. Deci, cartea
a stat mai bine de jumãtate de secol la index !

 Din fericire, exemplarul pus la dispoziþie cu total dezinteres, în afara unor numeroase adnotãri cu acribie adãugate
ulterior editãrii, poartã chiar la vedere menþiunea olografã a autorului: �Cu adãogiri privind altã ediþie�. Nutrim
speranþa cã dorinþa academicianului Ioan Al. Brãtescu-Voineºti va putea fi îndeplinitã cât mai curând.

Motivaþie: Excursul la care îi invitãm pe cititorii noºtri e datorat nu doar respectivei încercãri de a îndepãrta
praful aºternut pe o carte pusã odinioarã pe �lista neagrã�, drept care astãzi este în mod practic aproape uitatã,
precum nici pentru a-i reliefa sublinierile fãcute între timp de autor -, ci, mai ales, deosebitelor carenþe pe care le
constatãm de foarte mult timp în activitatea unor formatori de opinie care se strãduiesc sã reducã impactul dãunãtor
al �pãrerilor oficioase� impuse în mod deliberat de majoritatea unor istorici-funcþionari. Am constatat cã la cercurile
de studierea istoriei noastre vechi, din care face parte ºi Dacia Revival, se simte o imperioasã necesitate de a apela
cât mai frecvent la susþinerile unor pregnante personalitãþi din trecut, cum ar fi: Bogdan Petriceicu Hasdeu, Alexandru
Philippide, Nicolae Densusianu, Ion Simionescu, dr. C-tin Istrati, Ioan Al. Brãtescu-Voineºti, dr. Lupu º.a. Impactul
ar fi mai mare ºi foarte credibil asupra potenþialilor aderenþi la teoria justã care susþine cã noi, românii, suntem
urmaºii direcþi ai strãmoºilor traco-geto-daci, a cãror limbã o vorbim ºi astãzi -, popoare învinse tocmai de romanii
care � culmea ! � fuseserã �roiþi� odinioarã tot de pe aceleaºi meleaguri carpato-danubiano-pontice.

În continuare, vom reda pasajele majore din cartea editatã în 1942 de academicianul Ioan Al. Brãtescu-
Voineºti, pe care le reliefãm cu litere aldine; în timp ce pasajele ulterior adãugate le redãm drept citãri -, deoarece
au fost scrise olograf pe �exemplarul de autor� ºi expliciteazã pãrerile savantului, fiind susþinute cu prilejul a douã
conferinþe þinute la Ateneul Român ºi care au avut un acelaºi subiect: Originea neamului românesc ºi a limbii
noastre. La care ar mai trebui adãugatã precizarea cã scriitorul era, în epocã, societar al binecunoscutei instituþii
Ateneul Român.

Actualitatea ideilor scriitorului Ioan Al. Brãtescu-Voineºti
privind �Originea neamului românesc ºi a limbii noastre�

Un concurs fericit de împrejurãri legate de al 8-lea congres de
dacologie þinut la Bucureºti  a fãcut sã intrãm în posesia unei  lucrãri

originale scrise în   1942 de Ioan Al. Brãtescu-Voineºti ºi  purtând
titlul de mai sus. Cartea respectivã s-a obþinut prin bunãvoinþa d-nei

Doina Hiott -, veriºoarã, ºi totodatã nepoatã a marelui scriitor.

Silviu DRAGOMIR
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Când grecii au descoperit pentru prima datã Marea Neagrã, aceasta se gãsea pentru ei la limita extremã a lumii
cunoscute, dincolo de aceasta locuiau animale legendare, eroi mitici, jumãtate oameni-jumãtate animale ºi populaþiile
bãºtinaºe care erau numite �barbare�. Grecii adorau aceiaºi zei pe care-i adorau ºi barbari: Soarele, Luna, Pãmântul
ºi Cerul cu stelele. Cea mai arhaica religie, ale cãrei urme o întâlnim în toatã Europa, se manifesta prin adorarea
�Cerului� ºi a �Pãmântului�. Acestora li sau dedicat: vârfurile cele mai înalte ale munþilor, dealurile, pãdurile formate
din arbori seculari, templele ºi altarele unde se aduceau sacrificii, se celebrau festivitãþi religioase, adunãri pentru
înþelegeri comune etc. De unde-ºi trãgeau originea aceºti zei, dupã Herodot egiptenii spun cã nu le cunosc, iar grecii
cã le-au primit de la pelasgi. Pe teritoriul Daciei încã din neolitic o divinitate supremã începe a primi forme umane,
iar monarhii acestor lumi îndepãrtate au rãmas în istorie, transmiþându-se prin legende, datini ºi folclor, ca mituri
îndepãrtate. Admiraþi pentru bunãtatea, înþelepciunea ºi binefacerile lor dar ºi temuþi pentru puterea lor extraordinarã,
fiind numiþi zei. Unul din monarhii cei mai mari al lumii preistorice, considerat cel dintâi care a guvernat lumea, la
greci numit Uranos (Munteanul), egiptenii Ammon, latinii Caelus(Cerus). Pe lângã Cerus, cultul primitiv mai adorã
puterea productivã a Pãmântului cu numele de Terra. Mitologia, arheologia ºi tehnologia ºtiinþificã ne relevã cã
pentru mii de ani a existat o erã de armonie ºi pace în acord complet cu energiile creative ale naturii. Din toate
lucrãrile rezultã cã a existat un cult al unui Dumnezeu feminin sub forma Mamei Mari sau Mama Terra, considerat
originea a tot ceea ce este creat. Voi insista asupra acestui cult pentru a demonstra cât de adânci sunt rãdãcinile
strãbunilor noºtri ºi cât de profundã a fost sacralitatea credinþei lor.

Cultul Mamei Mari
Drumea BALCANU

De la creºtinii, episcopii si mitropoliþii daci din primul mileniu, pânã la confruntarea deschisã cu Patriarhia Ortodoxa
de Constantinopol din mileniul al doilea

�Singurã Mitropolia Moldovei ºi a Sucevei e ab antiquo suveranã, neatârnatã de nici o patriarhie; acestei mitropolii
a Moldovei ºi a Sucevei se datoreºte introducerea limbii române în bisericã ºi stat, ea este mama neamului românesc�
(Mihai Eminescu, Opere, vol. IX, Articolul Se vorbeºte cã în Consiliul...p. 258 -v. Pr. prof. univ. dr. Petru Rezus,
Mihai Eminescu ºi Biserica strãmoºeascã, Ortodoxia, Revista Patriarhiei Române, Anul XLVII, nr. 1�2, Ianuarie�
Iunie 1995, pp. 10�15).

Patriarhului grec de Constantinopol, pentru vina domnitorului Petru Muºat (1375�1391) de a fi cerut sã fie
recunoscut românul Iosif, rudã cu domnitorul (corespundea întru totul din punct de vedere canonic), în fruntea
Mitropoliei Moldovei, aruncã anatema (blestemul!) asupra domnitorului ºi a întregului sãu popor. Anatema se pãstreazã
ºi asupra urmãtorilor domnitori ºi a þãrii, aceºtia reînnoind aceeaºi solicitare. Aºa, în timpul lui Roman Muºat (1391�
1394), ªtefan Muºat (1394�1399) ºi Alexandru cel Bun (1400�1432). Cerbicia dacilor a învins afurisenia (blestemul)
patriarhului grec. Patriarhie �ecumenicã�? Ce se mai pãstrase din primele ºase-ºapte secole de dupã Hristos, din
dreptul divin de a vorbi, în bisericã, fiecare neam, în limba sa ? Nimic. Tradiþia ierarhilor daci din sânul poporului dac
din primul mileniu a fost anulatã. Limba autohtonilor a fost alungatã din bisericã. �Domnul moldovean s-a izbit însã
de împotrivirea patriarhului ecumenic Antonie, care voia sã trimitã în Moldova un ierarh grec, aºa cum fãcuse
Patriarhia ºi în alte þãri ortodoxe (Rusia, Þara Româneascã etc). În acest scop, prin 1391, deci la sfârºitul domniei lui
Petru sau începutul celei a fratelui sãu Roman (c.1391-c.1394), patriarhul a hirotonit un mitropolit grec pentru
Moldova, cu numele Ieremia, în 1392. Dar actul patriarhului care voia sã impunã Moldovei un mitropolit grec, fãrã
mãcar sã întrebe pe domn ºi pe sfetnicii sãi, a nemulþumit ºi mai mult pe moldoveni, care au silit pe mitropolitul

„Din adâncul fiinþei sale,
care este cea a neamului“

Gheorghe GAVRILÃ COPIL
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Ieremia sã se întoarcã la Constantinopol� (Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe
Romane, Editura Episcopiei Dunãrii de jos, Galaþi, 1996 p.72). Urmãtorul patriarh, Matei, la
26 iulie 1401, recunoaºte pe pãmântenul Iosif ca mitropolit al Moldovei. Patru domnitori
þinuserã piept ameninþãrilor, anatemei. Dupã trecerea mitropolitului Iosif în lumea cereascã
(la începutul anului 1415), Macarie, noul viitor mitropolit al Moldovei, merge la Constantinopol
pentru a cere recunoaºterea sa în scaunul mitropolitan. � Patriarhul ecumenic de atunci,
Eftimie (1410�1416), nu numai cã n-a vrut sã-l recunoascã, dar nici mãcar nu i-a dat voie
sã intre în Constantinopol. Abia cãtre sfârºitul anului 1416 a fost recunoscut de noul patriarh
Iosif II.� (Mircea Pãcurariu p.94). Se ajunsese la o situaþie de confruntare totalã cu Moldova,
care, iatã, nu va ceda în faþa imperiului grecesc-bizantin, cum nu va ceda nici în faþa
imperiului turcesc. Drumul spre limba româneasca în bisericile din Dacia nu era departe.

În timpul domniei lui Alexandru cel Bun ºi al papei Martin V a avut loc sinodul de la
Konstanz (Germania), þinut între anii 1414�1418. A fost convocat pentru a combate �erezia� husitã ºi de a face
unirea Bisericii ortodoxe cu cea catolicã. A participat ºi delegaþia împãratului din Constantinopol ºi a patriarhului
ecumenic, formatã din preoþi ºi mireni, în funte cu grecul Grigore Þamblac (sârb?), mitropolit al Kievului. �Este
interesant cã Þãrile Române au fost reprezentate numai prin boieri ºi nu prin feþe bisericeºti, deci delegaþii lor n-au
putut discuta problema unirii celor douã Biserici� ( Mircea Pãcurariu p.94-95). Conciliul de la Konstanz a început în
anul 1414. Atunci în Moldova era mitropolit pãmânteanul Iosif, recunoscut de patriarhia de la Constantinopol.
Îndeplinea deci toate condiþiile pentru a participa la acest conciliu, sau sã delege episcopi din partea mitropoliei. Dar
n-a fost posibil sã fie aºa. Dupã moartea mitropolitului Iosif, episcopul Macarie, candidatul la scaunul mitropolitan,
nici mãcar nu a fost lãsat sã intre în Constantinopol. Apãruse un episcop pãmântean, Iosif, care ajunsese mitropolit.
Acum mai apãruse un episcop, fãrã îndoialã sfinþit ca episcop de cãtre mitropolitul Iosif. Episcopi români? Pãmântenii
daci ? Aºa ceva era de neacceptat din partea Patriarhiei de la Constantinopol. Mai mult, acum aceºti pãmânteni
încercau sã instituie normalitatea, sã aibã dreptul sã fie episcopi ºi mitropoliþi in propria lor þarã. Mitropolitul Macarie
a pãstorit în 1415 nerecunoscut de patriarhia de la Constantinopol, dar recunoscut ºi apãrat ºi el, cu strãºnicie, în
Moldova, Patriarhia de Constantinopol fiind astfel silitã sã-l recunoascã drept mitropolit al Moldovei. Grecii constituiserã
un stat imperial religios grecesc. Neamul dac fusese condamnat la dispariþie. Dar acest neam nu dispãruse ºi vrea sã
trãiascã. Patriarhia reuºeºte sã impunã la scaunul mitropolitan, dupã moartea lui Macarie, pe grecul Damian (1437�
1447). Acum Mitropolia Moldovei are dreptul sã participe la reuniunile religioase internaþionale, reprezentatã de
mitropolitul grec. Mitropolitul Damian participã la Sinodul de Unire cu Biserica catolicã de la Ferrara-Florenþa (1438�
1439). Numai ierarhii greci ºi slavi îl reprezentau pe Dumnezeu în Dacia, iar în afara Daciei, doar grecii. Complicitate
greco-slava.

În 1453 turcii cuceresc Constantinopol. În jurul anului 1453 ca mitropolit al Moldovei urmeazã Teoctist. Tot fãrã
sã fie recunoscut de Patriarhia de Constantinopol. Nu mai avea cine sã arunce anatema asupra sa ºi a pãmântenilor.
În aceastã situaþie excepþionalã agresiunea religioasã, pentru moment, este estompatã ºi Patriarhul sârb Nicodim, din
Ipek îl hirotoneºte.

Mitropolia Moldovei ºi a Sucevei, se întreabã afirmativ Mihai Eminescu, n-a fost ea aceea care-n persoana lui
Varlaam Mitropolitul au fãcut ca Duhul Sfânt sã vorbeascã în limba neamului românesc?

Mitropolitul Varlaam (a trãit între anii 1580�1657) a fost crescut în vrednicie faþã de neamul sãu, cartea sa de
temelie având titlul edificator, de Carte româneascã de învãþãturã la duminecele de peste an.

Biruinþa spiritualã a Neamului Dacienesc spre orizonturile proprii este o coordonatã majorã a existenþei sale
multimilenare.

Mihai Eminescu a vãzut, din adâncul fiinþei sale, care este cea a neamului (*Pr. prof. dr. Constantin Galeriu,
Chipul Mântuitorului în gândirea lui Mihai Eminescu, Studii Teologice, an XLIII, 1991, nr. 1), cu limpezime, cum
nimeni altul, rolul spiritual al Mitropoliei Moldovei ºi a Sucevei, în propãºirea limbii ºi a Neamului Românesc. Sã fim
cu luare aminte la prima parte a citatului de la începutul acestei comunicãri, pe care o reproducem abia acum:

�ªi dacã vã întrebã cetitorul ce Bisericã este aceea pe care guvernul din Viena o supune administraþiei sale vom
rãspunde cã este cea mai neatârnatã a întregii creºtinãtãþi, cãci atât mitropolitul transilvan ºi al þãrilor tartarice din
Proilavium (Brãila), cât ºi cel al Ungrovlahiei (din Târgoviºte) erau supuºi patriarhului de Constantinopole, iar cel de
(al) doilea era exarhul aceluia patriarhat, continua puterea centrului constantinopolitan pânã-n munþii aurarii, sfinþea
pe mitropolitul de Alba-Iulia, în legãturã întinsã a organismului eclesiastic greco-bulgar. Singurã Mitropolia Moldovei
ºi a Sucevei e ab antiquo suveranã, neatârnatã de nici o patriarhie; acestei mitropolii a Moldovei ºi a Sucevei se
datoreºte introducerea limbii române în bisericã ºi stat, ea este mama neamului romanesc�.

Sãrut mâna, Mihai Eminescu.
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Se oferã o nouã abordare a ansamblului brâncuºian de la Târgu-Jiu, cu ocazia împlinirii în 2008 a ºapte decenii de
la inaugurare.

Destinat a consfinþi recunoºtinþa neamului faþã de ostaºii cãzuþi în Marele Rãzboi pentru Întregire, ansamblul
cuprinde monumente care reprezintã apogeul creaþiei sculptorului legatã de respectivele teme.

Masa, Poarta ºi Coloana au rãdãcini care merg adânc în trecut, atât în preistoria neamului românesc cât ºi în
istoria strãveche a omenirii. Se menþioneazã diversele conexiuni fãcute de exegezã cu ansamblurile primordiale, atât
din þarã � Sarmizegetusa Regia � cât ºi din strãinãtate � Stonehenge, Carnac. Se precizeazã existenþa unor stranii
coincidenþe formale cu elemente din tezaure sau descoperiri arheologice � masa ºi coloanele de la Cãscioarele,
modulii de aur de la Hinova �, cu formaþiuni naturale � megaliþii din Carpaþi � sau cu imagini din zone îndepãrtate �
fresca de la Suceviþa .

Evoluþia temelor este prezentatã în corelaþie cu dorinþa artistului de a cinsti memoria înaintaºilor.. Sculptorul a
fost reformat, din motive de sãnãtate, dar a fost preocupat permanent de modalitãþi de a-ºi aduce contribuþia la
marea conflagraþie, dupã cum reiese din corespondenþa sa.

Vizita sculptorului la Roma în 1922, documentatã printr-o ilustratã a Colosseumului, duce cu gândul la studierea
arcului lui Constantin din apropiere, cu frumoasele statui ale dacilor de pe coloane, ca ºi la contactul cu Columna lui
Traian, ornatã cu imaginile rãzboaielor cu dacii. Înãlþimea Coloanei de la Târgu-Jiu, de 29,35 metri, se apropie de
înãlþimea Columnei centenaria, de 100 picioare romane (29,75 m, reprezentând totalul soclului, fusului ºi capitelului).
Contactul artistului cu Via Sacra din Roma sau cu Calea triumfalã din Paris l-a pus în legãturã cu monumente
destinate celebrãrii victoriei împãraþilor sau regilor, prin arcuri de triumf sau coloane foarte ornate, având deasupra
statui, cvadrigi sau cai.

Soarta respectivelor monumente în decursul istoriei, topirea, demolarea ºi reinstalarea statuilor l-au pus probabil
pe gânduri. Când a fost solicitat sã ridice un memorial al ostaºilor din þara sa, a optat pentru soluþii simple, universal
valabile, al cãror simbolism însã este uriaº. Legãtura cu natura, cu tradiþiile milenare, cu cosmosul fac din acest
ansamblu unic o capodopera strâns legatã de þara cãreia i-a fost destinatã.

Dupã cum a consemnat el însuºi într-un catalog anterior ansamblului, Coloanele sale fãrã sfârºit erau proiecte de
coloane care trebuiau sã sprijine bolta cereascã, iar Coloana Sãrutului era o parte din Templul Iubirii.

Ansamblul brâncuºian cinsteºte moartea eroicã dar în acelaºi timp aduce un elogiu vieþii nepieritoare. Artistul a
scris: �Brad la nuntã/ Brad la moarte/ Toate-s una/ Una-s toate�. ªi ce definiþie mai frumoasã pentru Coloanã decât
cea datã de Brâncuºi însuºi: �Coloana fãrã sfârºit este un cântec etern care ne duce cu sine în infinit, dincolo de orice
tristeþe sau bucurie factice.�

Ansamblul brâncuºian la 70 de ani
– o sintezã a istoriei neamului

Sorana GEORGESCU-GORJAN
Redacþia revistelor «Brâncuºi» ºi «Portal-Mãiastra»

Nu se cunoaºte încã numele primei populaþii care s-a ocupat cu extracþia ºi prelucrarea aurului în aria carpaticã,
cu precãdere în Transilvania. Descoperirea tezaurului de la Moigrad, care dateazã din epoca neolitica, a permis
identificarea în componenþa sa a unei piese de forma unei violine ce schiþeazã o figurã umanoida realizatã din aur prin
ciocãnire ºi cizelare. Pentru epoca respectivã este consideratã cea mai mare piesã de aur din Europa. În timpul
Calcoliticului (Eneolitic) aurul se folosea cu precãdere pentru podoabe (diademe, cercei, brãþãri, coliere, inele) dupã
cum o dovedesc descoperirile de tezaure de aur aparþinând culturilor Gumelniþa, Ariuºd-Cucuteni ºi Decea Mureºului.

