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EDITORIAL

de Vladimir BRILINSKY

Poate cã niciodatã, de 2000 de ani, o varã nu fu mai frumoasã pentru daci ca aceasta. De când Decebal a
plecat la Zamolxe, niciodatã cãrãrile Sarmisegetusei nu au fost bãtute de atâta popor ca în aceastã lungã
varã fierbinte. Acum 15 ani la Sarmisegetusa era pustiu. Când ºi când, rãzleþi, paºii câtorva turiºti deranjau

liniºtea, rãscolind frunzele uscate ce nãpãdeau cãrãrile. Acum parcã totul e altfel. Sute de oameni urcã drumul spre
capitala de suflet a neamului, înfruntând drumul încã neospitalier, cu dorinþa de a cunoaºte la faþa locului moºtenirea
lãsatã de înaintaºii daci. Chiar faþã de anul precedent, numãrul celor care se încumetã sã ajungã aici aproape cã s-a
dublat. Grãitoare este remarca Lucreþiei Râmbetea îngrijitoarea Sarmisegetusei de 20 de ani. �Cum o fo anu ãsta
nici cã s-o mai pomenit de atâta lume�.

E firesc sã ne întrebãm care este resortul ce împinge atâþia oameni sã doreascã sã vadã Sarmisegetusa. Aºa dintr-o
datã. Iar rãspunsul vine de la sine. În toatã þara, de la Bucureºti la Tulcea, de la Orãºtie la Constanþa, de la Alba Iulia
la Botoºani ºi mai departe la Chiºinãu, acþiuni, menite sã aducã în atenþie dispãruta ºi ignorata pe nedrept civilizaþie
dacicã, au avut, sau vor avea loc, în aceastã varã, angrenând mii de oameni. Toþi vorbesc despre misterioasa
Sarmisegetusa ºi din gurã în gurã, din gând în gând, alte sute de oameni aflã cã undeva, în munþii Orãºtiei, ascunsã
printre copaci seculari, mândra capitalã aºteaptã sã-ºi dezvãluie secretele.

La Bucureºti un nou Congres Internaþional de dacologie venea sã descopere pe primul reunificator al Daciei de
dupã retragerea aurelianã în persoana împãratului Regalian. Un personaj neglijat de istorici, dar fãcând parte dintr-o
galerie de locuri ºi oameni care au contribuit la reaºezarea istoriei dacilor pe locul meritat ºi pe care fundaþia Dacia
Revival i-a adus în atenþia opiniei publice. Nu întâmplãtor, primul congres s-a numit Sarmisegetusa 2000. I s-a dat
atunci Cezarului ce era al Cezarului.

ªi astfel, Sarmisegetusa a stârnit curiozitatea multora ºi atenþia, e drept cam palidã, a autoritãþilor faþã de paragina
de acolo.

La Cricãu în judeþul Alba la poalele cetãþii dacice Piatra Craivii, Festivalul Cetãþilor Dacice a ajuns la cea de-a
treia ediþie. Manifestare popularã, menitã sã readucã în actualitate strãlucita civilizaþie a dacilor, întâmplarea de la
Cricãu avea sã fie un succes. Cu bunele, cu relele, adunate toate la un loc, a fost încã o dovadã a pasiunii ºi dãruirii
unor grupuri de oameni, a unor asociaþii, care au reuºit sã suplineascã arogantul dispreþ al autoritãþilor române de a
cultiva ºi preþui la adevãrata valoare moºtenirea dacã.

200 de copii, vorbitori de limbã românã, din afara graniþelor patriei mumã, au bãtut drumul Sarmisegetusei, cu un
entuziasm pe care rar mi-a fost dat sã-l întâlnesc. Nu am vãzut niciodatã atâþia oameni la un loc pãstrând o liniºte aºa
de profundã, atunci când primeau explicaþiile despre ruinele de la Sarmisegetusa. Iar în acea liniºte, auzeam dragostea
ºi respectul unor copii pentru istoria propriului neam, auzeam
vocea care îi va chema pe aceºti tineri, odatã ajunºi la maturitate
sã revinã la obârºii.