Extracþia ºi prelucrarea aurului la daci
Dr. geolog Teofil GRIDAN
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Menþionãm doar cã tehnica de lucru ca ºi ornamentaþia era încã rudimentarã � totul realizându-se prin ciocãnire.
Cantitatea mare de aur folositã în timpul Neoliticului presupune cãutarea sistematicã a acestuia, mai întâi în nisipurile
aluviale ºi apoi în mine. Este lesne de imaginat cã la început minele erau doar niºte gropi verticale, uneori mai lãrgite
în adâncime, care, cu timpul, au fost înlocuite cu galerii orizontale ce urmãreau filoanele aurifere de suprafaþa ºi care
erau sãpate prin procedeul �cu foc� ºi prin cioplire cu dãlþile. Exploatarea zãcãmintelor aurifere aluvionare presupunea
cernerea ºi spãlarea nisipurilor, pe când exploatarea minelor de aur includea extracþia ºi sfãrâmarea bucãþilor de
minereu cu ciocane de piatrã, mãcinarea minereului sfãrâmat în pive ºi apoi spãlarea cu apã pentru separarea aurului
de steril. Dar, indiferent cum este obþinut aurul, tehnicile de prelucrarea ale acestuia, în esenþã, sunt aceleaºi. El poate
fi ciocãnit, nituit, turnat ºi tãiat pentru a obþine diverse obiecte.

Comunitãþile gentilice din Epoca Bronzului, în spaþiul geografic românesc, alãturi de metalurgia bronzului, extrãgeau
ºi prelucrau aur dupã cum o dovedesc tezaurele de la Firiteaz ºi Grãniceri (jud. Arad), Biia (jud.Alba), Sacoºu Mare
(jud. Timiº), Ostrovu Mare ºi Hinova (jud. Mehedinþi), Sãrãsãu (jud. Maramureº) ºi Rãdeni (jud. Neamþ) în care au
fost gãsite brãþãri de aur suple, executate cu multã fineþe, alãturi de falere gravate, aplice, pandative ºi alte podoabe.
În tezaurul de la Perºinari (jud. Dâmboviþa) s-au gãsit o sabie (1,4 kg) ºi 12 pumnale toate din aur. Cãtre anul 1800
în. Cr., în atelierele de la Moigrad (Transilvania) sunt prelucrate arama ºi aurul prin ciocãnire ºi turnare, dar numai
pentru unele cazuri izolate ale culturii Bodrogkeresztur apar elemente de decor în repoussè ca la unele plãcuþe de aur.

În intervalul de trecere de la Epoca Bronzului la Epoca Fierului, în bazinul Mureºului, Herodot îi menþioneazã pe
acei agatârºi cu vestitele lor podoabe.

În primele faze ale perioadei Hallstatt se individualizeazã geto-dacii care vor fi principalii purtãtori ai civilizaþiei
fierului pe teritoriul românesc, alãturi de alte populaþii alogene (cimerieni, sciþi, iliri, bastarni, celþi) care vor pãrãsi
acest teritoriu sau vor fi asimilate de geto-daci, dar nu înainte de a-ºi lãsa amprentele vieþuirii lor materiale ºi spirituale
sub forma unor opere de artã cu trãsãturi specifice. Dupã cum nota V. Pârvan �din est venea arta naturalistã, iar din
vest cea geometricã� influenþând arta meºterilor geto-daci, prin perfecþiunea formelor ºi fineþea decorului gravat ºi
canelat. Dintre tezaurele cu obiecte de aur din Hallstatt-ul timpuriu menþionãm în zona intracarpaticã Firiteaz (jud.Arad),
Sãrãsãu (jud. Maramureº), Sacoºu (jud. Timiº), iar în zona extracarpaticã Hinova jud. Mehedinþi) se distinge în mod
deosebit prin cantitatea obiectelor (brãþãri, coliere, diademã etc), greutatea acestora de peste 4,5 kg, dar mai ales prin
cunoºtinþele tehnice ale orfevrierilor geto-daci care le-au produs. Tot aici menþionãm ºi tezaurul de la Turnu Mãgurele
compus din 5 manºoane din tablã groasã de aur, un manºon sferoidal de aur electrum ºi 419 inele mici de aur, apoi
tezaurele de la Bãiceni (jud. Iaºi), Poiana Coþofeni (jud. Prahova), Peretu (jud. Teleorman) ºi Poroina (jud. Mehedinþi).
Coiful de aur de la Poiana Coþofeni are formã de calotã înaltã cu doi ochi opotropaici pe frunte ºi cu un registru de
imagini gravate la bazã. Orfevreria tracicã cu piese de podoabã sau însemne ale puterii reprezintã o sintezã originalã
de îmbinare a tradiþiilor locale cu influenþe din Balcani ºi zona nord-ponticã. Pentru Hallstatt-ul mijlociu menþionãm
tezaurele de la Dipºa (jud. Bistriþa-Nãsãud) ºi Balaci (jud. Teleorman), iar pentru Hallstatt-ul târziu menþionãm
brãþãrile cu capetele în formã de protomã de animal (bovideu, taur, berbec, cal) cu o frumoasã decorare gravatã ºi
în relief gãsite la Tg. Mureº, Apoldu de Sus ºi Vad.

Pentru perioada La Tène a Vârstei Fierului în orfevreria din spaþiul geografic românesc se disting trei etape: etapa
traco-geticã (La Tène I þi II, sec V-IV î.Cr.); etapa geto-dacã (La Tène III þi IV, sec. III þi I î.Cr.) þi etapa dacicã
(sec.I î.Cr.-sec. II d.Cr.). În etapa traco-geticã s-a constituit o culturã ºi o artã proprie, conform descoperirilor
arheologice de la Cernavodã, Frumuºiþa,, Alexandria, Bãlãneºti, Bãlãnoaia etc. În La Tène I menþionãm sabia emblemã
de la Medgidia (sec. V î.Cr.), iar în La Tène II mormântul �princiar� de la Agighiol þi tezaurele de la Craiova, Bãiceni,
Poroina (sec. IV î.Cr.).

Pentru etapa geto-dacã ºi mai ales etapa dacicã intervin controversele în ce priveºte extracþia ºi prelucrarea
aurului. Se afirmã de unii istorici în frunte cu prof. Constantin Preda, inexistenþa aurului la daci pentru etapele
menþionate deoarece exploatarea minierã, pretind ei, pare sã fi fost total ignoratã de daci, argumentând cu absenþa
urmelor de exploatare dacicã de la Roºia Montana, în condiþiile în care bucãþile de lemn dintr-o galerie, datate cu C

14

ca fiind din vremea dacilor, sunt scoase din discuþie din pricina relativismului acestui tip de analizã. ªi mergând mai
departe se afirmã cã doar aºa se explicã lipsa pieselor de aur din tezaurele acestei perioade ºi orientarea meºterilor
orfevrieri daci doar spre obiectele de argint, cãci aurul atât cât mai rãmãsese era monopol regal. În data de 2 aprilie
2007 a avut loc, la Academia Românã, conferinþa cu titlul �Aurul dacilor. Între legendã ºi realitate�, susþinutã de prof.
Mircea Babeº ºi generatã de recenta recuperare a unor brãþãri de aur, considerate de specialiºti, aproape în unanimitate,
dacice. Cu acest prilej s-a reafirmat cã civilizaþia dacilor este predominant o civilizaþie a argintului, cã pentru Vârsta
Bronzului avem atestate numeroase obiecte din aur în arealul dacic, apoi în prima epocã a fierului cantitatea acestora
scade, pentru ca în cea de-a doua epocã a fierului sã nu mai putem vorbi practic de aur la daci. Puþinele piese de aur
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datând din aceastã ultimã perioadã (sec. II î.Cr. �sec. I d.Cr.) nu însumeazã mai mult de 300 de grame ºi provin în
mare mãsurã din spaþiul extracarpatic, iar recent descoperitele brãþãri dacice ar fi o excepþie. La discuþiile purtate
prof. Preda a contestat autenticitatea acestor brãþãri considerându-le niºte falsuri.

Într-un interviu, acordat revistei �Dacia Magazin�, referitor la opinia acestor istorici, experta germanã, dr. Barbara
Deppert-Lippitz, afirmã: �Aceasta este încã o idee stupidã, vehiculatã în istoria voastrã. Acest teritoriu a fost în toate
epocile foarte bogat în aur. Au fost gãsite artefacte de aur, rãspândite de-a lungul istoriei voastre, mai numeroase
decât în alte þãri. Aur se gãsea, iar mâna de lucru era asiguratã de meºteri pricepuþi ºi cu tradiþie�.

Cu multã convingere remarcãm cã nu se susþine în nici un fel subita amnezie pentru mineritul aurifer în aceastã
perioadã, cãci altfel cum ar fi putut romanii sã ia 165 tone aur din tezaurul lui Decebal, în condiþiile în care ºi astãzi,
cu metode moderne de exploatare, rareori se depãºeºte o producþie anualã de 2 tone (aici se include ºi regiunea Baia
Mare ale cãrei zãcãminte auro-argentifere nu erau cunoscute în acea epocã). De asemenea, nu se susþine nici
renunþarea la prelucrarea aurului, care este de 10 ori mai maleabil ºi mai uºor de prelucrat decât argintul, pentru
simplu fapt cã aurul era autohton, deci la îndemânã, pe când argintul trebuia cumpãrat de la sud de Dunãre, la troc,
prin schimb cu produse alimentare. Dupã pãrerea mea, acele mult invocate obiecte de aur nu s-au gãsit pentru cã, fie
au fost disimilate în tezaurele altor culturi ºi se regãsesc în marile muzee europene, fie au fost retopite de cuceritorii
romani în varia scopuri sau nu au avut încã ºansa sã fie descoperite de arheologi.

În anul 2005 apãrea în Lleida, Catalonia, cartea lui Jaume Clavé Cinca �Les arrels més antigues� (�Rãdãcinile
cele mai arhaice�). Pe lângã analize surprinzãtoare în legãturã cu toponimia Cataloniei ºi a Peninsulei Iberice în
general, autorul coincide cu teoria deja cunoscutã publicului român prezent la Congresele de Dacologie (ºi nu
numai), conform cãreia formarea limbilor numite romanice nu este rezultatul cuceririi teritoriilor respective de cãtre
romani ºi nici colonizarea ºi romanizarea acestora.

În studiul sãu, scriitorul catalan susþine cã limba care se vorbea pe teritoriul anticei Catalonie, mult mai întins
decât cel actual, este anterioarã limbii latine, impusã doar la nivel oficial de cãtre Imperiul Roman, scrie Clavé, ºi care
niciodatã nu a ajuns sã fie limba vorbitã de cãtre oamenii de rând. Limba sau dialectele indigenilor, care nu au fost în
extincþie ºi nu au murit niciodatã în vastele zone rurale, au supravieþuit Imperiului Roman ºi deci limbii latine, care era
o limbã folositã pentru redactarea documentelor ºi întocmirea actelor notariale la curþile regale ºi nobiliare. Acelaºi
fenomen îl întâlnim în cazul latinei folositã în cadrul Bisericii.

Jaume Clavé se întreabã ce limbã s-a nãscut din convieþuirea atât de importantã ºi îndelungatã cu arabii în
Peninsula Ibericã, iar rãspunsul este cã nici una, nici mãcar un dialect, decât cuvinte izolate. Acelaºi lucru îl atribuie
latinei, susþinând cã nici mãcar nu sunt multe cuvinte pur latineºti în lexicul uzual catalan, pentru cã existau similitudini
cu cele autohtone. Aceastã afirmaþie ne aducem aminte de ipoteza anterioarã a lui GAMILSCHEK, cu privire la
fermentul protoroman existent în limbile numite neolatine (vezi cazul Daciei sau teritoriul Cataloniei antice).

Studiind toponimia spaniolã, Clavé ajunge la concluzia cã foarte multe dintre aceste denumiri nu sunt latine ºi cã
semnificaþia acestora se pierde în negura vremurilor, cu atât mai mult cu cât în nicio carte nu se gãseºte o explicaþie
etimologicã clarã cu privire la aceste denumiri, majoritatea fiind necunoscutã. De reþinut este fragmentul referitor la
omonimia celor douã Iberii existente în lumea anticã: Iberia Orientalã (sau Iveria Ponticã) ºi cea Occidentalã
(Iberia Hispanicã).

Referitor la acest subiect, existã un studiu important fãcut de cãtre ADOLFO J. DOMÍNGUEZ MONEDERO,
profesor la Universitatea Autonomã din Madrid. Cele douã obiective fundamentale ale studiului sunt stabilirea relaþiei
care ar putea exista între Iberia Ponticã ºi Iberia Hispanicã, pe baza informaþiilor conþinute în naraþiunile mitice
greceºti; cel de-al doilea obiectiv fiind stabilirea ariei geografice a Iberiei Hispanice, recurgând la scrierile autorilor
greci ºi latini. Profesorul spaniol apeleazã la autorii antici pentru a face luminã asupra acestei probleme, þinând mai
puþin cont de pãrerile autorilor moderni sau contemporani care considerã acest fapt o simplã coincidenþã de nume,
sau �ipoteze curioase, în afara oricãror raþionamente�, datã fiind deosebirea de culturã ºi limbã. STRABON este

Jaume Clavé Cinca: limbile ºi dialectele vorbite pe
teritoriul Peninsulei Iberice nu provin din latinã

Prof.drd. Cãtãlina LUPU
Universitatea Barcelona
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sursa anticã principalã în identificarea iverilor de la Caucaz. În legãturã cu iberii occidentali, Monedero îl citeazã în
lucrarea sa ºi pe profesorul M.TARADELL, care se îndoieºte de faptul cã bãºtinaºii ar fi purtat dintotdeauna ºi în
totalitatea lor acest nume. Acesta susþine cã mai degrabã termenul ar fi fost atribuit de cãtre greci, la sosirea acestora
la Marea Mediteranã, triburilor aflate în aceastã zonã, datoritã existenþei minelor de metale preþioase în ambele
teritorii. Abia ulterior acest termen a fost extins asupra întregii peninsule.

Monedero susþine cã migraþia s-a fãcut din rãsãrit spre apus ºi nu invers ºi recurge la douã mituri concrete ce
relaþioneazã din nou zona ponticã ºi cea mediteraneanã occidentalã. Este vorba despre mitul ºi figura lui HERACLES/
HERCULES ºi una dintre cele douãsprezece munci, aflarea merelor de aur din Grãdina Hesperidelor. Aceastã legendã
este paralelã cu cea a cãlãtoriei Argonauþilor în cãutarea Lânei de Aur sau a boilor lui Gerion. Dupã toate cercetãrile
românului N. Densusianu aceste evenimente s-au petrecut pe vechiul teritoriu al tãrii noastre, dovedite prin mãrturii
credem noi exhaustive, ale izvoarelor antice istorice, geografice, arheologice, sau literare (vezi �Dacia Preistoricã�).
În acest mod, simpla coincidenþã de nume susþinutã de unii autori s-ar spulbera ºi în locul deosebirii de culturã ºi
limbã ar apãrea asemãnarea uimitoare între iberii pontici ºi cei occidentali (atragem atenþia cã aceasta nu este o
concluzie, ci doar o ipotezã de lucru).

Revenind la lucrarea �Rãdãcinile cele mai arhaice�, Jaume Clavé semnaleazã omonimia râului Iberus din Iveria
Ponticã (descriind teritoriul iverilor, PLINIU scria despre râul Iberus care se varsã în Cyrus/Kura) ºi Ebru/Iberus
din Iberia Hispanicã; sau râul Araxes/Araks pe care autorul îl considerã o replicã a râului Aragó.

Scriitorul catalan mai dã exemplul lexicului folosit în viaþa ºi limbajul curent care nu are nimic a face cu latina
academicã, sau cel al proverbelor populare catalane, construite în rime, care dupã pãrerea scriitorului, nu ar putea fi
o traducere latinã sau o provenienþã castelianã, aceasta din urmã fiind o limbã mai tânãrã. Se ºtie cã proverbele
provin din înþelepciunea popularã ºi necesitã multe secole de experienþe ºi observaþii pentru a se forma ºi a se
propaga, deci atât acestea cât ºi limba în care s-au propagat ar fi trebuit sã fie anterioare cuceririi romane.

Anul 2008 a fost declarat Anul internaþional al idiomurilor, iar oraºul Barcelona a fost capitala europeanã a
multilingvismului. Cu aceastã ocazie a fost organizatã o expoziþie în Piaþa Universitãþii, intitulatã �La mar de llengües.
Parlar a la Mediterrània�. Printre informaþiile cu privire la limbile vorbite în area mediteraneanã, existã ºi urmãtoarea
informaþie: �Segons el resultat d�investigacions recents (H.Harrmann 2001), l�escriptura no va néixer a Mesopotàmia,
tal com s�ha cregut durant molt anys, sino a la Mediterrània concretament als Balcanes, a la vora del Riu Danubi
fa aproximadament 7000 anys.�

Afiºele publicitare din exteriorul expoziþiei menþioneazã aportul la cultura universalã al fiecãrui idiom vorbit în
area mediteraneanã, omiþând însã vreunul din partea limbii române, deºi aceasta se aflã pe lista limbilor �romanice�.
Din aceleaºi motive de necunoaºtere sau ignoranþã, nu existã nici un fel de informaþie cu privire la tãbliþele descoperite
la Tãrtãria cu inscripþii ideografice ce preced scrisul sumerian. Sperãm ca intelectualii români din þarã ºi din diaspora
sã poatã remedia în viitor aceste lipsuri care sãrãcesc ºi distorsioneazã istoria ºi cultura universalã.

Pe partea dreaptã a drumului Iaºi - Albiþa - Huºi (DN 28) venind dinspre Albiþa, în dreptul staþiei de autobuz din
apropierea satului Chersãcosu (comuna Duda Epureni, judeþul Vaslui) se aflã resturile unui tumul distrus în proporþie
de 80 %. Movila fãcea parte dintr-un aliniament tumular întins pe direcþia NV-SE, amplasat pe culmea Dealului
Galben, în zona satelor Chersãcosu ºi Pogãnesti, aliniament care continuã spre N ºi NV, pe terasa superioarã a
Prutului.

În anii �60, cu ocazia lucrãrilor de amenajare a ºoselei Iaºi � Huºi, partea centralã ºi sud-esticã a tumulului din
dreptul staþiei de autobuz Chersãcosu a fost complet înlãturatã, restul movilei rãmânând expusa factorilor de eroziune.
Primele urme ale prezenþei unor complexe funerare în partea nedistrusã a tumulului au apãrut în 1993, pentru cã, în
1994, un sondaj de salvare efectuat aici sã ducã la descoperirea unui mormânt de înhumaþie (M1), pãstrat parþial,
înzestrat cu inventar ceramic datat din epoca fierului. Sondajul a fost efectuat de Vicu Merlan. Materialul osteologic
a fost recuperat ºi predat pentru analizã Alexandrei Comºa de la Institutul Român de Tracologie, Bucureºti. În august

Un mormânt cu lespede de piatrã de 5000 de ani la
Chersãcosu (comuna Duda - Epureni, judeþul Vaslui)

Vicu MERLAN
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acelaºi an, partea de tumul rãmasã a fost supusã unei noi intervenþii distructive,
prin excavare, ocazie cu care, întâmplãtor, a fost gãsit ºi mormântul cu
lespede de piatrã (notat M2) (PI 1/2).

Înainte de a doua decapare, tumulul se mai pãstra pe o lungime de 21,5
m ºi lãþime de 8 m (mãsuratã NE-SV), având înãlþimea de 3,5 m de la nivelul
lutului galben. Mantaua era alcãtuitã din sol cernoziomic de culoare neagrã.

Mormântul M2 a apãrut la 3,30 m NV de centrul presupus al movilei ºi la
0,80 m SV de M l, la adâncimea de 3 m de la suprafaþa movilei. Fundul
gropii mormântului era uºor adâncit în lutul viu. Camera funerarã (Pl. I/3)
avea formã dreptunghiularã cu colþurile rotunjite (dimensiuni reconstituite:
1,10 x 0,65 m) ºi spre fund se îngusta uºor (dimensiuni reconstituite: l x
0,55 m). Adâncimea gropii era de 0,60 m. Deasupra camerei funerare, pe
axul lung al gropii, a fost aºezatã o lespede masivã de calcar cu urme vizibile
de prelucrare, distrusã parþial de excavator în timpul celei de a doua decapãri
din vara lui 1994. Partea din lespede care lipseºte - cea aflatã deasupra
jumãtãþii inferioare a scheletului - nu a mai putut fi recuperatã (Merlan,
Burtãnescu, Comºa Alexandra 1999, pp. 209�214).

Lespedea (Pl. 1/4), care a avut iniþial probabil o formã dreptunghiularã,
are suprafeþele atent prelucrate, iar colþurile pãrþii superioare minuþios rotunjite.
Dimensiunile piesei pãstrate: lungime 0,48-0,84 m; lãþime 0,86 m; grosime
0,16-0,20 m.

Pe fundul camerei funerare se aflã un schelet de copil (3-4 ani), în poziþie
chircitã pe spate, capul cu privirea în sus, braþele pe lângã corp, picioarele,
iniþial cu genunchii în sus, cãzute spre dreapta. Capul era orientat pe direcþia
V, N-V. Oasele scheletului erau friabile. Nu s-au semnalat urme de aºternut ºi nici ocru sub formã de pulbere sau
bulgãri. Pe oasele craniului s-au observat totuºi urme de culoare roºie. Cu excepþia unui os provenind probabil de la
un cubitus de pasãre, mormântul nu a avut inventar.

În mantaua tumulului, în apropierea lui M 2, dar la 0,50 m deasupra lui, s-au aflat resturile unei vetre (sau rug),
destul de bine pãstrate, care în profil au apãrut sub forma unor lentile constituite din cenuºã, pãmânt ars ºi cãrbuni,
având o grosime de 0,20 m. Nu se exclude ca acest complex sã fi avut legãturã cu M 2.

Datã fiind starea actualã a movilei, o reconstituire a modului de ridicare a ei nu mai este posibilã. Pentru M 2 ni se
pare totuºi mai verosimilã atribuirea sa categoriei mormintelor tumulare secundare (pentru care nu s-a construit o
manta proprie). Nici alte variante nu sunt excluse, având în vedere cã nivelul de sãpare al gropii pare a fi fost nivelul
vechi de cãlcare, în ceea ce priveºte raportul cronologic dintre M l ºi M 2, o serie de indicii (adâncimile de descoperire
a mormintelor, eventual, relaþia lor stratigraficã � indirect afirmatã de faptul cã M l aparþine foarte probabil categoriei
mormintelor sãpate în manta - inventarul) pledeazã pentru o vechime mai mare a celui de al doilea.

Prin elementele de rit ºi ritual, precum ºi prin modul de construire ºi acoperire a camerei funerare, M 2 se atribuie
fie celui mai timpuriu orizont Jamnaja din partea de vest a arealului ei de rãspândire, fie perioadei sale clasice din
aceeaºi zonã. Dacã apariþia unui mormânt Jamnaja la vest de Prut nu este o surprizã, în schimb, prezenþa aici a unei
înmormântãri atribuitã acestor comunitãþi, la acoperirea, cãreia s-a utilizat piatra sub forma unei lespezi prelucrate
reprezintã o noutate. (Merlan, Burtãnescu, Comºa Alexandra 1999, pp. 209�214).

Menhirul de la Chersãcosu - analogii europene
Pentru desemnarea pieselor de tipul celei de la Chersãcosu se utilizeazã denumiri diferite. Intr-o recentã sintezã

asupra artei comunitãþilor timpurii de agricultori ºi pãstori din nord-vestul Mãrii Negre, în categoria sculpturilor din
piatrã au fost incluse lespezile prelucrate de forme geometrice (tip cãruia i-ar aparþine în aceastã clasificare ºi piesa
noastrã): stelele, sculpturile antropo ºi zoomorfe, reliefurile. E. V. Jarovoj, ca ºi alþi cercetãtori, preferã însã pentru
categoria de descoperiri din care face parte ºi lespedea de la Chersãcosu termenul de stele antropomorfe primitive.
(JAROVOJ 1989, 53-54).

Deºi din lespedea de la Chersãcosu lipseºte o bunã parte (foarte probabil cea inferioarã), tipologic ea nu poate
aparþine, conform clasificãrii lui E. Ju. Novickij, decât tipului I (lespezi de formã dreptunghiularã), fiind de atribuit
uneia din grupele IA sau IB. În categoria celor mai timpurii sculpturi din piatrã, de sorginte eneoliticã, usatovianã sau
Jamnaja, au fost incluse, alãturi de altele, ºi grupele IA - IB, iar în urma analizei complexelor Jamnaja în care apar, s-a
afirmat cã mormintele principale cu lespezi de tip IB sunt de atribuit �primei grupe de înmormântãri Jamnaja din

Chersãcosu - vedere generalã, tumulul
ºi inventarul acestuia
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nord-vestul Mãrii Negre�. (Novicj 1990, 8, 20-21).

În nord- vestul Mãrii Negre (provenind cu deosebire din stepa Bugeacului ºi din regiunea Nistrului Inferior) se
cunosc azi mai mult de 120 de sculpturi din piatrã, din care peste 80 descoperite în complexe Jamnaja. Din Dobrogea
cunoaºtem o descoperire, �statuia -menhir� de la Hamangia iar din nord-estul Bulgariei, circa 10 stele antropomorfe.
Cu excepþia exemplarelor de la Ezerovo ºi a celor din Transilvania, toate celelalte stele din România ºi Bulgaria au fost
descoperite în mantalele tumulilor, însã, deocamdatã, numai piesa de la Chersãcosu a fost gãsitã nemijlocit într-un
context funerar clar, ea servind drept acoperiº unui mormânt Jamnaja. Descoperirile recente (Grigoriopol, Olãneºti)
par a confirma ipoteza mai veche a lui D. Ja. Telegin ºi Al. Häusler, dupã care cele mai vechi sculpturi antropomorfe
s-au putut afla în sanctuare eneolitice amplasate în apropierea sau în vârful tumulilor timpurii. (JAROVOJ 1989).
Deci originea ante - Jamnaja a stelelor din piatrã nu mai poate fi pusã la îndoialã. Prezenþa lor în mormintele Jamnaja
(îndeosebi a celor timpurii) a fost explicatã prin folosirea secundarã a stelelor în calitate de material de construcþie
pentru acoperirea gropilor funerare, dupã distrugerea vechilor sanctuare.

Existã argumente care pledeazã ºi în favoarea unui oarecare interes cultic manifestat de triburile din aceastã zonã
faþã de acest gen de reprezentãri în piatrã, de exemplu apariþia acoperiºurilor din lespezi de aspect antropomorf.
Acestea reflectã, aºa cum s-a arãtat, �un scop clar în legãturã cu ritualul funerar�.

Revenind la lespedea-stelã de la Chersãcosu, din cele discutate mai sus, reiese limpede cã importanþa ei rezidã nu
numai în faptul cã este prima descoperire de acest tip din Moldova, dar, spre deosebire de toate sculpturile din piatrã
descoperite pânã acum la vest de Bugeac, ea este prima gãsitã într-un context arheologic clar. În fine, dacã încadrarea
tipologicã propusã pentru aceastã piesã este corectã, atunci ea aparþine celor mai timpurii grupe de sculpturi din
piatrã identificate pentru nord-vestul Mãrii Negre, ceea ce înseamnã cã este mai veche decât celelalte stele descoperite
în România ºi Bulgaria. (MERLAN, BURTÃNESCU, COMªA ALEXANDRA 1999, p. 209-214).

Cinci pietre-menhir au fost descoperite la Bazga - Rãducãneni. Sunt situate în apropierea siturilor arheologice
aparþinând Paleoliticului superior (Bazga - �Dealul Gorgului�) sau enoliticului (Bazga �Cetãþuie�) ºi în apropiere de
cetatea de la Moºna cu locuire paleoliticã, epoca bronzului ºi geto-dacicã. Pietrele funerare de tip menhir marcau
zonele geomagnetice importante ale teritoriului, limitau zonele sacre de tip �tabu� (�Platoul de Aramã�, �Lacul de
Aramã�), sau erau vestigii sculpturale ritualice. (MERLAN 2006).

Date antropologice referitoare la scheletul din mormântul jamnaja.
Scheletul a fost prevalat pentru studiu într-o stare excesiv de fragmentarã. Aspectul sãu general era gracil. Din

craniu existau fragmente mici, de pânã la 3 cm. lungime, provenind din regiunea frontalã, temporalã, parietalã,
occipitalã, toate fãrã suturi.

Masivul facial era reprezentat doar de molarul stâng. Dinþii recuperaþi erau urmãtorii: 2 molari l inferiori definitivi,
în stadiu de mugure, 2 incisivi centrali superiori definitivi, aflaþi în acelaºi stadiu ca ºi precedenþii, 2 canini superiori
de lapte cu apexul deschis, 2 molari l de lapte superiori, parþial sparþi.

Din oasele lungi s-au pãstrat porþiuni diafizare provenind din humerus, cubitus, radius, femur.
Unul din metatarsienele I era întreg, având urme ale cartilajelor de creºtere. S-au gãsit, de asemenea, resturi de

corpuri vertebrale ºi coaste.
Prezenþa parþialã a danturii a permis stabilirea cu mai multã precizie a vârstei individului. Dupã aspectul oaselor,

s-a putut constata chiar de la începutul analizei cã ele au aparþinut unui infans I. Diferitele stadii în care se aflau dinþii
definitivi, pe baza schemei lui Ubelaker, au dus la concluzia cã vârsta scheletului era de 3-4 ani.

Nu au existat suficiente elemente pentru determinarea sexului.
Un aspect interesant referitor la ritualul funerar practicat este prezenþa ocrului care acoperea calota cranianã. Nu

s-a observat prezenþa lui pe molar sau pe celelalte oase ale scheletului.
Împreunã cu oasele copilului decedat, s-a gãsit un element de paleofaunã, respectiv un fragment dintr-un os din

aripã de pasãre, provenind probabil de la un cubitus (Merlan, Burtãnescu, Comºa Alexandra 1999, p. 213).
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Informaþia antica ce ne provine de la Dio Cassius situeazã cetatea Genucla în nordul Schitiei Minor. Deci nu în
nord-est unde este Peuce (Delta Dunãrii) ºi nu în nord-vest unde se afla Dinogeþia ºi Noviodunum. Toate aceste
locaþii erau cunoscute de autorul antic ºi nu avem dreptul de a-l contesta în aceasta privinþã.

Studiind cu atenþie harta Dobrogei de astãzi, vom observa fãrã prea multã trudã cã zona Somova-Parches-Saon
ce se întinde pe aprox. 12 km. pe vechea albie a Dunãrii (Dunãrea Veche) reprezintã nordul Dobrogei, iar pe distanþa
sus menþionatã existã o fortificaþie în zig-zag cu aceeaºi dimensiune, de-a lungul malului drept al Dunãrii. Modelul
acestei fortificaþii este de secol VII I.H., numit în literatura de specialitate ca zid de stil elenistic.

Aceasta fortificaþie începe la ieºirea din comuna Somova (Fig. 1 a,b,c), spre satul Parcheº-Saon, odatã cu
apariþia primului promontoriu. Aceastã primã zonã fortificatã este cunoscutã de localnici sub denumirea de dealul
comorilor (La comori). Nu existã familie bãºtinaºã în acest sat care sã nu posede câteva monede de aur, argint,
bronz etc.

În privinþa ceramicii, folosind metoda tipologicã ºi comparativã, avem ceramica tracicã foarte finã de culoare
neagrã, geticã, din abundenþã, ºi aºa-zisa ceramicã finã de sorginte greceascã ºi romanã. Din punctul nostru de
vedere, contestam încadrarea ceramicii din aceasta zonã în romanã ºi greceascã deoarece subiectivismul acestor
metode de cercetare permite arheologilor o plajã prea mare în care sunt introduse aluziv aºa-zisele culturi clasice
greceascã ºi romanã. Adevãrul este cã zona cuprinde din belºug ceramicã autohtonã, deci geto-dacicã.

În satul Parches, pe drumul ce duce la baltã, în anul 2004, în urma surpãrii malului, au ieºit la ivealã 8 cuptoare
în secþiune verticalã, ceea ce demonstreazã o capacitate mare de producþie a ceramicii. Tot în anul 2004, în luna
august, în urma unei ploi torenþiale, a fost descoperitã o uliþã a satului Parches ºi au apãrut 3 chiupuri de dimensiuni
gigantice. Aceste chiupuri cu buza de sus întoarsã, au diametrul de 3,5 m, iar grosimea ceramicii de 35�40 cm.
Folosind a nouãsprezecea metoda de cercetare, deci cea logicã, putem afirma cã aceste recipiente gigantice aparþin
unei comunitãþi puternice ºi numeroase. Timp de doi ani, I.C.E.M. Tulcea nu a intervenit cu sãpãturã de salvare, mai
mult chiar, directorul acestei instituþii confundã fortificaþiile sus-menþionate cu cuiburi de mitralierã din al II-lea
rãzboi mondial. În aceastã situaþie am luat mãsura urgentã de a aºterne un strat de pãmânt galben de 50 cm grosime
peste aceste chiupuri (recipiente). În imediata apropiere, aprox. 30 m, se afla un zid ce traverseazã drumul tot de
aprox. 3 m, identificat de membrii fundaþiei ca fiind un Murus Dacicus.

Al doilea promontoriu ce se afla chiar în satul Parches, conþine douã fortificaþii concentrice de acelaºi stil. Aceste
fortificaþii erau din piatrã nefinisatã, prinsã cu un liant din var ºi nisip de râu.

Urmãtorii 5 km spre mãnãstirea Saon conþin alte mãrturii ale trecutului nostru. La ieºirea din satul Parches, spre
Saon, apare un al treilea promontoriu cu fortificaþii duble concentrice. De menþionat cã toate fortificaþiile din zonã au
lãþimea de 3 m. În via mãnãstirii Saon se afla un zid fãcut cu piatrã de calcar galben finisat. La arãtura de primãvarã
sunt scoase aceste pietre agãþate de pluguri. Din acest punct pânã la Isaccea, de fapt Saccea, conform interpretãrii
date de cercetãtorul Gheorghe ªeitan, care înseamnã vad de trecere ºi nicidecum localitatea lui Itol, nu rãmân decât
aprox. 10 km, ceea ce din punct de vedere strategico-militar înseamnã cã cetatea Genucla era aºezatã perfect pentru
a face fata unor invazii militare. Se ºtie cã la Isaccea, adâncimea fluviului este micã, mai ales vara, ºi cã toate invaziile
au avut ca loc de trecere acest Noviodunum (Saccea).

În anul 1876, din porunca Pasei Sangeocului de Tulcea, au fost luate douã porþi mari de 4/5 m2 din cupru din zona
�La comori�, pentru a fi topite ºi fãcute gloanþe.

Traducerea plãcuþelor de la Sinaia, fãcuta de cercetãtorul macedonean Branislav Stefanovschi, confirma dovezile
existente pe teren. Este adevãrat cã Genucla era nu o simplã cetate, ci era un complex de locuire intensã. Existenþa
celor douã promotorii cu douã fortificaþii concentrice este confirmatã în lucrarea domnului Stefanovschi, �Arhivele
Daciei�, una dintre ele fiind Biserica Sfântã a neamului (Fig. 2 a), iar a doua, cartierul general al armatei (Fig. 2 b,c).
Faptul cã Genucla a fost o cetate militaro-politicã de prim ordin reiese ºi din faptul cã negocierea între membrii
coaliþiei antiromane a avut loc în anul 46 I.H. la Genucla, unde s-a semnat înþelegerea generalilor (Diegilor) din
Europa de sud-est împotriva Romei.

Nicolae NICOLAE

Noi marturii privind locaþia cetãþii
getice Genucla
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Cei mai vechi locuitori ai Europei, pelasgo-thracii, ca ºi cei mai vechi strãmoºi ai europenilor, cu centrul politic ºi
religios în Spaþiul Carpatic, au roit încã din Neolitic, însoþiþi de conducãtori politici ºi religioºi în toata lumea,
atingând, ca navigatori, ºi Americile, unde au pus bazele celor mai vechi civilizaþii.

Ca navigatori pe marile artere fluviale, precum Dunãrea, care la început se vãrsa printr-un braþ, în Marea Adriatica
apoi în Mediteranã, au trecut în Oc. Atlantic, traversându-l în ambarcaþiuni cioplite într-un singur copac, cu rame,
apoi cu vele, folosind vântul ºi mai ales curenþii marini ºi oceanici. Ajunºi în America, au fondat colonii incipiente,
lãsând urme clare arheologice, legende ºi tradiþii. Existã dovezi din preistorie, arheologice ºi inscripþii, despre contactele
europene, cu regiunile rãsãritene ºi apusene ale SUA de astãzi, de exemplu, în regiunea insulei Newfoundland (Terra
Mova) ºi Labrador, în estuarul fluviului Sf. Laurenþiu (referindu-ne numai la nord). Primii navigatori consemnaþi prin
doveai au fost carienii (pelasgi-lelegi), începând din Neolitic ºi continuându-se cu antichitatea ( fenicieni-cartaginezi,
cretani, egipteni, etrusei, romani, cu toþii proveniþi de fapt din Spaþiul Carpatic, salvatorul populaþiilor europene in
timpul ultimei giaciaþiuni Wurm, extinsã pânã în apropierea Yienei actuale.

Dintre multiplele dovezi, sunt asemãnãrile uneori pânã la identitate între tradiþii, mituri, credinþe ºi legende ale
Lumii Vechi ºi al ale Lumii Moi precolumbiene, ca ºi similitudinile lingvistice, scrierea ºi mai ales ritualurile de
ceremonii, ceramicã, textile, metalurgie ºi practici terapeutice.

Privind America de Nord, navigatorii europeni neolitici, ajutaþi de curenþii oceanici, precum curentul Irming de la
sudul Islandei, care se îndreaptã cãtre nord-vest, pânã la sudul Groenlandei, iar curentul Canarelor traverseazã Oc.
Atlantic, devine Golfstream în Golful Mexic ºi se întoarce pe lângã þãrmul rãsãritean al Americii de Nord, ajungând
pânã la Cercul Polar de Nord.

Rãspândiþi în toatã Lumea Nouã, triburi de �bãºtinaºi� au trãsãturi europide, sunt albi, de staturã înaltã, cu ocki
albaºtri ºi sunt bãrboºi, diferenþiindu-se de amerindienii arãmii ºi imberbi.