Toate aceste manifestãri, strâns legate de spiritul dac, sunt
de bun augur pentru viitorul care sunã bine, dar ne întrebãm
cum ar fi fost toate acestea dacã acum 12 ani, doctorul Napoleon
Sãvescu nu ar fi ticluit un titlu plin de curaj ºi înþelepciune ºi
dãtãtor de fiori istoricilor adormiþi. Cum ar fi fost Sarmisegetusa
acum, cum ar fi avut loc astfel de manifestãri, cum s-ar fi nãscut
zeci de fundaþii ºi asociaþii prodacice, dacã în urmã cu mai bine
de un deceniu nu s-ar fi rostit rãspicat NOI NU SUNTEM
URMAªII ROMEI. Iatã niºte întrebãri la care, cu greu se va
putea rãspunde.

Vara dacilor
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Jurnal sentimental

Cãlãtorie în Dacia, þara zeilor
Motto : Legendele sunt un izvor permanent de

cunoaºtere a vieþii ºi a credinþei
populare din timpuri strãvechi.

 O cãlãtorie de cercetare, la faþa locului, a trecutului îndepãrtat al patriei mele � mãreaþa Dacie � mi-a
adus revelaþii uluitoare pe care sufletul meu însetat de adevãr ºi dreptate le-a primit cu recunoºtinþã ºi
infinitã mândrie.

Dr. Napoleon SÃVESCU

(Continuare din numãrul 52)

� Fãierag ! Fãierag. Ãsta este dealul Fãieragului ºi e plin de turnuri. Acolo este dealul Blidaru cu cele mai
importante cetãþi ale dacilor ºi pe acolo curge pârâul Fãierag. ªtii cum se cheamã locul ãsta de aici? ªtii cum se
cheamã?

� ???
� Îi spune «La lacuri».
� La lacuri?
� La lacuri, pe vârf de munþi.
� Cum adicã?
� La lacuri!
� Te gândeºti, chiar fãrã sã vrei, te gândeºti la dacii îmbrãcaþi în iþari, ca þãranii, construind, târând blocuri

de-astea enorme... De unde le-or fi târât? ªi cum? Prin ce mijloace? Tone întregi! Uluitor!
� Nu chiar tone. Unul are 600-700 de kilograme.
� Chiar ºi aºa, e o massã colosalã. Le-au târât ei aici ºi nu numai atât, dar le-au modelat perfect, la 90 de grade,

altele se îmbinã extraordinar de bine� Unele sunt pentru canale de scurgere, altele�
� Fiecare are o destinaþie precisã, fiecare e pregãtit pentru locul lui.
� Altele au forme trapezoidale ca sã îmbine, probabil, o bârnã, sã o fixeze acolo... sau cine ºtie ce au pus ei acolo,

cu ce gânduri� ªi toate astea, aici, în pustietatea asta, în vârful munþilor. Pare fãrã rost. Dar sunt convins cã avea
un rost major, fiindcã e chiar în mijlocul Þãrii Dacilor.

� Doar cã noi nu am reuºit încã sã descifrãm misterul.
� Ia ascultã ce liniºte! Nimic nu miºcã, nimic nu se aude! Ascultã tãcerea!...
� Curgeþi, lacrimi, curgeþi, curgeþi /Acelea-s lacrimile lui�
� Ãsta e zidul dacic, are un fundament, ca un paralelipiped pus pe el.... ºi urmãtoarea... tu spui cã este fasonatã

aici, în sus, ca sã se vadã cã este dacic. Ca sã se vadã! Parcã este un nas care stã acolo. Ei, dacii, ei au fãcut astea!
Sunt ºi dedesubt, sub ele...

� Nu, nu astea sunt pe dedesubt. Merg toate de sus în jos. Eu cred cã a fost o bârnã bãgatã între ele ca sã le þinã.
� Nu, nu bârnã. Altã piatrã cioplitã, tot cu un motoc din asta, ºi când o pui aici, le þine pe astea douã.
� Dar cum pot sã le þinã între ele, aºa, douã?�
� Pãi cum?! Dacã e greutate ºi vine�
� O târâm pe asta�

La cetatea lui Burebista
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� Are peste o tonã!�
� Nu e mortar între ele, nimic, niciun mortar.
� Nimic, niciun mortar�
� Se îmbinã perfect, nu conteazã ce formã au.
� Chiar dacã sunt douã pietre absolut diferite, au o tãieturã de parcã s-a fãcut special ºi a fost gânditã dinainte,

Dumnezeu ºtie cum!
� Cum ai zis, în termeni «naþionali», «nu poþi sã faci mai mult, cã dai 3.000 de lei de sãpãturã».
� Pãi, aºa se dã, 3.000 pe ziua de sãpãturã, îi dã arheologului 3.000 de lei pentru ziua de sãpãturã a unui muncitor.

Pãi ce sapã acela de 3.000 de lei pe zi? Ce sapã? Mai nimic. E pierdere de timp. ªi atunci, ca sã-mi iau un muncitor�
� E deplorabil, n-are sens sã mai comentãm.
� Toatã cetãþuia de la Costeºti este înconjuratã la nivelul acestor zidiri, aici, dinspre partea de sud, de aici, cu un

fel de brâu, care are undeva un metru jumate, doi metri�
� De care a vorbit ºi Generalu��
� Da, de care a vorbit ºi Generalu�. Este împrejur. Arheologii susþin cã este format din pãmântul ars de dupã

pârjoale. Când au fãcut cercetarea � care a fost confirmatã ºi la Moscova, la catedra de petrografie din Moscova �
s-a dovedit cã roca principalã din acest brâu din jurul cetãþii este din ilmenit (fier-titan-oxigen � FeTiO3). Ãsta este
minereul principal din care se extrage titanul. De unde s-a adus ºi cu ce efort o cantitate aºa de uriaºã de ilmenit ca
sã fie pusã împrejurul acestei zidiri? E alt miracol!

� Ai o idee, chiar ºi vagã, cam cât de mare este perimetrul întregului complex? Cam cât este?
� Cam vreo 300 de metri este diametrul.
� Diametrul, nu perimetrul!
� Trei întreg ºi paisprezece, înmulþim cu� p Da, pãi de aici mãsurãm 2.360 ºi aflãm perimetrul. Trei ori

trei�deci este... imens�
� �La Blidaru�ºi cetatea de la Prisaca este sus, acolo�pe ce direcþie este?�
� Pãi este exact pe direcþia asta, pe direcþia acestui zid.
� Adicã ce direcþie�de ce sunt eu confuz acum?
� Asta este pe direcþia � îþi spun imediat exact � este aºa: 20, 40, 60�64 de grade faþã de Nordul magnetic.
� 64 Est.
� 64 Est faþã de Nordul magnetic, la Nord-Est se aflã cetatea de la Prisaca.
� ªi dincolo este a lui Blidaru!
� Da, da, pe 120 de grade faþã de Nordul magnetic, nu mai mult, 126 de grade faþã de Nordul magnetic, din

punctul unde ne aflãm noi, se aflã cetatea de la Blidaru. Distanþa dintre o cetate ºi alta, aici, în direcþie dreaptã, este
1.000 de metri, 1.500, nu-i mai mult între un munte ºi altul, hai acolo, sã fie 2.000 de metri! De ce a trebuit? Dacã
eu voiam sã cuceresc Sarmisegetusa, mergeam pe vale ºi dacul din vârf nici nu mã ajungea, nici de aici ºi nici de
acolo. Traian a fost deºtept, el nici nu a mers pe vale, el a mers pe plaiuri, nici nu a atins locurile astea, la Sarmisegetusa!