În America de Nord au fost descoperite vestigii arheologice multiple care vorbesc de Neoliticul european (construcþii
megalitice, gravuri rupestre, inscripþii. In Statul Wyoming - SUA, a fost descoperitã în 1887, de cãtre G. Sims, o
incintã circularã cu diametrul de cca. 24 m, formatã din stânci, cu 28 de rase din pietre mari. Una dintre ele
depãºeºte circumferinþa cercului cu 3 m. În centru se aflã un altar circular, întreaga construcþie amintind, la alte
proporþii, dar pe aceleaºi principii, altarul de andealt (�Soarele de andezit�) de la Sarmizegetusa � Transilvania
România, cu aceleaºi caracteristici.

Pe una dintre pietrele monumentului de la Wyoming, denumit �Cercul Medicinii� (pentru ca avea rol de calendar
ºi terapeutic), apar semne de tãlpi umane, ca ºi pe piatra mare înecatã in gura râului Vie din Franþa, ca ºi la Stonehenge,
pe �piatra cãlcâiului� (Heel stone�), aceleaºi urme de tãlpi, pe �Stânca Sfântã� de la Zasliai-Lituania, deasemenea, în
Italia, la Valle di Lanzo, ca ºi pe pãmântul României, la Cetãþenii din Vale, în cadrul ansamblului rupestru de pe malul
stâng al Dâmboviþei, cu Schitul lui Negru Vodã, sãpat în stâncã, ca ºi la cetãþeni, unde apar urme de tãlpi pe
mamelonul numit �tronul lui Negru Vdã�* (Arhiva Silvia Pãun� Identitãþi europene Italia-Ed. Th. 1996) .

Asemenea elemente comune, dovedesc influenþa unei anume civilizaþii care a pãtruns în cele mai diferite spaþii de
pe glob, precum Japonia, unde în insula Hokaido a fost cunoscutã populaþia albã �Ainu�, la Nakodai, Kami-Kotan,
Oyo, Oskoro, Yoicki º.a., unde au fost semnalate cercuri comparabile cu cele menþionate mai sus, formate din
stânci, realizate în Epoca de Piatrã, ca ºi în Mongolia � calendarul de piatrã din localitatea Orkhon.

Inscripþiile de pe pietre, descoperite în America de Mord au fost considerate ca feniciene, persistând în istoria
anticã ideea greºitã cã fenicienii sunt inventatorii alfabetului. Ultimele descoperiri, precum cea de la Tãrtâria (M.
Vlassa), datatã la 5500 Î.H., ca ºi cea de din Peºtera Altamira - Spania. de care s-a vorbit pentru prima oarã în 2008
(M. Al. Orescu), sunt, pânã astãzi, cele mai vechi scrieri, care au fost moºtenite ºi preluate de toate civilizaþiile
antichitãþii, chiar dacã fiecare dintre ele au intervenit cu oarecare modificãri.

Cercetãtorul Barry Fell a reuºit sã deschidã o cãrare spre înþelegerea descendenþei scrierii iberice, corelând-o cu
implicaþii feniciano cartagineze, fenicienii nefiind altceva decât triburi plecate tot din Spaþiul Carpatic ºi afirmându-se

Din „Arhivele dacilor“ dakotii, printre
primii descoperitori ai Americilor

Michaela Al. ORESCU
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în istorie abia la anii 3000 Î.H., ei aºezându-se pe coasta vesticã a bazinului mediteranean ºi constituindu-ºi civilizaþia
pe baza rãdãcinilor cu care au venit, ca euro-indo-europeni, din spaþiul earpati-caucazic. Ei nu au fost inventatorii
scrierii alfabetice, aºa cum s-a considerat, ci au moºtenit-o din spaþiul de origine. Originea lor semiticã este greºit
înþeleasã, Noe (Deucalion), în timpul cãruia a avut loc ultimul diluviu, era pelasg european ºi cei doi fii ai lui din care
au descins douã ramuri de popoare, erau Ham ºi Sem.

Bibliografiei: D. Teodericiu �Spre America înainte de Columb� N. Densuþianu �Dacia Preist�

La nordul Americii, unde calota glaciaþiei Wisconsin s-a retras mai târziu decât în Europa, ea fiind mai extinsã
carienii-pelasgii europeni au fost primii care au fondat colonii, lãsând urme clare arheologice, legende ºi tradiþii,
precum ºi manifestãri de artã, preluate apoi de amerindienii piei roºii.

Istoricul german Paul Hermann, specialist în relaþii geografice intercontinentale, spune: �Apare sigur cã încã din
Epoca de Piatrã se întreprindeau asemenea cãlãtorii�.

Numele dacilor, extrem de vechi, era numele lui Saturn, Zeus Dakin, ajuns în Pantheonul Indiei antice prin
migraþia arianã, «Daksha» fiind al doilea fiu al lui Brahma, tot Dakska numindu-se regele Ayodiei, in epopeea
«Mahabharata».

«Iberii» despre care istoriografia americanã spune cã au lãsat vechile inscripþii
 
in America de Nord, fuseserã

refugiaþi din peninsulã în vremea glaciaþiei Wur, la rãsãritul Mãrii Negre. Despre ei, Tacit spune în «Anale», cã au
migrat, la sfârºitul Neoliticului cãtre Peninsula

Ibericã, triburi sub mai multe nume Ambirodaci, Ablaidaci, Dagences, Deciani, longeidaci, Turdetani, Turduli,
Vloki (Vlahi) Strabon spune despre Turdetani cã aveau o gramaticã, o tradiþie istoricã scrisã, poeme ºi legi scrise în
versuri, vechi, dupã cum spun ei, de 6000 de ani (Strabon Cart. III 1.6 ), N. Densuºianu Dacia Preistoricã»).

Aceºti temerari, determinaþi de împingeri de populaþii, exces de populaþie, dar ºi motivaþi de schimburi comerciale,
au recurs la navigaþie, aceasta constituind cel mai «uºor» mijloc de a strãbate distanþele ºi pentru a cuceri alte
pãmânturi, ajutaþi de curenþii oceaniei.

Aceºti deveniþi «amerindieni» albi, de tip europid, de staturã înaltã, bãrboºi, rãspândiþi, în triburi, în toatã Lumea
nouã ºi diferenþiaþi de amerindienii cu pielea arãmiu-roºcatã, cu pãrul negru legat în forma cozii de cal, ºi imberbi, au
populat ºi America de Nord, lãsând numele lor celor douã state nord-est amerieane, «Dakota de Word» ºi «Dakota
de Sud�

Aceºti «dakoþi» au lãsat urme clare, arheologice, legende, tradiþii, mituri ºi credinþe manifestate în construcþii cu
rol astronomic, de calendar ºi cu utilitate în agriculturã dar ºi în terapeuticã, manifestãri de artã în ceramica amintind
cultura neoliticã Cucuteni din Spaþiul Carpato-Pontic, simboluri ancestrale precum spirala, rombul etc.

Arheologul Salvatore Michaela Trento, director al Centrului de Cercetãri de la Middletown (sudul Statului New
York) - MARC -, referindu-se la ritualurile de înmormântare ale sciþilor (daci), scria: «Suntem impresionaþi de,
multele asemãnãri pe care le regãsim în movilele de bolovani, în pietrele aºezate ca niºte altare, de tipul dolmenilor, în
construcþiile ce sugereazã rezervoare de apã, în inscripþiile sãpat în stâncã ºi în artefactele risipite pe mari suprafeþe
ale continentului american.»

Descifrarea Tainei Kogaiononului, ºi implicit localizarea Muntelui Sacru, este rezultatul unei munci de cercetare
întreprinsã pe parcursul a patru ani în Munþii Bucegi, cercetare bazatã pe studii de mitologie comparatã, istorie
veche, folclor ºi artã veche româneascã, istoria religiilor, hermeneuticã ºi ºtiinþe tradiþionale în general.

Concluziile cercetãrii ºi argumentele pe care se bazeazã aceste concluzii sunt expuse pe larg în cartea �Taina
Kogaiononului � Muntele Sacru al dacilor�, carte ieºitã de sub tipar în 11 februarie 2008, publicatã de editura
�ªtefan�; ºi, pentru cã rezultatele cercetãrii au scos la luminã realitãþi ce par de domeniul fanteziei, lucrarea prezintã
aceste rezultate susþinute de mai multe probe decât ar fi fost necesare pentru ca demonstraþia sã fie completã.

Rezumând, principalele concluzii ale lucrãrii sunt urmãtoarele:

Taina Kogaiononului
Muntele Sacru al dacilor

Cristina PÃNCULESCU
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1. În Bucegi, în zona Vârfului

Omu se aflã cel mai important
Centru Energetic-Informaþional
natural al planetei; existenþa lui este
semnalatã de toate tradiþiile, sub
numele sau mai exact prin
conceptul de �Centru� � �Centrul
Lumii� unde Axis Mundi face
legãtura dintre Cer ºi Pãmânt, unde
este Poarta de ieºire din universul
terestru, unde creºte Arborele
Vieþii�

Acest aspect reprezintã punctul
central al lucrãrii, ºi totodatã
primul în ordine cronologicã, fiind
elucidat fãrã echivoc în ianuarie
1986. De aici au derivat toate
celelalte, începând cu o concluzie

de domeniul evidenþei: Kogaiononul nu putea fi decât aici, iar existenþa acestui Centru planetar în inima lui era marea
tainã a Kogaiononului ºi explicaþia faptului cã Muntele Sacru al dacilor a fost atât de ascuns.

2. Zona care conþine acest Centru este Sanctuarul principal � Altarul Kogaiononului. Deci Muntele Sacru al
dacilor se aflã în Bucegi; el este structurat pe trei niveluri care corespundeau la tot atâtea trepte de iniþiere:

� Primul nivel: Peºtera lui Zalmoxis identificatã cu Peºtera Ialomiþei, în 12 mai 1986;
� Al doilea nivel: Platoul Babelor unde se aflã Sfinxul de la care a început totul, în 25 noiembrie 1984;
� Al treilea nivel: Zona Vârfului Omu, care este Sanctuarul principal.
Strãmoºii noºtri nu au ales întâmplãtor acest munte; ei cunoºteau existenþa acestui Centru precum ºi legile care

guverneazã �funcþionalitatea� lui cãci, dupã cum aflase Herodot, geþii, cei mai viteji ºi mai drepþi dintre traci, ºtiau
a se face nemuritori. Religia lui Zalmoxis era Religia Vieþii, Religia Stâlpului Cerului, ªtiinþa Centrului ºi Axului
Lumii aflate în inima ºi în paza vechii Dacii. Nemurirea pe care o dobândeau geþii în Kogaionon prin învãþãtura lui
Zalmoxis nu se reducea la conºtiinþa nemuririi sufletului, ca în pythagoreism, în Misterele greceºti ºi elenistice,
orfism sau alte religii de tip misteric, nu era o nemurire ritualã, ºi deci simbolicã, ci era nemurirea efectivã care
include nemurirea trupului ºi odatã cu aceasta accesul la Cer � pentru cã Altarul Kogaiononului este chiar Centrul
Lumii unde creºte Arborele Vieþii.

3. Kogaiononul nu ºi-a încetat niciodatã activitatea. El a fost ºi este cea mai mare �Academie� a planetei; spun
�este�, deci continuã sã fie, chiar dacã legãtura conºtientã directã a fost total întreruptã, fapt petrecut, s-ar pãrea,
relativ recent (mijlocul secolului al XX-lea).

Kogaiononul a fost cea mai mare comoarã a strãmoºilor ºi înaintaºilor noºtri. Bine feritã de ochii nãvãlitorilor ºi
ai jefuitorilor care ne-au încãlcat de-a lungul veacurilor hotarele, înaintaºii noºtri au trecut din generaþie în generaþie
marea comoarã ascunsã �sub pecetea tainei�; iar dacã a fost posibilã gãsirea Muntelui Ascuns, a fost pentru cã
SOSISE TIMPUL!

4. �Vârstele umanitãþii� sunt determinate de variaþia activitãþii energetic-informaþionale a acestui Centru, activitate
supusã legilor ciclice universale.

Trebuie sã fac precizarea cã pe tot parcursul lucrãrii menþionate am adoptat în mod convenþional formularea:
�activitatea energetic-informaþionalã a Centrului�, pentru a desemna manifestarea legãturii dintre Cer ºi Pãmânt;
manifestarea legãturii dintre Cer ºi Pãmânt fiind efectul acþiunii / influenþelor Polului Ceresc, prin intermediul Axului
Lumii, asupra acestui Centru � Centrul Lumii, Centrul Primordial � care, fiind o proiecþie a Polului Ceresc pe Terra,
mai este numit ºi Pol, Polul Pãmântesc, ºi care, în mod evident, nu se confundã cu polul geografic.

Faza actualã a ciclului în care ne aflãm, în ciuda aparenþelor ºi în ciuda �prorocirilor� sumbre lansate de diversele
�casandre�, nu conduce la sfârºitul, la distrugerea Lumii, ci, dimpotrivã, la regenerarea ei, întrucât Activitatea
Energetic-Informaþionalã a Centrului este pe o curbã ascendentã.

5. Legile care guverneazã acest Centru planetar � conexiunile, funcþia ºi activitatea lui � prin generalizare, conduc
la cheia problemelor fundamentale rãmase fãrã rãspuns ale cosmogoniei ºi cosmologiei.
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Doresc sã prezint în aceastã lucrare teoria analizei transgeneraþionale (un tip modern de terapie individualã în
psihologie), care poate fi aplicatã, prin extensie, la nivelul unui popor. Acest tip de analizã cerceteazã arborele
genealogic al unei persoane, identificã aspectele negative care trebuie înþelese ºi iertate ºi aspectele pozitive care
trebuie internalizate ºi folosite ca punct de plecare într-un viitor plin de performanþe.

Existã douã atitudini referitor la retragerea lui Aurelian: una ºtiinþificã � ce aratã cã nu mai era pragmatic pentru
imperiu sã menþinã Dacia în el � ºi alta entuziastã, ca s-o numim aºa: Aurelian s-a retras pentru cã a fost forþat de
puterea neobiºnuitã a dacilor ºi poate chiar de o putere supranaturalã

Mie îmi place calea de mijloc, aurea mediocritas, care spune cã este bine sã înþelegem, privind istoria, cã nici un
rãu nu dureazã la nesfârºit ºi sã aºteptãm momentul propice. Dar trebuie sã fie o aºteptare activã: adicã sã nu
încetãm niciodatã lupta, pentru ca momentul propice sã ne gãseascã pregãtiþi ºi nu plângându-ne soarta. În acest
ultim caz, degeaba vor veni 100 de momente propice. Nu vom fi în stare sã profitãm de ele ºi ne vom pierde ca
popor. Deja procesul a început, cam de 50 de ani. Am avut rezistenþe incredibile ºi izbucniri spectaculoase în istoria
noastrã micã ºi vânatã de niºte forþe foarte mari, dar în ultimii 50 de ani a avut loc un fenomen complet nociv pentru
þarã ºi fenomenul continuã, în alte forme, dar extreme de distructive.

Important este sã conºtientizãm cã este necesarã o luptã continuã pentru supravieþuirea noastrã ca popor, acum
mai mult ca oricând. ªi nu trebuie sã ne mulþumim cu victorii mãrunte ºi izolate. Acum mai mult ca niciodatã trebuie
sã fim din nou daci ºi odatã pentru totdeauna daci.

Adicã trebuie sã folosim activ ºi conºtient trecutul istoric pentru dezvoltarea indivizilor ºi a întregului popor. Nu
este o glumã ºi nici nu trebuie consideratã o utopie.

De ce alte popoare se mândresc cu trecutul lor, deºi, dacã le cercetezi cu atenþie istoria, descoperi cã au fost
imperii care au folosit mijloace neomenoase uneori împotriva celorlalte popoare, Noi însã n-am fost cuceritori
niciodatã. Ne-am apãrat sãrãcia. Dacã aº continua sã spun �ºi nevoile ºi neamul�, sunt mulþi tineri ºi chiar mulþi
intelectuali orientaþi împotriva þãrii, care ar râde. Poate unul dintre cuvinte este un termen care acum este compromis,
dar atunci avea altã rezonanþã ºi acesta nu este un motiv sã râzi de Eminescu sau de orice simbol naþional.

Mulþi români au ajuns sã dispreþuiascã simbolurile naþionale ºi sã le deconstruiascã. Aceste atitudini ar trebui
privite ca niºte acte îndreptate împotriva întregii þãri ºi a fiecãrui român în parte. ªi vedem unde s-a ajuns: mergem
în lume ºi ne este fricã ºi ruºine sã spunem cã suntem români. Sunt mulþi
oameni precum Mailat, dar ºi noi suntem vinovaþi pentru cã nu gândim corect
ºi nu ne cunoaºtem interesele. Nu mi se pare corect sã se spunã despre daci cã
au fost barbari ºi sã se aniverseze cucerirea Daciei de cãtre romani. Din pãcate,
lipsa de raþiune predominã în România ºi este prezentã la toate nivelurile, mai
ridicate sau mai coborâte.

Dacii ar trebui sã fie înþeleºi ca modele. Trebuie sã ne aducem aminte cã au
rezistat în faþa unei forþe imense. Nu este important cã au pierdut rãzboiul Nu
trebuie sã ne concentrãm pe negativ. Gândirea pozitivã începe de la strãmoºi.
Nu este suficient sã te duci la psiholog ºi sã aplici în viaþa ta sfaturi legate strict
de traiul tãu individual. De fapt cine poate spune care este începutul omului?
Începutul omului se întinde mult peste limitele cunoscute, dar mãcar sã nu ne
batem joc de începuturile cunoscute ºi care ar putea fi un impuls absolut fantastic.
Decebal este viu cât timp trãieºte în sufletul câtorva români, iar Aurelian a
retras administraþia din Dacia � o victorie a dacilor. Aceasta este singura istorie
adevãratã pentru unii români. Nici mãcar calea mea de mijloc de la început nu
poate concura ca forþã cu un asemenea mesaj. Recunosc.

Totul începe de la primul strãmoº
cunoscut

Oana Cristina PATRICHI
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Wodan, Wotan, Odin sunt zeii antici veneraþi de popoarele nord-germanice, de sueoni, scandinavi, dupã cum
consemneazã ºi Codex Argenteus scris de Wulfila la 313 � 383. Acest cult a fost purtat de triburile central europene
strãvechi în vatra vechii civilizaþii europene unde trãieºte astãzi poporul român.

În vocabularele limbilor nord-germanice ºi anglo-saxone se gãsesc multe cuvinte similare cu cele din vocabularul
daco-românesc.

În dicþionarul explicativ al limbii englezei americane se explicã Valhalla ca o ºcoalã, ca un loc de onoare ºi glorie
în care zeul mitic Odin adunã sufletele eroilor cãzuþi vitejeºte în lupte ºi le oferã glorificare ºi ospeþie. Valhalla este
un cuvânt în care vall înseamnã palisadã, înãlþime pentru apãrare, iar arh luptãtor. Cinstirea zeilor se oferea luptãtorilor
de pe valul înãlþat, de pe troianul, tranºeea de apãrare a vetrelor. Aici în Valhalla erau rânduiþi sã-ºi odihneascã
sufletele.

Zamolse aduna într-o clãdire � zice Herodot � Vall în care se afla Hall o salã mare în care erau cinstiþi geþii cei
vrednici ºi viteji, oferindu-le ospeþe, prilej cu care îi învãþa legile naturii, normele de conduitã umanã, credinþa în
divinitate ºi în nemurirea celor viteji cãzuþi în luptã. Triburile nordice au mitizat personalitatea lui Zamolse sub
denumirea de O-Din adicã Om Divin, dar ºi de Wodan sau Wotan ori Gotan, Katan, Cotan � vorbitorii limbajului
sacru fiind de aceeaºi credinþã ºi de acelaºi neam, din aceeaºi etnie.