Prietenul meu Andrei spune cã, precum Schliemann, care mergea pe Iliada, el merge pe Mioriþa.
� Fiindcã la apus de soare, pe aceastã terasã pe care o vezi aici � iatã soarele asfinþeºte ºi am fotografii � exact la

apus de soare, la solstiþiul de varã, soarele asfinþeste exact pe vârful acela ºi este o minune care merge de la vârful
acela pânã la vârful celãlalt. E o minune pe care am observat-o împreunã cu mulþi oameni ºi am fotografiat-o. Exact
pe linia asta asfinþeºte Soarele. Satul Bãtrâna este dupã Sarmisegetusa, la vreo zece kilometri.

� Cum zicea Generalu�: acolo este centrul magnetic maxim în România.
� Vârful magnetic maxim în România. Am sã-þi arãt pe hartã.
� Vorbind despre monumentul de la Adamclissi...
� Tocilescu ºi ceilalþi au �preluat� acest monument ºi de atunci se strãduiesc sã dovedeascã cã este roman. Nu e

monument roman!
� Dar au pus acolo � îmi aduc aminte � în vârf, au pus acolo un soldat roman� L-au fãcut ei sau el a existat?
� Nu, nu e soldat roman!
� E un trofeu.
� Este o replicã stilizatã � de unde pânã unde stilizatã? � a trofeului. Componentele originale sunt în muzeu, acolo

le veþi gãsi ºi veþi vedea lucruri extraordinare�
� ªi cine a descoperit Adamclissiul?
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� Cineva care, ulterior, a fost
mareºal german. La jumãtatea
secolului trecut, el era în drum
spre Istambul ºi, trecând prin
Dobrogea, s-a oprit ºi a auzit cã
turcii spuneau cã exista acolo
Adamclissi, biserica lui Adam.

� A Omului sau biserica
primului om.

� Adamclissi înseamnã
�biserica omului, mânãstirea
omului, templul omului�.

� Da. ªi pe urmã, dând târcoale
pe acolo, ºi-a dat ºi el cu
presupusul cã, probabil, este un
monument roman�De atunci, toþi
arheologii ºi istoricii români s-au
strãduit sã dovedeascã cã Von
Moltche a avut dreptate, fãrã sã
cerceteze ce e acolo. În primul
rând � Andrei cunoaºte treaba
aceasta � priza monumentului e
capul de lup dacic stilizat. Totul nu
e monument triumfal, ci
monument funerar, sunt leii
funerari sus, apoi sunt o serie de
alte însemne ºi, mai ales, este
simbolistica aceea cu romburi, cu
triunghiuri, cu pãtrate, cu tot ce a
fost acolo, care nu este clarificatã.
În 1980, deci acum 18 ani, s-a iscat
un mare scandal. Eu am fost
trimis de Asociaþia Oamenilor de
ªtiinþã sã fac un studiu fotografic
ºi metric acolo � la iniþiativa lui
Nicolae Copoiu, care era secretar

ºtiinþific pe vremea aceea la Institutul de Studii Istorice ºi Social-Politice pe lângã CC al PCR � ca sã se vadã dacã,
domnule, e într-adevãr aºa cum spun istoricii sau nu. Timp de vreo 20 ºi ceva de ani, eu am fãcut verificãri pe
ºantiere arheologice pentru acest institut, mã rog, pentru verificarea unor presupuse falsuri arheologice ºi aºa mai
departe. Ajungând la monument, am luat treaba foarte în serios. Dupã ce m-am întors cu echipa de acolo, am
publicat douã pagini în revista ªtiinþã ºi Tehnicã, inclusiv o casetã a lui Copoiu, concluzionând cã monumentul nu
este roman, cã e dintr-o epocã anterioarã, cã e un monument hibrid, rezultatul a cel puþin douã ºcoli de sculpturã
monumentalã, puse claie peste grãmadã. ªi o serie de alte observaþii. Rezultatul: s-a supãrat «tovarãºa Leana»
Ceauºescu. Ca urmare, Copoiu a devenit ºomer douã sãptãmâni � el era secretarul ºtiinþific al Institutului de Studii
Istorice Social-Politice -, eu am zburat definitiv din serviciu ºi n-am mai avut drept sã mã angajez câþiva ani de zile.
Încercam sã mã angajez oriunde (eram exact în postura în care fusese Andrei), aº fi acceptat sã lucrez chiar ca
muncitor, dar de fiecare datã îi auzeam pe cei de la personal: «Da, lãsaþi cererea» ºi, dupã aceea, când mã verificau
pe calculator sã vadã cine ºi ce am fost, îmi ziceau invariabil: «Nu, domnule, nu!».

� Dar e de mirare, pentru cã el, Ceauºescu, a fost tot timpul cu dacii, cu dacii, cu dacii...
� Da, dar el semnase în cartea de onoare, dupã ce a fost reconstituit monumentul, iar noi am susþinut cã�
� Cã e un fals�

Monumentul triumfal de la Adamclisi
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� Nu, cã e o greºealã, pur ºi simplu, ºi s-a supãrat «tovarãºa». Dupã aceea, în 1988�
� Da, e trist. Vezi cum se scrie, uneori, istoria?
� În 1988 am fost trimis de generalul Ilie Ceauºescu, cu o echipã militarã, sã fac teste în sudul Dobrogei, niºte

teste de biodetecþie. Era vorba despre experienþe speciale.
� Care este specialitatea dumneavoastrã?
� Am douã. Una este asemãnãtoare cu a lui Andrei, adicã am fãcut Institutul de Artã Teatralã ºi Cinematograficã,

Facultatea de Cinematografie Imagine Film ºi Televiziune; dupã aceea m-am respecializat în biofizica de frontierã.
Am reluat cercetãri la Adamclissi ºi ce-am descoperit?�Cã Monumentul de la Adamclissi este, practic, amplasat
într-o piaþetã... de la monument sunt tãiate niºte ziduri, radial..., am descoperit douã ziduri concentrice pe o distanþã
de�ºi dupã aceea, din aproape în aproape�

� Ce distanþã...aproximativ?
� Cum sã vã spun, pe o razã de�
� Un kilometru, doi, cinci?
� Nu, pe o razã de douã sute de metri, douã ziduri concentrice ºi, pânã la urmã, din aproape în aproape... am

fãcut ºi un sondaj din dispoziþia lui Ilie Ceauºescu care îmi promisese cã îmi dã unitatea de la Topaisari, unitatea
militarã, cu utilaje moderne, de sonografie, ca sã se descopere, tot acolo, o aºezare fortificatã, nemaipomenitã, la
Adamclisi, iar monumentul este în�

� Mijloc.
� Nu, nu chiar în mijloc, puþin-puþin excentric, dar aproape în mijloc.
� Dar altarul roman?
� Da, existã ºi el. Acolo unde au fost incineraþi circa 3.700-3.800 de ofiþeri romani, cotropitorii, duºmanii noºtri

de atunci ºi care au pierit în ciocnirea cu dacii. Existã ºi lespedea aceea, de acolo, care confirmã cã romanii au murit
de o moarte nãprasnicã! ªi ãsta e un semn de întrebare. În antichitate se cunoºtea cam de ce moarte puteai sã mori
în luptã, fie cu gâtul tãiat, fie spintecat. Ei bine, acolo se spune cã au pierit de moarte nãprasnicã! ªi unde este
amplasatã lespedea? Eu am mers pe detecþie ºi am constatat unde este amplasat acest altar: între cele douã ziduri
concentrice, deci în afara monumentului de la Adamclisi. Din aproape în aproape, am luat prin biodetecþie ºi am
ajuns la taluzul canalului de irigaþii, construit în epoca noastrã. ªi gãsesc zidurile exact acolo. În taluzul canalului. Ei
nu au mai putut sã punã dale din beton acolo, doar au mãtuit cu beton, de sus pânã jos. Vãzând treaba aceasta, am
început sã caut prin comuna Adamclisi, prin satul acela, sã caut muncitori care au lucrat la canal ºi sã-i întreb ce au
fãcut pe acolo.