Zamolse era un supranume ce desemna pe cel iniþiat în înþelepciunea Zamolselor, a Marilor Preotese geto-dace
creatoarele civilizaþiei europene din zorii omenirii. Wotan este Cotan, iar Odin este Codin nume foarte des întâlnite la
români. Kotani, Katanios, Koniki, Kottos sunt cuvinte cu trimitere directã la divinitate de la Atlantic la Pacific ºi nu
numai.

Pe tãbliþele de lut de la Qumram ºi în poemul lui Ghilgameº întâlnim un zeu al prelucrãrii fierului cu numele de
KOTHAR � HASIS cunoscãtorul, ºtiutorul, fãurarul zeilor, care a construit lui Ba.al � Cel Alb o casã ºi o platformã
unicã pe pãmânt pe muntele Antiliban.

Acest sãlaº este numit Ascunziºul lui Zaphon unde se adãposteau Anunakii � asistenþii lui An, dintre care Enki �
NIKA era cea mai importantã personalitate ºi stãpânea emisfera de nord a pãmântului.

Musulmanii au dus la Ierusalim o cupolã auritã pe care au sprijinit-o pe o temelie octogonalã deasupra stâncii
sacre � o columnã de comunicare cu Universul numitã piatra splendorilor, pe care se aflã biserica SFÂNTA
SFINTELOR, divinitate care nu e alta decât Baala � Enki � Nika � Sancta.Nika � Deea.Nika � Zamolnika, Saraba
etc. Acest sãlaº al Marii Zâne este fãurit din cele mai înalte coloane de piatrã din lume, cu cele mai largi încãperi, cu
cele mai mari pietre din lume de 5000 de tone. Ascunziºul lui Zaphon este o adevãratã minune a lumii antice ºi
adãposteºte piatra splendorilor, un centru de telecomunicaþii între cer ºi pãmânt consemnat de cãtre cercetãtori ca
fiind alcãtuit din: piatra ºoptitoare, piatra scânteietoare ºi piatra miºcãtoare.

Constantin cel Mare a luat de la casa lui Zaphon coloane ºi le-a dus la Constantinopol în Catedrala Sfânta Sofia.
Katharii sunt atestaþi pânã în zilele noastre ca fiind o castã sacerdotalã, trãitori în sudul Franþei ºi în Catalunia, iar

strãmoºii lor sunt semnalaþi ca triburi ale pelasgilor sacri pe teritoriul de azi al României. Katharii � Cotanii sunt
prezenþi ºi în sudul Moldovei în zona localitãþilor Toflea ºi Brãhãºeºti, vestiþi prelucrãtori de metale, fãurarii sãbieri ai
oastei celei mari a lui ªtefan cel Mare.

Kottos era un gigant din neamul zeilor care pãzea Insula fericiþilor alãturi de fratele sãu Gyges. Katanios, zeul
pãmântului, avea 100 de braþe ºi 50 de capete în sensul cã avea 50 de subordonaþi anunaki.

În Japonia în Insula Hokaido trãiesc supravieþuitori ai unei rase europoide lângã muntele Fuji � Yama. Sunt înalþi,
albi, cu barbã ºi poartã cãmãºi lungi. Limba lor este apropiatã de cea elinã ºi bascã. Satul lor se numeºte Ainu Cotan.
Ainii sunt urmaºii zeului Cotan, cuvânt asimilat ºi cu cãtun � având semnificaþia de sat mic, colþ de sat, cot de sat.
Fortãreþele ainilor cotani se numesc chaschi, deci case ºi nu au temple. Pescuiesc cu ostia ca în epoca de piatrã.
Sunt oamenii munþilor, dar ºi ai mãrii. Când se îmbolnãvesc grav îºi schimbã numele.

Îºi îngroapã morþii lângã casã ºi le pun un stâlp la cap. Ka tun este localitatea în care se vorbeºte limba lor, limbã
în care fonemul ka înseamnã gurã, iar tun-teo înseamnã sacrã etnie. Cotane se numesc la japonezi comunitãþile de
familii.

Cotanii – triburi sacre din Munþii Carpaþi
Olimpia COTAN- PRUNÃ
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Town (taun) se numeºte satul la englezi, zun la nemþi, iar la francezi pur ºi simplu sat.
Cãtunul este un sat mic sau un cot al satului. E cãtunul primordial al ainilor, identic cu cel din Maramureº în ce

priveºte datinile ºi portul cãmãºilor lungi, cum scrie savantul Minaru Nambara în lucrarea Am trãit printre aini
(1982).

Cãtunaºii sunt familiile de valahi ce trãiau la muntele Atos ºi-i aprovizionau pe cãlugãri cu lapte, brânzã etc.
Cotania este un þinut situat în Grecia de azi.

Buda se nãscuse din neamul Gotana � sfânt � Catana, din tribul Sakia � Dakia.
Kotani, Koniki sau Vero-Koka erau oamenii albi cu barbã, veniþi de peste ocean, în mod misterios în Insula

Paºtelui ºi în Peru, de la o distanþã de 3500 km.
Pe harta României existã þinutul Hotinilor, iar în sudul Moldovei, în zona localitãþii Gohor, o mare parte este

locuitã de familii numite Cotan. Toponimele, hidronimele, oronimele pãstreazã încã urmele vieþuirii acestora (vezi
Balta lui Cotan). ªi în satul Neatârnarea din judeþul Tulcea se aflã familii de Cotani venite la începutul secolului XX
din sudul Moldovei. Cotanii se aºezau lângã localitãþi ºi nu se amestecau cu localnicii. Erau numiþi cãtunari, iar partea
aceea de sat se numeºte cãtun, cuvânt folosit peste tot în România.

Numele de familie Cotan este des întâlnit semnificând originea etnicã, adicã din neamul Cotanilor.
Dintr-o familie de COTANI veniþi în Dobrogea ºi care are peste 20 de urmaºi direcþi este ºi autoarea acestei

sinteze, profesoara de filozofie Olimpia Cotan care salutã Kotanii oriunde trãiesc ei pe acest Pãmânt în pace ºi
omenie sacrã.

Datina a legat apariþia omului de suflarea divinã a lui Za.MOL �Zâna femeie scrie cercetãtorul I. L. Cueºdean.
Zamolse sunt acele Mari Preotese strãvechi ale geto-dacilor care au preluat învãþãturile înaintaºelor, le-au îmbogãþit

ºi diversificat, fãurind astfel cadrul social ºi economic, ideologic ºi religios, familial, etic, estetic, iniþiatic etc.
Zamolse este termenul corect aºa cum scriau Lucian de Samosata, Diogene Laerþius ºi Carolius Lundius. Unii

cercetãtori se opresc asupra cuvântului Zalmocºa, dar se opresc în faþa Zânei Zamol care este ºi prima Moaºã a
omenirii.

Za înseamnã zânã, zi, sacrã, sfântã ºi zânele existau numai în aria geto-dacã. Pe tãbliþele de le Sinaia apare scris
Zimolsi.

Mol înseamnã femeie ºi în zilele noastre (vezi moglia/soþie la italieni), iar particola MOL este prezentã în limbajul
european în termeni ce definesc sensibilitatea: moale, fin, blând, blajin, sensibil, diplomat, moralã, tãmãduitoare,
suplã, maleabilã. Înþeleptul Lao Tzy numeºte aceastã sensibilitate care se modeleazã ºi se automodeleazã dupã o
legitate DAO .

 Mol este sensibila existenþã din care porneºte ºi în care se înmagazineazã experienþa, deci este vorba de supremaþia
gândirii care îºi are sediul în creier. Mol devine astfel activitatea abstractã, expresie a minþii cultivatã prin iniþiere,
meditaþie ce înnobileazã omul. Se face trimitere directã la supremaþia creaþiei ºi înþelepciunii minþii omeneºti, ca
dovadã fiind faptul cã zeii nu aveau reprezentãri fizice.

Religia Zamolsianã este izvorul tuturor religiilor ºi are la bazã Ideea de Nemurire. Pelasgii nu cunoºteau moartea,
deci nu credeau în reînviere, care presupune moartea.

Înþelepciunea Zamolselor este izvorul ideilor filozofice ale omenirii. Zamolsa era ºi numele unei amazoane dupã
cum ne informeazã Suidas. O zânã tracã se numea Zemelo. Particula ZA e unicã la geto-daci în Europa, la noi fiind
la feminin. Din ea provin cuvintele Zee, Zãu, Zeu, Doamna Zee, Zeu, Dumnezeu.

În cultura popoarelor existã zeitãþi sinonime cu Zamol: Zagessi, Sabasios, Samadeva, Zemelo, Zisudra, Samolsa,
Zone, Sole, Sonþe, Savai, ªiva, Savas, Savadia, Sabangia, Sacra, Savagot, Gebela, Zebela, Samolis, Zaleucos,
Zalman. Semela era o zânã pe care o venerau etruscii. Tot Semela era ºi numele presupusei mame a lui Osiris. Zamol/

Zamolsele înþelepciunii omeneºti

Istoria nu carã dupã ea aluviuni,
doar firul cristalin al apei...

Olimpia COTAN- PRUNÃ
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Zamela/Semela avea ca simbol pe 666. Este ºtiut cã 6 înseamnã putere. Zamola este de trei ori mare aºa cum este
cunoscut ºi Hermes Trismegistul întreitul în forþele sale de energii precizate în titulatura patriarhalã a preluat de la o
Mare Preoteasã pe nume Isis tradiþia primordialã reîntregitã, iar celorlalþi preoþi le-a dat un simulacru ce conþinea
doar o pãrticicã din aceasta.

 Complotul condus de Hermes pentru dezmembrarea tradiþiei primordiale a Centrului suprem este expresia unei
mari transformãri la nivelul corpului de sacerdoþi pentru a întãri autoritatea acestora oriunde ar sluji. Isis a refãcut
tradiþia primordialã prin refacerea corpului lui Osiris din cearã fiindcã numai aºa se pãstreazã lumina tradiþiei primordiale.

Ceara era cea pe care scriau vechii geto-daci, aspect consemnat ºi de Ovidiu care era scutit de impozite ca
cetãþean al Tomisului având drept document o tãbliþã din cearã.

Zãmislitoarea este Mol, femeia nãscãtoare de când e lumea ºi pãmântul. Molfeta este un sanctuar din sudul Italiei
de peste 7000 de ani care atestã cã Mol este femeia care are o feta -fata deci este Zâna femeie nãscãtoare.

Zamolsianismul este concepþia teocraticã creatã de Preotesele cele Mari ºi rãmâne cel mai important cult al
Antichitãþii, preluat ºi slujit de preoþii-bãrbaþi zamolsieni aºa cum ne indicã logica istoricã ºi nu invers. Cele care au
creat ºi slujit aceastã religie erau zamolse. Marile Preotese Zamolse au cedat cu mare greutate puterea religioasã, care
în acele timpuri era ºi politicã, preoþilor - bãrbaþi ce se iniþiaserã în înþelepciunea strãveche a zamolselor. Zamolse
este un termen la plural în greceºte. Grecii sunt cei ce au scris primii istorii ale acestor locuri, dar ºi cei care au avut
grijã sã condamne la uitare civilizaþia care le-a fost mamã.

Cuvinte în care cuvântul Mol este temelie sunt numeroase ca de exemplu: Molfeta-fata lui Mol, Moldava -
cetatea lui Mol, Mol.de.za, mol- amol/omul, moliftã - rugãciune pentru Mol, moleºit, Mol.hera, Molisia, molþam �
mulþumire/slavã zeilor, molcom, molimã, mal, moloz, mâl, molosieni.

 Sarmis e getul lui ZA spune denumirea celei mai vestite cetãþi dacice. Sanctuarul înþelepþilor daci se numea
Sarmisegetuza, iar calendarul circular de aici este ºi în zilele noastre cel mai precis, la diferenþã de cãteva secunde
faþã de cel de la NASA.

Mol.dova era un þinut al paradisului unde budiºtii îºi doreau sã renascã dupã moarte. Îºi imaginau cã vor cãlãtori
pe o ºa poate Za moldoveneascã cu sensul de a te aºeza pe un covor fermecat de înþelepciune a filozofiei de Zamolse
a lui Lao Tzy.

Zamolsianismul a fost preluat ºi adaptat de cãtre preoþii - bãrbaþi dupã o luptã care a durat o mie de ani. În
patriarhat preoþii care slujeau aceastã religie se numeau zamolsieni. Cei mai cunoscuþi sunt: Zamolse/Zamolxis/
Zamolxe, Zaraostru, Zababa ºi toþi marii iniþiaþi care au existat ºi existã ºi în zilele noastre. Toþi marii preoþi ai
Antichitãþii patriarhale au preluat legile de la Marile Preotese numite simplu femei bune dintre care Diodor din Sicilia
o numeºte pe Hestia. Acest lucru ne conduce la ideea cã religia monoteistã este o religie a celor statornici pe vetrele
lor cum erau geto-dacii din vremurile matriarhale.

 Zamolse preia legile de la Hestia, Zaraostru de la o femeie bunã ºi chiar Moise a fãcut drum lung sã ia legile de
pe Munte de la IAO care poate fi ºi DAO, ori daoi, adicã divinii geþi. A trecut destulã vreme pânã la întoarcerea lui
ºi cãlãtorise foarte departe încât ai lui îl uitaserã. Sunt documente care precizeazã locul de unde Moise a luat Legile
de pe munte� ca fiind în Carpaþii Meridionali în Munþii Parâng, aspect consemnat în psalmul 119 : 44:

* El a zis: Domnul a venit din Sinai ºi a rãsãrit peste ei din Seir. A strãlucit din muntele Paranx ºi a ieºit din
mijlocul zecilor de mii de sfinþi � AVÂND ÎN DREAPTA LUI FOCUL LEGII � Voi pãzi legea ta necurmat,
totdeauna ºi pe vecie*.

Pithagora preia legile de la o phitonisã delficã. Sanctuarul de la Delfi era închinat lui Apollo ºi a fost creat de
pelasgii sacri. În acest sanctuar oficiau Pithonikele. În manuscrisul Troano ce consemneazã Cultura Maya Zamna
este creatorul sau creatoarea Civilizaþiei Yucatan.

În vechime termenul samo era sinonim cu sumã deci e vorba de colecþionarele de înþelepciune. De exemplu
Samotrace e insula unde se adunau tracii. Samondar este locul unde se adunã apele � ocean. Samo.lex înseamnã ºi
colecþie de legi. Erau Legile Belagine, Codul Zamolselor.

Trecerea de la Zamolsele - femei la preoþii zamolsieni bãrbaþi care au slujit acest cult s-a fãcut într-o perioadã de
milenii. Vreme îndelungatã în sanctuare oficiau împreunã preotesele ºi preoþii. Cel mai grãitor argument este istoria
celor Doi Zamolse � unul femeie, altul bãrbat: Apollo ºi Artemisa. În Biserica Albã erau precizate locurile preoteselor
mari ºi mici, dar ºi ale preoþilor. Apollo era Getul cel Mare, Masagetul, nu doar Zeul muzelor, afirmaþie evidenþiatã ºi
de patera Tezaurului de la Pietroasa. Aceºti doi divini erau gii, pentru ei stând mãrturie denumirea lacului de lângã
localitatea Nuntaºi din Dobrogea cãreia i se spune din bãtrâni Doengii ori Divingii ºi care are cel mai bun nãmol
tãmãduitor care oferã ºi astãzi tinereþe veºnicã celor care-ºi ung trupul cu el.

Dar cine sunt aceºti doi gii despre care documentele ne precizeazã cã aici au avut o Cetate Albã cu 9 altare, cu
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9 sfinte de pristoale? Cei doi Zamolse erau Apollo ºi Artemisa, fraþi gemeni nãscuþi în aceiaºi legitate nãscocitã ºi
practicatã de zamolsele-femei care aveau ca simbol sacru crucea rotatã sau svastica ce reprezintã pe cei doi Z-
Zamolse cu acelaºi centru de miºcare energeticã � lumea pelasgilor, oamenii mari plini de energii. Apollo era
ALBUL, luminosul care venea la Delfi la echinocþiul de primãvarã însoþit de fulgere, cãlãtorind într-un car tras de
lebede albe, de energii luminoase, când începea Anul strãvechi al Babelor. Apollo venea din Insula Albã, unde se afla
vestitul sanctuar al Antichitãþii cu vestita Bisericã Albã cu cei 9 preoþi mari între care la loc de frunte se situau Mariile
cele Mari, dar ºi Maria cea Micã. Cine poate sã nege cã Dobrogea � Do-apã, bro-brâu ºi geea-pãmânt nu a fost
cândva o insulã, un pãmânt înconjurat de ape, cum este ºi în zilele noastre� dar ºi mai mult, un Pãmânt bun , o
dobro.gee ?... Artemisa era ROªIA care îngemãnatã cu fratele sãu dau Mãrþiºorul infinit de energie ºi luminã. Astfel
se poate observa cum toate cuvintele cu terminaþia gie, giu, gii sunt aparþinãtoare energiilor. Ei sunt cei doi Zamolse
reprezentaþi de undele energetice de pe Toiagul patriarhilor ortodocºi, cei DOI.NIKA sunt cei doi napei, nãscuþi din
religia zamolsianã care a rãmas codatã drept DOI.NA numai la noi, la români.

 La Tarcello, lângã Veneþia, a fost gãsit un vârf de lance de pe vremea etruscilor pe care scria ZALMXES. În
Germania la Mankheberg tot pe un vârf de lance este scris ZALMXES.

Pe cealaltã parte e încrustat simbolul SVASTICA, crucea rotatã care precizeazã ºi obârºia acesteia ºi anume
lumea pelasgilor fãuritori ai vetrei europene. Lângã svasticã scrie CCC adicã 666 ce reprezintã esenþa lumii noi create
de Nika cu asistentele sale magiile, marile energii ale lumii bazate pe Carbon cu 6 protoni, 6 neutroni ºi 6
electroni�simbolul întreitei puteri universale. Cine a satanizat aceastã personalitate complexã a ºtiut cã e vorba de
Sancta Nika.

Dacã vom compara doctrinele religioase antecreºtine vom semnala firul neîntrerupt al continuitãþii eticii sacre,
componentele jurãmântului, practicile religioase, care au trecut de la Marile Preotese Zamolse, la marii înþelepþi ai
Antichitãþii geto-dace, la Marii patriarhi Zamolsieni, întemeietori ºi misionari ai Marilor religii ale lumii.

Arheologul doctor Florea Costea se ocupã cu pasiune ºi rãbdare, de mai bine de 25 de ani de civilizaþia dacilor din
sud-estul Transilvaniei, în cadrul Muzeului Judeþean de Istorie din Braºov. Comunicãrile asupra cercetãrilor de teren
având circulaþie redusã, lucrurile sunt foarte puþin cunoscute. Tot ceeace doresc sã aduc în atenþia celor preocupaþi

de istoria veche a acestor meleaguri îi datorez în mare
mãsurã domnului Florea Costea.

Inima vechii Dacii este în sud-estul Transilvaniei.
Din zona de curburã a Carpaþilor, îºi au originea douã
artere importante pentru oamenii ºi pentru pãmântul
acesta: Oltul ºi Mureºul. Amândouã au fost mereu iubite
ºi cântate de locuitorii þinuturilor pe care le udã ºi le
hrãnesc dintotdeauna.

Acum douã milenii, Dacia era acoperitã de pãduri de
nepãtruns, care au fost o bunã bucatã de vreme pavãzã
împotriva cotropitorilor. Pe atunci albiile râurilor erau
�drumurile fãrã pulbere� care ii uneau pe daci, pe lângã
potecile cunoscute doar de ei.

Oltul, Alutus cum îl numeau dacii era una din arterele
de comunicaþie importante cu circulaþie intensã. Izvorând
din Hãºmaºul Mare, se îndreaptã spre vest, ca mai apoi
sã-ºi schimbe direcþia cu 90 de grade ºi sã se îndrepte
spre sud. Cu siguranþã defileul carpatic al Oltului a fost

Edificii de cult în defileul Oltului la
Racoº

 Sanctuarul circular de la Racoº
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apãrat în timp de mai multe fortificaþii
puternice, care încã nu se cunosc. Toate
aceste fortificatii au funcþionat cu succes
pe teritoriul intracarpatic fãcând faþã
celþilor care nu s-au putut aºeza aici iar
puþinii sciþi rãmaºi au fost asimilaþi uºor,
dupã cum relevã cercetãrile arheologice
din zonã.

Grupãrile zonale ºi fortificaþiile sud-
est transilvane cu rolul lor strategic ºi
militar au fost în principal anterioare
întemeierii statului dac. Existenþa unor
formaþiuni prestatale este de necontestat.
Strabo spune cã neamul dac era �istovit
de rãzboaie dese� atât împotriva
agresorilor strãini cât ºi a altor formaþiuni
din acelaºi neam. Dacii se luptau cu
îndârjire pentru apãrarea bogãþiilor
subsolului la care râvneau mulþi.

Zona defileului Oltului cuprinsã între
Augustin ºi Mateias a fost intens locuitã încã din prima epocã a fierului, aici existând în vechime mine din care s-a
extras fierul pânã la epuizare. Dupã cum se ºtie dacii aveau cunoºtinþe avansate de metalurgie, fierul fiind deopotrivã
necesar în timp de pace ca ºi în vreme de rãzboi. De aceea dorinþa de însuºire a acestor teritorii nu era lipsitã de
importanþã.

Pe la anul 200 î.Chr., Þara Bârsei fãcea parte din formaþiunea prestatalã condusã de Rubobostes iar mai târziu, în
zonã este menþionat regele Oroles.

Era firesc ca fiecare din triburile din zonã sã organizeze ºi sã întreþinã o structurã administrativã ºi militarã
reprezentatã prin grupãri de fortificaþii. Dupã Burebista, rostul ºi rolul lor se va schimba esenþial, toate vor fi subordonate
intereselor statului. Lucrarea de faþã prezintã o trecere în revistã a edificiilor de cult din zona cetãþilor dacice de la
Racoºul de Jos.

Propunere de reconstituire a sanctuarului circular

Rezultate ale cercetãrii profesorului Satoshi Horaj  ºi a un grup larg de profesori de la universitãþi din Japonia,
Tailanda, Seul, Kyoto ºi Taipei, cu tema :

mtDNA Polymorphism în Populaþia Asiei de Est, cu referinþe speciale asupra populaþiei Japoniei.
Douã teorii, una a hybridizãrii ºi alta a transformãrii au fost puse în discuþie.
Au fost luate analize genetice de la 5 populaþii Est Asiatice: 66 chinezi, 64 coreeni, 62 japonezi, 50 ryukyuiani

(aborigieni din sudul Japoniei) ºi 51 ainu (din Hokaido, nordul Japoniei). În total, 293 indivizi.
A fost analizatã secvenþa de nucleotide a buclei D (D-loop), a mtDNA din cele 5 populaþii din Asia de Est. S-

au comparat 482 secvenþe bp în 293 oameni din populaþiile menþionate ºi s-au descoperit 207 tipuri de secvenþe
diferite. Dintre acestea, 189 erau unice pentru respectiva populaþie ºi numai 18 erau comune între 2 sau 3
populaþii. Cel mai mare numãr, 8,  s-au gãsit între japonezi ºi coreeni ºi numai 2 între chinezi ºi ainu, 4 între ainu
ºi japonezi. Intergeneticul COII/tRNA Lys 9 bp deletions (ºtergeri)  au fost gãsite în fiecare populaþie Est Asiatica

Cercetare asupra Populaþiei Ainu din
Hokaido, Japonia

Prof. Flaviu W. RITIU
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cu diferite frecvenþe.
Variaþia din secvenþa buclei D sugereazã cã evenimentul de ºtergeri a apãrut numai o datã în trecutul îndepãrtat

al populaþiei asiatice.
Analiza philogeneticã aratã cã descendenþa populaþiei Est Asiatice prezintã cel puþin 18 grupuri monofiletice,

într-o cercetare a relaþiei dintre fiecare populaþie cu celelalte 4.

Rezultatul este cã 50% din japonezi au descendenþã din chinezi ºi coreeni, în timp ce mai puþin de 20% dintre
Ryukyuiani or Ainu au descendenþi din chinezi sau coreeni.

De asemenea,  genetic,  populaþiile ainu ºi ryukyuani sunt aproape total rupte de celelalte populaþii din studiu.

ªtiri de ultima orã despre Populaþia Ainu, preluate din Asia Pacific News:

În 6 iunie  2008,  Japonia recunoaºte pentru prima datã populaþia Ainu ca populaþie indigenã, originalã, ca  o
comunitate care a îndurat secole de discriminare.

Este o poziþie marcantã a Japoniei, care s-a considerat dintotdeauna ca fiind, etnic, omogenã.
Rezoluþia parlamentului vine cu puþin înaintea Summitului Grupului Celor 8, cele mai bogate naþiuni, care va

avea loc în Hokkaido, insula unde astãzi mai trãiesc circa 70.000 de Ainu.
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MOTTO:
(1) �URIAªII, numiþi ºi jidovi (zidovi= constructori de zidovii) ((observatoare astronomice))/( sacerdoþi-

astronomi) sau DACI, au fost oameni deosebit de mari ºi de puternici� (I. TALOª, �Gândirea magico-religioasã la
români�, Ed. Enciclopedicã, Bucureºti, 2001, p. 177).

(2) �ªi deºi-n inima noastrã sunt seminþe de mãrire, /Noi nu vrem a le cunoaºte; cãci strãina-ne gândire/ Au
zdrobit a vieþii veche uriaº, puternic lanþ!.� (Mihai Eminescu, �Memento mori (Panorama deºertãciunilor)�,
1872, v. 1003-1005.

(3) �Alexandru merge în Indii unde reºed in Himalaia ZEII DACI; acolo el întâlneºte pe DOCHIA ºi
de la ZAMOLX învaþã înþelepciune��) (Mihai Eminescu, mms. 2290 ((f.70))/ ((1872-1874, Berlin))/�OPERE�-
II,1943,p.73.

(4) �Toponimele ºi hidronimele sunt un fel de acte de identitate ale unui popor ºi destãinuie, alãturi de
alte elemente, o serie de particularitãþi care îl individualizeazã pe scarã geograficã ºi istoricã� Toponimia,
când nu-i alteratã de intervenþia ºi amestecul oficialitãþii, e ca o descriere condensatã a þinutului aceluia�, e ca
o hainã care îmbracã fidel trupul unui peisagiu� (I.Conea, �Þara Loviºtei�, 1928).

Scânteia vedicã ne-a fost oferitã de manuscrisul eminescian numãrul 2290 (datat de M.D. Vatamaniuc
între anii 1869-1874, ai studiilor universitare), în care pe fila 70 scrie, cu frumoasa-i grafie:

�Alexandru merge în Indii unde reºed în Himalia ZEII DACI; acolo el întâlneºte pe DOCHIA ºi de la
ZAMOLX învaþã înþelepciune�. Citatul aparþine unor notiþe studenþeºti de curs de �ISTORIA EGIPTULUI�, þinut
de egiptologul Karl Richard LEPSIUS (1810-1884), la Universitatea din BERLIN, pe care îl audiazã în anii 1872-
1873 (cum aratã înºtiinþãrile Universitãþii). Sosirea lui ALEXANDRU în INDIA s-a produs în 327 î.e.n, expediþia lui
având loc în NV-ul Indiei, în Zona SV � himalaianã, între anii 327-325. Iatã când ºi iatã unde anume în INDIA,
ALEXANDRU constatã cã �reºed ZEII DACI� ºi unde o �întâlneºte pe DOCHIA ºi de la ZAMOLX învaþã înþelepciune�.
Este, mai ales, zona PUNJAB, situatã la Sud de Jammu ºi Kaºmir � unde am investigat hidro-oro-toponimic pelasgo
� vedica regiune LADAKH ( cu toponimul KARPAT)!

O întâie constatare asupra vedismului carpatic, fãcutã prin intermediul lui ALEXANDRU (ºi însoþitorii sãi), acum
peste 2330 de ani!!! Adevãrul ne este furnizat de sursele germane folosite de Eminescu, în sec.19 literatura ºtiinþificã
istoricã germanã, atât cea berlinezã, cât ºi cea vienezã, fiind foarte bogatã în informaþie istoricã, inclusiv despre
Dacia ºi daco-geþi, Alexandru ºi Egipt, Alexandru ºi India, mitologia ºi limba vedo-sanscritã (dovadã �Gramatica
sanscritã� dupã Franz Bopp, prelucrare aflatã între manuscrisele eminesciene) etc.

Interesul pentru MITOLOGIA VEDICÃ ºi limba ei, apropiindu-ni-le pânã acolo unde, în SPAÞIUL CARPATIC
(COLOANÃ VERTEBRALÃ A VECHII EUROPE ((în sens maria-gimbuta � sian))) CARTAT NEOLITICO
� PELASGO � VEDIC (ARHAIC) FIIND, am detectat/decriptat/descoperit/ELEMENTE DE DICÞIONAR
PELASGO- VEDO (ARHAIC) ROMÂN, cu exemple în perechi aflate geografico-geologic pe suprafaþa
geodezicã-carpaticã precum:(1) (pelasgo-vedo-arhaic/ strã-strã rumânescul) GÃRGÃLÃU/ GHERGHELEU =
HERGHELIE (MULÞIME DE CAI) , în Munþii RODNA, în Munþii APUSENI (Muntele SÃCELU) ºi în Munþii
GROHOTIª (dar ºi în zone de deal, podiº ºi câmpie); (2) (pelasgo- vedo � arhaic/ strã-strã rumânescul) GLAPTA/
GALAÞI = LAPTE, în Munþii RODNA; (3) (pelasgo-vedo-arhaic/ strã-strã rumânescul) SUCI = PURU, în Munþii
LÃPUª ºi în Câmpia Românã (SUCI �dava, pereche cu PUR � ani); (4) (pelasgo-vedo-arhaic/ strã-strã rumânescul)
LOMAN = PLEª (OM CHEL), în Munþii SUREAN/SURIAN/ªURIAN/ SURYA/SOARELUI ºi în Munþii CÃLIMAN;
(5) CIBELE/SIBILA = CIBIN/SIBIU, în unitatea geologico-geografico-habitualã MUNÞII CIBIN � DEPRESIUNEA
SIBIU �lui; (6) BODOC = SMOCHIN (Arborele Sacru), în Munþii BODOC � ului; etc. De la acel moment al ivirii, din
hidro-oro-toponimia carpato-nord ponto-dunãreano-hemusiano-panonicã (începând cu anul 1986 � anul reeditãrii
lucrãrii fundamentale a lui Nicolae DENSUªIANU, �DACIA PREISTORICÃ�), DICÞIONARUL PELASGO-VEDIC

Proiectul cãrþii carpatice pelasgo-vedice
Glose ºi prolegomene la Dacia preistoricã a lui Nicolae DENSUªIANU (1913)

Dr. Valer SCRIDONESI-CÃLIN
Universitatea din Bucureºti
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ROMÂN, conservat pe suprafaþa geodezicã a VECHII EUROPE, ne-a fost o constantã de viaþã.

Faza imediat superioarã a fost detalierea nucleelor mitologic-vedic-arhaice de pe COLOANA CARPATICÃ:
AGNIC/IGNIC în Munþii IGNIªULUI, SUMERO-GUDIC în Munþii GUTÂI ºi GURGHIU, PELASGIC � CIBELIN
în Munþii LÃPUª ºi ÞIBLEª, MARAT/MURªAT în Munþii MARAMUREª, VIªNU/VIª(I)N(I)U � it în Munþii
RODNA, MA � RHEIA � at în Munþii SUHARD, DEIA/DIA/DEU-at în OBCINE (FEREDEU � Mestecaniº), KHALI
� at în Muntii CÃLIMAN, BUDHIC în Munþii BISTRIÞEI ºi ai BUZÃULUI, AÇVIN � at în Munþii TARCÃU, UTURE
� sc în Munþii BERZUNÞI, SACRU-ARBORAT în Munþii BODOC, MITRAIC în Munþii BÂRGÃU ºi în Munþii
PERªANI, BHARAT � ÞARAT în Munþii BÃRÃTÃU ºi în Munþii BARAOLT, SAL/ZAL � MOª �ic în munþii BUCEGI,
CUCUTENIANO-ÇAKTI/ªAKTI-ic în Munþii LEAOTA, RAJAHIC în Munþii PIATRA CRAI, TAMASIC în masivul
TÃMAªU MARE, PURUª-ic în munþii IEZER PÃPUªA, NAGHASIC � MIORITIC în Muntii FÃGÃRAª, INDRA
� ic în munþii LOTRU ºi BÂRGÃU+RODNA, CIBELINO � CANDRIC în Munþii CIBIN/ CÂNDREL/ CINDREL,
SURYA � nesc (ºi SOMA � esc) în Munþii SUREAN/ SURIAN/ ªURIAN ( ai SARMISEGETUSEI), SADHYA în
Munþii PARÂNG (dar ºi a CÃRÞII VIEÞII ªI A MORÞII), VÂLK-OM/LUP- esc în Munþii VÂLCAN ( în vedo-
sanscritã rãd.vb. LUP = �a rupe, a distruge, a ruina, a pierde�), KRIªNAIT pe CRIªURI ºi-n Munþii APUSENI etc,
etc. Cea mai înaltã fazã a cercetãrii pelasgismului vedo-carpatic ne-a fost oferitã de ORONIMIA (ºi hidronimia
aferentã) OM (Om, Omu, Omului), vedic MANTRA Om/AUM(pronunþat OOM) revelându-ne SUTRE pe suprafaþa
geodezicã hidro-oro-topo-CARTATÃ, precum VIªNU � SUTRA de pe creasta principalã a Munþilor RODNA, dintre
vârful OM(-ului) � Munte CIªA � Munte PUTREDA � Munte INEU � ºi Munte GAJA.

Marea Carte hidro-oro-topo-antroponomicã a Carpaþilor pelasgo-vedici se întrezãreºte, decriptându-ºi
ORALITATEA vremurilor ei ºi aºteptând sã fie transpusã, de pe suportul suprafeþei geodezice (unde mai are
ORALITATE prin bãºtinaºii vieþuind în cotloanele românilor celor mai iubitori de glia ce i-a nãscut, respectiv de pe
care Cartea are foarte târzie înregistrare pe hãrþi), pe cel al hârtiei de cãrþi. Dupã elementele de DICÞIONAR
PELASGO-VEDIC-ROMÂN ºi mãrturisirea de NUCLEE ALE PANTEONULUI PELASGO-VEDIC (acum, activ,
parþial, numai himalaiano-tibetano-hindus), ALTE FERESTRE DESCHISE, spre sinteze de viaþã mitologic ºi
cultic spiritualã carpatic-vedicã, le lãsãm întredeschise curiozitãþii, cercetãrii ºi tematicii de Carte :

(1) cult solar (vf. SURYA)-lunar (vf. SOMA) pelasgo-vedo-dacic în Munþii SUREAN/ªUREAN/ªURIAN/
SOARELUI - ocrotitorii SARMISEGETUSEI (vezi CID-5, 2004); (2) obicei ramayanic de vosire cu HENNA, în
zona HENIU (Mare, Mic) a Munþilor BÂRGÃU (dând roºcatul mult drag unor Zei vedici, precum aprinsul KRIªNA);
(3) sincretism între zeitãþi pelasge ºi zeitãþi vedice demonstrabile în zona Carpaþilor Nordici ºi Nord-Orientali ai
României (munþii: IGNIª, MARAMUREª, GUTÂI, LÃPUª, ÞIBLEª, RODNA, SUHARD, OBCINE, ÞIBÃU,
GIUMALÃU-RARÃU, BARGÃU, CÃLIMAN, BISTRIÞEI, GURGHIU, STÂNIªOAREI), totul sub PROTECÞIA
CIBELINÃ asupra sacerdoþiului, cultului ºi CARTÃRII, peste toþi ºi toate veghind KRONOS/TARTAROS/ TATAROS/
ZALMOXIS /ZAMOLXIS/NOEH; (4) rânduieli KRIªNAITE în Munþii CODRU-MOMA, în ÞARA CRIªURILOR
(ÞARA LUI KRIªNA, vedic doar CEL NEGRU, carpatic ºi CEL NEGRU, ºi CEL REPEDE, ºi cel Carpatic Foarte
SPECIAL: KRISNA A-L-B((!))) ºi-n Munþii BIHOR cu BIHARIA (spaþiul vedo-himalaiano-hindus are un stat federal
BIHAR, cu capitala PATNA); (5) mitologie ºi viaþã carpatic-vedicã KRIªNAITÃ în munþii: NEMIRA, B-O-D-O-C,
BARAOLT, ºi PERªANI, respective în Depresiunea BRAªOVULUI; (6) elemente ramayanice în Valea SOMEª-ului
Mare ºi-n bordura versantic sudicã a Munþilor ÞIBLEª, de eliberare ramayanicã în zona MOACªA-SITA Buzãului
din Depresiunea BRAªOVULUI, respectiv în Munþii BÃRÃTÃU; (7) mitologie ºi viaþã culticã ºi spiritualã budhicã în
zona Munþilor BUZÃU, în zona Munþilor BISTRIÞEI, respectiv în Vestul CÃLIMAN-ului; (8) axa vedicã CEAN-
DO(G)H, mitologicã, de tipul cel mai vechi upaniºadic (�Chan-Dogya Upaniºad�(pronunþat CIAN-DOGIA), pe
DEALURILE CRASNEI, narând CÃILE (vezi toponim MARGhita; vedo-sanscrit MARG= �cale�) DE LA RAMA
(vezi toponimia Ab-RAM) la BUDHA (vezi toponimia BUD-oi ºi BUD-uslãu), la KAMA (vezi toponimia CAMÃ-r),
la SAUCA (sanscrit SAUCA = �curãþenie ((a corpului)), vezi toponim SÃUCA; un toponim Sãuca a fost absorbit
cartier în oraºul Târnãveni), la Ili-ªUA (tãrtãrianul Zeu pelasgo-sumerian ªUA/ªAUE; vezi toponim IliªUA), la
KRIªNA (vezi toponimia CRIª-telec ºi CRIª-eni), la ÇANDRA (vezi toponim ªANDRA), la NÁNDA - pãstorul
care l-a crescut pe KRIªNA (vezi hidronim NANDA - afluent al râului CRASNA), la MAYA-Zeiþã vedicã a ILUZIEI
DIVINE (vezi hidronimul MAIA-afluet al CRASNEI), la TAMA/TAMAª-Zeul vedic al Întunericului ca Inerþie a
Structurilor Ascunse (vezi toponimul TÃMAIA ºi TÃMÃªEªTI ((ºi hidronimul))), la SOMA (vezi râu SOMEª((cel
nãscutul dupã unirea de la DEJ a SOMEª-ului Mare cu cel Mic), la Z-A-L-M-O-X/Z-A-L-M-O-ª (vezi toponimul Z-
A-L-ãu, hidronimul Z-A-L-ãu-afluent al CRASNA, toponimul Z-A-L-noc, hidronimul SÃLAJ - afluent al SOMEª, j.
SÃLAJ, toponimul SÃLÃ-þig, toponimul SÃLÃ - jeni, ªÃRMÃ-ºag, TÃTÃ-reºti toponim de la TATA/TÃTOS/TATAR
/TÃTAR), la MÃIER ºi MAIERU (vezi toponimul MÃIERIªTE) etc, etc.; (9) capsula timpului GUMELNIÞAN
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(mileniul 4 î.Hr./î.e.n.),reprezentatã de vasul ceramic <�ZEIÞA DE LA VIDRA�>, incifrând pe suprafaþa lui ornamentatã
elemente fundamentale de medicinã carpatic-vedicã (inclusiv energetic-yoginã); (10) faza ultimã a devenirii sacerdotal
brahmanice-a 4-a,cea de BRIKªU, pe Valea SOMEª-ului Mare în zona cibelin-sibilinã a vesantului Sudic al Munþilor
ÞIBLEª (vezi oronimul, Dl. BRIªTEI),dar ºi, din vedobudismul arhaic BHIKK (cãlugãr); (11) unitãþi vedice spirituale
energetic înalte,de tip SURYACANDRASIDHI, unificând masivul muntos ªURIAN/SOARELUI (solar) cu cel CIBIN/
CINDREL/CÂNDREL (lunar) (pe unele hãrþi numite împreunã munþii SEBEª ((de la SIBILA/CIBELE))), prin
semnificaþia vedicã, unitatea fiind vizibilã doar din CER, SURYACANDRASIDHI desemnând Zonã Sfântã SOARE
(munþi SURIAN/SURYA)-LUNÃ (munþi CÂNDREL; CHANDRA/CANDRA-Zeul Patron al LUNII-corp ceresc) CU
ENERGII CEREªTI MAGICE (vedic SADHI; zona SADU a CIBIN/CINDREL/CÂNDREL-ului); respectiv,
CULMINÂND cu (12) ELIBERAREA /REVELAREA/DECRIPTAREA de SUTRE VEDICE, precum cea VIªNU-
SUTRA de pe creasta principalã <�Vf. OM(ului)-munte CIªA munte PUTREDA-munte INEU-munte GAJA�>,
furnizându-ne modalitatea de a le gãsi pe toate, dupã criteriul prezenþei MANTREI VEDIC SACRE-�AUM/Om�
(pron. OOMM!), asemeni aplicãrii pe creasta M-lor RODNA.