� �Am gãsit ziduri acolo�, mi-au spus ei.
Am gãsit pietre din astea acolo�

� ªi cum arãtau?
� Pãi erau aºa... cu niºte jgheaburi�
� Adicã?�
Dupã multe discuþii ºi descrieri, aflu cã

acele «jgheaburi» de pe pietre erau de forma
cozii de rândunicã.

� Unde sunt pietrele alea acuma?
� Pãi au fost încãrcate în basculantã ºi

au fost cãrate... nu ºtim unde au fost cãrate.
ªi, de atunci, din 1988, am tot încercat sã
sensibilizez niºte foruri de aici. Le-am spus
urmãtorul lucru: trebuie refotografiate toate
componentele originale din muzeul de la
Adamclisi � sunt peste o sutã de componente
� ºi sã se facã din nou o cercetare ºtiinþificã.
Am elaborat un procedeu de compunere a
imaginii din detaliu. La noi s-a bãtut mare
tam-tam pe faptul cã un cercetãtor de la
Universitatea din Honolulu, Michel Spidel, ar Cetatea de la Costeºti-Blidaru
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fi descoperit pe metoda numãrul patru, moartea lui Decebal la Adamclisi!

� Pãi cum sã-l descopere acolo, când...
� Uite ce-a fãcut el: a studiat grafia realizatã dupã un negativ aflat la Institutul German de Arheologie de la Roma.

Nemþii au un institut de arheologie acolo? Bravo lor! Eu am refãcut fotografia în metoda respectivã ºi a reieºit cu
totul altceva. �Ce ameninþare!�, s-a scris atunci, s-a publicat în Magazin Istoric: �S-a descoperit moartea lui
Decebal pe una din metopele de la Adamclisi� ºi �s-a clarificat originea monumentului, el aparþine epocii
lui Traian� ºi aºa mai departe. Am publicat ºi noi, dupã aceea, treaba aceasta. În Revue Archeologique, la Paris,
în materialul lui Michael Spidel, a apãrut cã unul îºi tãia gâtul?!! Ei au retuºat poza ºi au arãtat cã ãla îºi taie gâtul cu
un fel de cosor. În realitate, era tivul cãmãºii unui luptãtor pedestraº, un luptãtor oarecare care se fereºte cu scutul,
se apãrã cu scutul de atacurile unui cavaler care îl loveºte cu lancea. ªi, culmea!, �nu s-a gãsit� o sumã derizorie
pentru refotografierea tuturor componentelor, adicã sã se facã o fotografiere ºtiinþificã! Apropo de treaba aceasta,
realizam un documentar pentru televiziune, prin 1978-79, la Alba Iulia, eram acolo, în muzeu. La un moment dat,
începusem sã pun lumina ca sã filmez o stemã funerarã. Eram cu un muzeograf de acolo, Cloºca îl cheamã. Erau trei
bãieþi într-o familie, dar pãrinþii �i-au nenorocit�: unuia i-au pus numele Horia, altuia Cloºca ºi� Criºan celui de-al
treilea. Ãsta, mijlociul, sãracu�, era muzeograf acolo, era Cloºca. La un moment dat, în timp ce eu am pus lumina,
el a zis: �Vã rog, opriþi-vã, opriþi-vã aici!� ªi a alergat nu ºtiu unde, a adus un aparat de fotografiat ºi a zis: �Vã rog
fotografiaþi-l, cã mi-e teamã sã-l fotografiez eu, sã nu cumva sã disparã�. Erau patru vulturi cu aripile desfãcute la
cele patru colþuri, dar el nu vãzuse asta pânã atunci. De ce? Pentru cã erau foarte erodaþi, nu se vedeau cu ochiul
liber. Mi-a spus cã el, cu 15 ani în urmã, încheiase cercetarea stelei, publicase ºi o broºuricã pe tema asta �dar
acuma totul se da peste cap, nu mai corespundea cu ce publicase el. Mã întreb: când vor veni ºi alþi arheologi ºi
istorici sã facã la fel? Când vor recunoaºte cã au greºit?... Treaba cu Adamclisiul este cam tot aºa. Nu se doreºte
reluarea cercetãrilor de la Adamclisi, pentru cã s-au luat doctorate pe faptul cã monumentul a fost considerat, greºit,
ca roman.