Cioban
Susurul izvoarelor îmi picurã în suflet clipele ascunse în negura timpului, atunci când omul era în comuniune cu

natura - care a trezit cele mai subtile înþelesuri ºi a creat premisele evoluþiei spirituale a lumii europene. De acele
vremuri vorbeºte ºi Rudolf Steiner: �Atunci nu exista nimic asemãnãtor cu scrierea. Exista numai aceastã
scriere cosmicã. ªi în acele locuri s-a rãspândit, dinspre Rãsãrit, un ritual de mistere din þinutul Mãrii
Negre, care apoi, dupã ce nu a mai putut fi descifrat de conºtiinþa comunã, s-a pãstrat în mitologia nordicã,
în partea care se referã la Wodan... considerat cel care a introdus runele, care a întemeiat scrierea�.
Acestea au fost scrise la Dornach, în 1923, iar tãbliþele de la Tãrtãria, descoperite în 1961, au fost datate ca fiind din
5.500 îHr. De acele vremuri aflãm ºi din Biblie; în epoca Adamicã are loc primul fraticid, când ciobanul Abel cade
victimã lui Cain. Mioriþa, în partea sa exotericã, relateazã tot despre o crimã. În acest context aº putea spune cã
termenul cioban este vechi de 6.000-8.000 de ani, iar Wodan a rãmas în memoria laicã cu înþelesul de conducãtor,
adicã VODÃ � care are, dupã autorii DEX-ului, etimologie slavã; dar acest popor a apãrut în istorie în sec. VI ºi se
spune cã s-a format în sudul Poloniei, deci în nordul României, fiind deci în contact cu triburile germanice ºi traco-
geto-dacice de la care au preluat o parte din termeni, ºi nu invers.

Termenul CIOBAN se crede cã provine din turcã. Din pãcate autorii DEX-ului poate nu ºtiu cã în Asia existã
populaþie indo-europeanã de peste 6.000 de ani, rãspânditã din India pânã în Urali, ºi pânã la Marea Mediteranã, care
a dat cele mai strãlucite civilizaþii (hindusã, persanã, frigianã, hititã ºi ponticã), ºi în care ruinele oraºului Troia
troneazã de peste 4300 de ani alãturi de Mohenjo-Daro din India. ªi toate acestea le subliniez pentru cã arienii au
ajuns în actualele habitate în urma unui lung proces de transhumanþã, care a creat o adevãratã �Cale a Zeilor�,
descrisã în Ramayana ºi în lucrãrile lui Cantemir. Iatã de ce termenul CIO-BAN se regãseºte ºi în persanã, ca
TCHOU-PAN; subliniez cã în unele limbi, cum este ºi franceza, grupul tch este folosit pentru pronunþarea grupului
�ce� sau �ci� (cum este în cazul ceh=tchéque). Însã pentru înþelegerea termenului trebuie sã cunoaºtem originile,
modul în care s-a format. În acest sens în sanscritã rãdãcina verbului a strânge, a acumula este Ci, care corespunde
ºi sensului de energie, chi - în filozofiile orientale, dar ºi verbelor a explora, a cãuta. În persanã terminaþia PAN este
o particulã care în Europa este folositã ca element de compunere cu sens de �tot�, �întreg� (cum este paneuropean),
dar ºi ca denumire datã în evul mediu nobililor polonezi ºi marilor boieri români. Conform corespondenþelor fonetice
pornind de la indo-europeanã �P� corespunde în unele cazuri lui �B� ºi astfel se ajunge la termenul românesc BAN
- denumire purtatã de guvernatorii unei regiuni, fiind ºi cel mai înalt rang boieresc. În fond ciobanul este tot un
conducãtor (precum un pan sau ban), de multe ori chiar proprietarul turmei, iar seara adunã, strânge oile la stânã. La
fel ºi ciurdarul este crescãtor de vite care are o ciurdã sau cireadã; ºi aceºti termeni sunt consideraþi ca provenind
din maghiarã ºi slavã. Persanii ºi geþii, ca neamuri, aveau o limbã indo-europeanã despãrþitã în istorie prin arealul
ocupat; s-au reîntâlnit în timpul lui Cirus cel Mare (care s-a luptat cu masageþii ºi a pierit de mâna lor în 529 îHr.) ºi

Drumul unor cuvinte strãmoºeºti exilate
etimologic

Camelia TRIPON
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Basarabia ca þinut geografic ºi Basaraba ca denumire a unei caste conducãtoare fac parte din tezaurul de culturã
geticã ºi protogeticã. Sarabeswara din scrierile vedice ºi puranice vine ca o teribilã combinaþie între om, pasãre ºi
animal, dar încarnarea sa poartã numele numai de la pasãre (în limba sanscritã �sarabha�) amãnunt important pentru
cã desenele tezaurelor getice rezervã un loc special pãsãrii. Sub aspect mistic cerbul Sarabha getic joacã acelaºi rol
ca ºi încarnarea lui Shiva ca Sarabeswara pentru cã el este opus aspectului vishnuit sugerat prin tripticul pasãre-
iepure-peºte din tezaurele descoperite pe teritoriul Bulgariei ºi României. Uneori decoraþiunile din tezaure înfãþiºeazã
un cerb cu opt picioare din creºtetul cãruia porneºte o ghirlandã formatã din capete de pãsãri-simbol al Arborelui
Lumii în care se odihnesc Sufletele-Pãsãri în postexistenþa. Din punct de vedere lingvistic starea de suflet care nu

Basarabia înainte de Homer
Gheorghe ªEITAN

a lui Darius (care a fost înfrânt de geþii de la Dunãrea de jos în 513 îHr.) ºi au strãbãtut spaþiul geografic ºi timpul ca
ºi turmele care se întorc în sat toamna. Acum putem înþelege ºi reîntoarce termenul cioban, din exilul etimologic al
DEX-ului, în matca plaiului mioritic.

Ciubãr, ceatã, cetãþean, cetate, ciuturã
Cu mulþi ani în urmã, când, citind într-un eseu scris de Vasile Lovinescu despre Ciubãr Vodã, am început sã

reflectez asupra termenilor care încep cu �CI�: ciubãr, cioc, ciotârnã, ciuturã, ciºmea, cistic-cisternã, ciuroi,
ciur, ciuruc, ciucure, ciaun, ciorbã ºi mulþi alþii, rãspândiþi �etimologic� de autorii DEX-ului în limbile turcã,
ucraineanã, slavã, tãtarã, bulgarã, latinã ºi francezã.

De pildã CIU-BÃR, provine cicã din bulgarã, dar cum se face cã baer, baier (dupã cum relateazã Sebastian
Vîrtosu), este cunoscut în dicþionarele de limbã francezã încã din sec. XII ºi înseamnã a deschide, alãturi de
bâillemant (deschizãturã) - ca ºi în românescul �baierile pungii� (în DEX el provine din latinescul baiulus - hamal).

Apoi CI-UR din latinã (cribrum), care separã ciurucurile (în DEX din turcã) de ceea ce este folositor; UR-ul
din cei doi termeni se apropie de un al treilea termen, uruialã (cereale mãcinate mare, deci care nu trec prin ciur, nu
se scurg ca ºi un fluid; DEX-ul îl considerã din maghiarã). Dar cerealele sunt sãmânþa, originea oricãrei plante; în
germanã ur�welt înseamnã lume primitivã, iar uruiala este o mãcinare rudimentarã, primitivã. Tot la fel putem vorbi
despre fântâna cu ciuturã �sositã� din latinã, deºi între arhaisme se pãstreazã cioi ºi cauc (vas mic de lemn cu coadã
pentru lapte sau apa din gãleatã).

Dacã pãtrundem în lumea veche, de acum 5.000 pânã la 10.000 de ani înþelegem cã totul a început în zorii limbii
indoeuropene, a cãrei pãstrãtoare este limba sanscritã. Astfel CI este rãdãcina verbului a reuni, a acumula, iar CYU
a verbului a cãdea, a expulza; ciurul, cisterna, ciaunul, ciucurul, ciorchinele, ciutura, ciuroiul (izvor care curge
pe un jgheab), ceaºcã, ciºmeaua sau ciorba reunesc cele douã atribute: de acumulare ºi eliminare a fluidului. Ul-
cior, acel ol (vas) cu ciuroi vine, dupã DEX, din latinã. Pesemne cã vasele de lut de acum 8.000 de ani, din neolitic,
au aºteptat, 6.000 de ani, sosirea romanilor pentru a fi utilizate ºi a purta un nume; la fel pe turci ca sã fierbem
mâncarea în ciaun, pe maghiari pentru a da de mâncare la animale uruialã - deºi istoricii considerã cã strãmoºii
noºtri geto-daci au inventat moara de apã, iar semnul ei, zvastica, apare în tot spaþiul indoeuropean ca simbol al
soarelui ºi forþei creatoare, odatã cu primele forme de scriere.

Tot o reunire o repezintã ºi CEATA, exilatã de autorii DEX-ului în slavã, când în sanscritã CITA înseamnã a
reuni. Deºi prima scriere din lume a apãrut la Tãrtãria, autorii DEX-ului ne spun cã ºi a CITI (care are ºi sensul de
a descoperi, de a se instrui, a descifra) ne vine din slavã, când în sanscritã CIT este rãdãcina verbelor cu sensul de
a observa, reflecta, a gândi, a ºti. Poate acum vom înþelege cã familia termenilor ceatã, cetãþean, cetate, citadin,
civil, civilizaþie (ce exprimã o reunire, o adunare de oameni, case idei ºi legi) îºi au originile într-un trecut pierdut în
negura timpului, acel timp scris în ADN-ul nemului uman. Pot spune cã dacã în DAR sau DEX nu apare un termen
el încã nu poate fi datat. Ofer ºansa ca în secolul XXI sã �intre� în limba românã regionalismele ciotârnã ºi
cicernie, care deºi coboarã din munþii Apuseni, n-au avut onoarea de a gãsi un lingvist sã le menþioneze, dar ele
existã ciotcã (adicã îngrãmãdealã, mulþime, dar ºi ciot) - termen folosit uzual de strãmoºii mei din Bãrãgan care n-
au prea avut de-a face cu ungurii (dupã DEX este un regionalism conform maghiarului csutka).

În cetatea sufletului indo-european se va gãsi un cetãþean care sã refacã drumul cuvintelor cetelor de strãmoºi,
rãtãcite în hãþiºul lingvistic - poate cam artificial creat.
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mai revine în lume dupã moartea fizicã se traduce prin �bas� (în sanscritã �a opri�) Sarabha (în sanscritã �pasãre�)
adicã Bas-Sarabha, stare sinonimã cu eliberarea (moksha). Zalmoxis putea fi un Bassarabha deoarece el este cel ce
s-a eliberat pe sine dupã ce la naºtere fusese învelit într-o piele de urs simbol al lumii corporale ºi al revenirilor
ciclice.

Basarabia constituie aspectul macrocosmic al aceluiaºi mecanism de gândire religioasã, cu specificaþia cã locul
pãsãrii (Sarabha) a fost luat de un cervideu ce trebuie capturat viu aproape de vãrsarea Dunãrii în mare ºi la nord de
a aceasta. Picioarele de bronz ale cãprioarei capturatã de Herakles sunt varianta elina la cele opt picioare ale cerbului-
pasãre getic numit Sarabha. Capturarea animalului sfânt înseamnã tot o oprire (bas) deci Bas-Sarabha (Basarabia).
Denumirea de Basarabia mai putea fi înþeleasã pur ºi simplu ca fiind curgerea (sar în sanscritã) care se opreºte (bas)
aspectul Dunãrii la vãrsare unde formeazã delta. Faptul cã avem o Basarabie doar la nord de Dunãre s-ar putea datora
faptului cã hiperboreii s-au aflat în toate scrierile la nord de Dunãre ºi mare. Prin urmare vechimea Basarabiei ca
geografie sacrã protogeticã dateazã de dinainte de Homer, iar isprava lui Herakles este cea mai bunã dovadã.

Din expediþia lui Tezeu în pãrþile getice aflãm în plus cã o cerboaicã de aur pãzea gurile Dunãrii ºi teritoriile
adiacente.

Legenda mãnãstirii Capriana, din Basarabia, deºi pune întâmplãrile pe seama lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt, ascunde
acelaºi mit hiperboreic al cervideului oprit din alergare.

Cu toate ca Whitney Smith, fostul director al Institutului american pentru drapele, plaseazã dragonul dacic,
împreunã cu variantele sale, între drapelele care au fãcut istoria lumii [1], nimeni n-a încercat sã dezlege taina
imensei sale puteri, care i-a asigurat venerarea timp de peste 2500 de ani din Persia ºi pânã în Anglia.

Figura 1.
Parcã menitã sã dezlege aceastã tainã, existã totuºi în albumul Columna lui Traian, publicat de Constantin

Daicoviciu ºi Hadrian Daicoviciu încã din anul 1966, scena în care lui Zeus, numit de romani Jupiter, îi este asociat
în aceeaºi logicã de zeu tutelar Dragonul Dacic
(vezi fig.1). Plasate în acelaºi registru superior,
cele douã icoane asociate una celeilalte conduc,
fãrã echivoc, la concluzia cã Dragonul Dacic
îl desemna pe Dumnezeu în concepþia dacilor,
tot aºa dupã cum Jupiter îl desemna pe
Dumnezeu în viziunea agresorilor romani

fig 2
.Abordarea plasticã în semi-profil atât a lui

Zeus, cât ºi a Dragonului Dacic, cãruia îi este
redatã ºi cea de a doua ureche, aºa cum bine

Zeus ºi dragonul dacic pe Columna lui Traian
George Liviu TELEOACÃ
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se vede mai ales pe copia Columnei de la Muzeul de Istorie Naþionalã din Bucureºti (vezi fig.2), consolideazã ideea cã
realizatorii Columnei au conferit una ºi aceeaºi semnificaþie celor douã icoane, aºa încât se poate afirma cu certitudine
cã Dragonul Dacic Îl desemna pe Dumnezeul Daciei.

Din nefericire, Bartoli [2], ca ºi toþi istoricii care au studiat mesajele Columnei, n-a sesizat ideea în care a fost
realizatã aceastã scenã ºi, ca atare, în impresionantul sãu volum de stampe consacrat Columnei, nu s-a mai ostenit
sã redea cu fidelitate ambele icoane, desenând Dragonul Dacic (vezi fig.3) cu un ireal corp de ºarpe ºi înlocuind
semi-profilul original cu profilul, din care, iatã, lipseºte cea de a doua ureche a lupului, deºi ea este vizibilã pe
Columnã (ca în fig. 2).

Neînþeleasã a rãmas semnificaþia acestei scene chiar ºi pentru Conrad Cichorius, cel care în anul 1895 a realizat,
din punct de vedere tehnic, un foto-album de referinþã cuprinzând toate scenele de pe Columnã. Cuceriþi de înalta
fidelitate a foto-reproducerilor sale, toþi autorii care i-au urmat în studiul Columnei, i-au utilizat nu numai imaginile,
ci i-au ºi perpetuat pânã în prezent înþelesul defectuos pe care l-a conferit acestei scene. Din greºealã sau cu bunã
ºtiinþã Cichorius l-a avut în vedere doar pe Zeus pentru a face din fulgerul consacrat prin mit identificãrii sale semnul
unei ploi torenþiale, deºi detaliile vestimentare ºi coafura combatanþilor îi contrazic improvizaþia, care a omis fãrã
motiv imaginea specialã a capului de lup sub semnul cãruia se apãrau dacii. Eroarea lor este cu atât mai gravã cu cât
întreaga concepþie plasticã a acestei scene, cu numãrul XXIV în tratatul lui Cichorius, nu lasã loc echivocului din
nici-un punct de vedere.

fig. 4
Prea sunt evidente regulile de compoziþie ale scenei (fig.4) pentru a nu se constata cu uºurinþã cã odatã cu

înfruntarea armatelor are loc ºi înfruntarea zeilor lor ºi cã masivul cap de lup, care se opune lui Zeus, are aici o cu
totul altã funcþie decât cea a stindardului dacic plasat imediat lângã el tocmai pentru a ilustra prin comparaþie rostul
sãu special. Lipsit de lancea care sã-l susþinã ca pe un stindard, acest cap de lup pãtrunde în planul bãtãliei printr-o
spãrtura (de cer) ºi apoi printr-o niºe ca un fel de sas, parcã venind dintr-o altã dimensiune, pe care eu aº numi-o t-
r-a-n-s-c-e-d-e-n-t-a-l-ã.

Redarea capului de lup printr-un semi-profil, plasarea lui la limita superioarã a scenei, dar ºi deasupra braþului
ridicat de un oºtean dac, urmând riguros modul de redare a lui Zeus plasat ºi el deasupra braþului ridicat de un
agresor roman, sunt tot atâtea detalii care evidenþiazã analogia tratãrii celor douã imagini ca procedeu plastic prin
care este exprimatã �în clar� echivalenþa celor douã simboluri. De aici ºi concluzia fermã cã: Dragonul Dacic îl
desemna pe Dumnezeul dacilor, aºa dupã cum Zeus, numit ºi Jupiter, îl desemna pe Dumnezeul romanilor.

fig. 3
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Prea puþin importantã pentru epicul bãtãliei

de la Tapae, scena a fost creatã special pentru
a spune peste milenii cã Dragonul Dacic
desemneazã prin hieroglifa Numelui Sãu, adicã
altfel decât prin reprezentare antropomorfã, un
Dumnezeu transcendental, aflat din punct de
vedere teologic mai presus de întruchipãrile
idolatre.

 Dintre cele câteva cãi care permit aflarea
Numelui Sãu redat prin hieroglifa de tip
fonogramã, vom recurge de aceastã datã la
analogia cu o banala reclamã apãruta recent
într-un ziar central, tocmai fiindcã a fost creata
pe mãsura puterii de înþelegere a omului de
rând (vezi fig.5), reclamã în care rebusul unei
cãmile cu pene desemneazã persoana numitã
Camelia Panã.

 Ceea ce conferã certitudine faptului cã cele
douã fonograme au fost realizate urmând una
ºi aceeaºi logicã graficã este ºi constatarea cã
varianta cãmilei cu aripi este aidoma lupului cu

aripi de pe drapelul unitãþii galeze, ca altã variantã a Dragonului Dacic înscrisã în tratatul lui Whitney Smith (vezi fig.
6 ºi 7).

Dacã ne vom imagina doar capul cãmilei cu cele câteva pene, vom constata cã el se aseamãnã cu rebusul
Dragonului Dacic alcãtuit dintr-un cap de lup cu alte
câteva pene, ceea ce ne permite sã afirmãm cã Numele
lui Dumnezeu ilustrat de stindardul dacic aflat, de aceastã
datã pe Columnã faþã în faþã cu icoana lui Zeus

 Fig.5 este Volco-Black. Capul de de lup sugereazã,
în mod evident, cuvântul Volco, asemenea cuvântului
rusesc âîëê = lupul, iar imaginea segmentului cu pene
face aluzie la corbul prezent în mitologie, în folclor, dar
ºi în scrieri religioase ca simbol pentru culoarea neagrã,
care sugereazã în acest fel cuvântul Blac ca ºi cuvântul
englezesc black = negru, din vremea când era doar o
singurã limbã.

Extrem de importantã este semnificaþia teologicã a
acestei scene care spune peste milenii întregii omeniri,
cu autoritatea imperialã a Columnei lui Traian, cã
Dragonul Dacic este semnul lui Dumnezeu. Acest mesaj
al Columnei dezleagã, astfel, taina imensei puteri a

Dragonului Dacic sub semnul cãruia s-a fãcut istoria lumii din Persia
pânã în Anglia timp de peste 2005 de ani. De aici ºi definiþia pentru
dacologie ca ºtiinþã a edificãrii lumii civilizate prin sacru în numele
revelaþiei primordiale dacice, aºa dupã cum am arãtat anterior în
eseurile intitulate �Dragonul ºi falera�, �Vârful Peleaga�, �Un simbol
pentru unitatea funciarã a Europei� sau �Românii în cãrþile sacre
ale omenirii�.

În încheiere se cuvine sã mai consemnãm cã ºi la apogeul
perioadei sale imperiale Roma Lupoaicei de pe Capitoliu, care în
epoca arhaicã sãrbãtorea Lupercalia la 15 februarie, a reafirmat prin
capul de lup alãturat lui Zeus pe Columnã faptul cã centrul religios
al lumii era tot în Dacia Ardeleanã, acolo unde a existat necontestat,
ºi ca atare continuã sã existe, Axis mundi.

 fig 7

 fig 6
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Motto: Închinare, cinstire, preþuire,
 Ioanei Criºan,

 femeie dacã din Transilvania

Þara noastrã este o þarã a Soarelui ºi a simbolurilor. Spaþiul carpatic este un spaþiu al cultului Soarelui care are
numeroase semne ale acestui cult.

Oglinda înþelepciunii neamului ne reprezintã pe împãratul
REGALIAN, omagiat în cel de-al IX-lea Congres de dacologie.

În medalia numismaticã de argint, portretul împãratului apare
ca un dac tânãr, frumos, plin de forþã cu o coroanã solarã pe cap
mândru pentru faptele lui eroice ca strateg militar ºi împãrat,
urmaº al glorioºilor conducãtori ai Daciei.

Daco-România se poate mândri cu împãratul REGALIAN ºi
cu soþia sa împãrãteasa SULPICIA DRYANTILLA (258-270),
care au eliberat Dacia de cãtre romani. Destinul i-a fost aspru,
fiind ucis de adversarii destul de puternici în acea perioadã. Îl
considerãm un mare erou al neamului.

Punem întrebarea în ce reprezentãri iconografice, funerare
regãsim simbolul cultului solar sub formã de coroanã?

Rãspunsul este pozitiv.
Ipotetic consider cã personajul din placa de bronz din fig. 1

privind ritualul cabirilor pelasci situat în partea de sus stânga
reprezintã soarele ºi are coroanã solarã întocmai ca împãratul
REGALIAN care cerea ocrotirea zeului solar, iar cabirul ucis din
central imaginii aºtepta renaºterea miticã. În ambele imagini (fig.

1 ºi 2) avem tradiþii arhaice, simboluri sacre. Argument convingãtor despre cultul soarelui regãsim în fig. 3 unde
sunt reprezentate simbolurile solare. Din acestea subliniem rombul în toate variantele lui, cercul ºi spirala.

O noutate absolutã o constituie
ilustraþia nr. 4 depistatã de medicul
român Alexandrina Strachinã pe coperta
revistei �MEDICALÃ ACUPUNCTURA
ªI MOXIBUSTIE � nr. 5 din 2006 ºi
brodatã pe lucrarea de referinþã ce o
prezint mai jos.

Congresele de dacologie mi-au
multiplicat cercetãrile, documentarea
universalã privind antichitatea . La fiecare
congres am prezentat câte o lucrare cu
anexe brodate ilustrând tematica
congresului.

Un domeniu de specializare îl
constituie arta broderiei vechi europene,
înþelegând cã tot ce s-a creat în trecut
s-a datorat încrederii în puterea ajutorului

Simbolistica reconstituirilor scito-dace
prin “meºteºug, ºtiinþã, artã”

Olivia TULBURE-STRACHINÃ

Placã bronz � ritualul cabirilor plasgi

Spirala populaþiei DONG din sudul Chinei
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divin ºi puterii nemãrginite a energiei cerului ºi a pãmântului
captatã de organismul uman în mod ºtiinþific. Vibraþia
spiralelor brodate împreunã cu energia necesarã prin
procedurile medicinii zamolxiene, m-au þinut aproape de
�mãrturiile, tradiþiile, ºi spusele ºi gândurile bune ale
strãmoºilor�. Numai raþional poþi parcurge procesul de
creaþie ºi muncã: �MEªTEªUG, ªTIINÞÃ, ARTÃ�. Ce
cuprinde acest proces zãmislit de oameni de ºtiinþã ca
francezul A. LACASSAGNE autorul CATEHISMULUI
MEDICINII LEGALE ºi Mina Minovici (1853-1933)
uriaºa personalitate româneascã care cereau la punctul
10 obligaþia �Medicul legist trebuie sa posede 3 lucruri:
MEªTEªUGUL, ªTIINÞA ºi ARTA. Meºteºugul îl înveþi,
ºtiinþa o dobândeºti prin muncã trudnicã. Arta este un
dar firesc, instinctiv de care numai cei aleºi au parte�.
Fiind prezentã la un simpozion internaþional de
criminalisticã în anul 2006 am prezentat comunicarea
privind reconstituirile istorice. Am folosit aceste
recomandãri ale ctitorilor criminalisticii româneºti în
activitatea de reconstituire documentarã universalã.

La baza documentarã a tuturor lucrãrilor am folosit ºtiinþele: arheologia, epigrafia, numismatica, chimia naturalistã,
vexilologia, heraldica, ornamentica, etnologia, arhivistica ºi muzeologia, etc. La ARTÃ am folosit desenul, grafica,
scrierea, imprimeria, miniaturistica, arta decorativã, portretistica, etc. Personal la capitolul MEªTEªUG a trebuit sã
învãþ mai multe meserii corespunzãtoare secolelor ºi diversitãþii domeniilor. Mi-am însuºit punctele de brodat din
documentele originale folosite în lucrãrile istorice.

Ce metodologie tehnologicã am folosit?
Practicarea �legii mulþimii din matematicã� mi-a dat posibilitatea ca pe o suprafaþã de 1,80m pe 1, 50m sã

înfãþiºez prin graficã imprimatã, montaj textil suprapus, broderie þesutã identicã cu tehnologia oprei capitale medievale
�Tapisseriei de Baeyx, sec. 11�, litere ornate a textelor din programul lucrãrii peste 120 documente. În proiectul
iniþial al lucrãrii ce v-o prezint în congres s-au prevãzut tehnici mixte pentru asigurarea în timp a operaþiunilor
necesare în succesiunea lor. Exemplu îl constituie Steagul dacic unic în felul de realizare. Cu greu s-au gãsit soluþiile,
materiale, tehnicile de îmbinare metalizatã, textilã, scoaterii în evidenþã a capului de lup în relief ºi corpului de ºarpe
prin împletire. Lucrând zilnic, am redescoperit noi tehnici, unele chiar inovatoare. Aria cercetãrii steagului dacic a
început paralel cu realizarea Columnei lui Traian ºi Decebal ºi se extinde acum la regãsirea unor mãrturii în lumea
europeanã, Asia, Chinia, India, cãci aria de rãspândire de a obiceiurilor româneºti este vastã ºi �ea corespunde unor
locuri în care în vechime au trãit popoare înrudite cu strãmoºii noºtri�.

Dispun de o lucrare bogatã cu aspecte heraldice privind steagul dacic, dar cromatica componentã importantã mã
preocupã în continuare. Regina Tomiris prezentã în dreapta lucrãrii are vestimentaþie tricolorã fiind o tradiþie în
Azerbaigean ºi un mit explicatã
în congresul trecut.

Arta popularã româneascã sub
toate formele ei are tricolor ºi
mare vechime în toate zonele
þãrii.

Câteva consideraþii despre
simboluri.

Ornamentul geometric este
cel mai vechi comparat cu
celelalte elemente ale decoraþiei.
Multiple simboluri geometrice am
folosit în lucrarea �Simbolistica
ornamentalã a fundaþiei naþionale

Împãratul Regalian pe prima monedã de argint a dacilor

Simboluri ale cultului solar din spaþiul carpatic
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Dacia�. Selecþia motivelor este determinatã de posibilitãþile ornamentale ale
fiecãrei specii ºi apoi de caracterul simbolic.

Chenarul rombului mare central sunt ornamentele din mozaicul dacic din
sec. IV de la Alba Iulia.

Lupul, animalul sacru de iniþiere lipseºte din ºtiinþa ornamenticã ºi din
�heraldica� care este în strânsã dependenþã. În România lupul este regele
animalelor.

ªarpele are o bogatã reprezentare ca simbol al medicinii, ca duhul rãului în
iconografia creºtinã. Pe noi ne intereseazã ºarpele folosit simbolic uneori ºi
alte ori decorativ. În fig. 1 el apare ca element component susþinãtor al pãrului
meduzei ºi ornamental ca boltã la compoziþia ritualul cabirilor. Lucrare
excepþionalã expusã în Muzeul de antichitãþi din Berlin, unde apar Luna, Soarele
ºi doi luceferi.

SPIRALA este un simbol care a împodobit o divinitate femininã masagetã
din regiunea Guizhu � China. În sudul imensei Chine, în regiunea montanã
trãieºte o �etnie minoritarã barbarã� care pãstreazã acest simbol sacru. Imaginea
studiatã cu lupa ne surprinde prin ornamentele sacre: doi lupi cu corp de ºarpe

ºi o pasãre cu aripi desfãcute pe capul lupului. E o adevãratã bijuterie aceastã spiralã energeticã. Am brodat aceastã
piesã în partea superioarã a lucrãrii, fiind o noutate absolutã. Prezint câteva tipuri de spirale autohtone de la mãnãstirea
Cetãþuia, situatã în comuna Cetãþeni, jud. Argeº.

Rombul e alt simbol sacru al fertilitãþii solului. Vedeþi reprezentãrile în fig. 3.
Cercul, simbolul regenerãrii este fundamental în contextul ºi asocierile simbolice din rombul central al lucrãrii:

armuri, monumente, tezaure, piese numismatice, þinte dacice.
Inscripþiile sunt componente autohtone care reprezintã realitãþi politice, edilitare, sociale ºi culturale.
Se precizeazã denumirea fundaþiei, þara în care funcþioneazã, România, zonele braºovene brodate în alfabet

dacic.
Comunicarea ºi lucrarea experimentalã prezentatã pledeazã pentru studierea, cunoaºterea în profunzime a adevãrului

istoric, materializarea simbolurilor prin lucrãri de artã trainice ºi de referinþã în problema specificului naþional ca
reflectare a universului prin particular. Sunt necesare alãturi de cãrþile ºi studiile dumneavoastrã ºi reconstituirile
istorice prin lãrgirea orizontului cunoaºterii ºtiinþifice ºi restabilirea adevãrului asupra trecutului neamului atât de
necesare în vremurile noastre.

 �Fat Frumos ºi Ileana Cosânzeana� este un este un basm reprezentativ al românilor.Din el, copiii învãþau de mici
ce este frumuseþea ºi dragostea, puterea ºi vitejia, prietenia ºi întrajutorarea, lupta pentru adevãr, dreptate ºi libertate.
Vom afirma în continuare cã accest basm, care reprezintã virtuþile românilor, vine de la strãmoºii noºtri daci,
coboarã din Hporboreia ºi ne aduce unele din tainele Atlantidei. Amintim cã  Klement Alexandrinul spunea cã învãþãtura
ºi credinþa dacilor au fost aduse de Zamolxis Hperboreanu iar tãbliþele de la Sinaia ne spun cã tainele zamolxiene au
fost aduse de la Atlanti.

 S-a vorbit ºi s-a scris mult despre þinuturi mirifice, cum ar fi: Eldorado, în America, Lyonesse, þara regelui Artur
ºi a cavalerilor mesei rotunde, Tristan ºi Isolda, Lemuria, continentul dispãrut între India ºi America din care a mai
rãmas insula Madagascar, ºi mult mai multe despre Dacia Hiprboreanã. Pindar ne aratã pe Apolo care, dupã ce
ridicase zidurile Troiei, s-a întors în patria sa, pe Istru , la hiperboreeni. Aflãm cã templul lui Apolo se gãseºte ºi azi
în Insula ºerpilor unde ar fi ºi mormântul lui Ahile, vestitul erou al Iliadei, un loc benefic asemãnãtor cu Gura de Rai
din Bucegi.

Terra ar fi un corp gol sau un corp cu un miez feros solid învelit într-o magmã fluidã, centrul de masã s-ar
schimba ºi vitezele periferice ar fi altele.Viteza perifericã a Terrei se poate afla în raport cu stelele. Dacã se instaleazã
doi observatori pe direcþia E-V, la o distanþã L[m] cu niºte lunete sau niºte puþuri adânci de unde se poate vedea Luna,

Fãt Frumos pe tãrâmul celãlalt
Dumitru VOCHESCU
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Motto:

A fi în rândul lumii înseamnã a nu fi în urma ei, ºi acest lucru este bun.

Dar a voi sã ajungi în rândul lumii atunci când deja eºti cu mult înaintea ei�

Existenþa în jurul anului 1.000 d.H. a unui regat dacic ortodox, evident unul medieval, nu este numai o chestiune

de exprimare derivatã din faptul cã la acea datã, ºi chiar mult mai târziu, romanii erau numiþi daci de cãtre majoritatea

istoricilor contemporani. Este o chestiune de fond, o realitate a cãrei demonstrare o gãsim în �Codexul ROHONCZI�

a cãrui descifrare o datorãm eminentului arheolog, lingvist ºi etnolog (actualmente expert UNESCO) care este

doamna profesor Viorica Enãchiuc. Multor istorici o asemenea realitate istoricã, pânã atunci doar speratã, azi

doveditã, le-a produs surprindere. Din pãcate, destui au privit cu oarecari suspiciuni faptele, deºi instanþe ºtiinþifice

internaþionale de autoritate indiscutabilã au validat descoperirea.

Reþinerile lor, însã, nu au fost confruntate, aºa cum ar fi cerut-o rigoarea ºtiinþifica, tocmai cu o analizã mãcar ºi

sumarã a fenomenului în raport cu datele de continuitate, fapt care ne-a obligat la a face o asemenea tentativã, pe

care o privim ca pe un demers preliminar. Unul de urgenþã, deci nu exhaustiv.

Pentru aceasta, ca ºi pentru faptul cã o lucrare la acest congres trebuie sã rãspundã anumitor exigenþe limitative

de spaþiu ºi timp, nu ne vom permite altceva decât prezentarea a ceea ce este foarte important ºi foarte evident.

Lucrarea are ca subiect incipient ortodoxismul roman de la anul 1.000 d.H., dar care era, în realitate, unul dacic

deoarece, aºa cum ne spune �Codexul ROHONCZI�, la acea datã poporul nostru folosea, pentru a se denumi, douã

etnonime: în interiorul arcului carpatic îºi spuneau daci, în timp ce în exterior îºi spuneau geþi, în sensul generic de

munteni ºi câmpeni, dar ca pãrþi ale aceluiaºi popor.

De fapt chiar ºi azi, vorbind despre daci ºi despre romani, nu putem vorbi despre douã realitãþi etnice fundamental

diferite, ci despre douã momente (istorice) ale unuia ºi aceluiaºi fenomen. Aºa cum vom detalia în conþinutul lucrãrii,

suntem în faþa unui fenomen istoric impresionant de continuitate religioasã atât conceptualã, cât ºi instituþionalã,

ajungând uneori la continuitãþi materiale dincolo de orice discuþie. Acest lucru nu are în sine nimic surprinzãtor sau

nefiresc, întrucât cele douã religii admise de noi din considerente didactice de sistematica (i.e.-dacicã ºi roman-

ortodoxã) erau, de fapt, consubstanþiale, creºtinismul ortodox preexistând propriei apariþii în orizontul de aºteptare

al zamolxianismului.

Putem vorbi cu îndreptãþire despre exprimarea vechii concepþii în termenii celei ortodoxe, care a constituit

dezvoltarea sa istorica naturalã. Structura clerului nu se modificã, în esenþã ea rãmâne în continuare foarte caracteristicã

celei roman-ortodoxe, în ciuda fragmentãrilor politice.  Biserica ortodoxã a dacilor, în pofida ritualisticii sale specific

bizantine, absoarbe masiv ritualul dacic încât nu se poate discuta despre o copiere a ritualurilor grceºti, ci mai curând

despre afirmarea unei ritualistici suverane proprii disputate în condiþiunile unei maxime corectitudini dogmatice.

Biserica ortodoxã dacicã este una strict naþionalã ºi ideea cã ea ar fi un produs de import, urmare a unui proces

de convertire, nu poate fi niciodatã nimic altceva decât o mare eroare.

Dacia Ortodoxa
Dr. Mihai ZAMFIR

luând în vizor o stea oarecare, ºi se porneºte un cronometru, în momentul când ºi luna pãtrunde în fântânã 1 [luneta]
ºi oprindu-l în momentul când steaua ajunge la fântâna 2,timpul mãsurat va fi t = L/ V, de unde rezultã viteza Terrei
V = L/t . Dacã le mai spunem ºi povestea cu Fat Frumos ºi Ileana Cosânzeana, poate cã i-am convinge sã ne asocieze
ºi pe noi la marea expediþie.
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