� Da, grea încercare! Greu de rãsturnat bolovani!... Apropo! Spuneaþi ceva ieri de Columna... de Columna
«strãmoºului», de la Roma. Aþi avut curiozitatea sã
citiþi ce scrie pe soclul ei?

� Nu. Nu am citit.
� Nu a fost nici pomenealã ca, pe vremea

respectivã, populaþia Romei sã-i ridice lui Traian vreo
coloanã. E un reper�Înºiºi italienii recunosc asta. A
fost un reper topometric care, ulterior, a fost îmbrãcat
cu metopele acelea din campaniile dacice ale lui Traian.
Jos, pe ea, scrie clar � noi avem replica la Muzeul de
Istorie � scrie aºa : �lui Traian ......... împãratul
Germanicus� etc. etc. Iar dedesubt, cu litere mai
mici, scrie aºa: �pentru a se arãta cât de înalt a
fost locul care a fost sãpat cu eforturi omeneºti�
etc. Deci columna a fost ridicatã, aºa cum am spus
mai înainte, ca reper topometric, ºi nu în memoria
�strãmoºului�.

� Am putea discuta mult pe tema asta. Dar
cãlãtorului îi stã bine cu drumul. De fapt, unde mergem
acum?

� La Cetãþuia.
� Dacã mergeþi pe culmea principalã, pe sus, pe

unde umblu eu, nu vedeþi nimic, dar acolo a fost zidul
acela �chinezesc� care începe la Orãºtie ºi se terminã
tocmai jos.

� Unde jos, la ce?
� La Jiu.

Urmarea în numãrul viitor
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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 secolele 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, domnul Gabriel Gheorghe este un deschizãtor de drum în acest sens. Recent
ne-a relatat cã un savant englez din secolul 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.

Actul temerar al lui REGALIAN se integreazã, pe de o parte, în criza generalã � politicã, militarã, moralã � care cuprinsese
Imperiul în aproape întregul secol al III-lea, pe de altã parte în lupta generalizatã a naþiunilor cotropite ºi jefuite de Roma
Imperialã, luptã de eliberare, în prim plan situându-se, pânã în secolul al IV-lea, lupta celor 3 mari naþiuni-matcã menþionate, la
care s-au adãugat apoi atacurile popoarelor migratoare. Cu atât mai demne de apreciat ne apar figurile reprezentative ale
conducãtorilor ºi eroilor �barbari�, anonimi sau nominalizaþi în izvoare, precum ºi meritele multora din cei pe care Istoria oficialã
a Imperiului � Historia Augusta � îi considerã �tirani�, 30 la numãr, în care este încadrat ºi dacul REGALIAN, ajuns, ca mulþi alþii,
comandant în armata romanã ºi guvernator de provincie a Imperiului.

Regalian – primul restaurator al Daciei
Conf. Univ. Dr. G.D. ISCRU
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În istoriografia româneascã dispunem de o amplã sintezã asupra istoriei traco-geto-dacilor, trilogia istoricului român Iosif
Constantin Drãgan4, operã marginalizatã de �ºtiinþificii noºtri�, pânã azi, iar pe autor l-au �gratulat� cu calificativul de tracoman.
În aceastã bunã ºi utilã sintezã � afectatã însã de o anumitã concepþie a autorului (vezi nota 4)� în volumul II, 1986, se deruleazã
evenimentele în care se încadreazã ºi REGALIAN, dar în care atacurile asupra Imperiului sunt atribuite, dupã menþionata
�tradiþie� istoriograficã româneascã ºi mondialã, aproape în totalitate, goþilor ca prim popor migrator. O �reatribuire� a acestor
lupte, rezolvã însã problema: daco-geþii liberi au fost cei care au atacat continuu Imperiul. Autorul þine însã sã nu �deranjeze�
prea tare amintirea imperiului, sã-l împace oarecum, spre final, cu autohtonii cotropiþi ºi jefuiþi, atribuindu-i imperiului meritul de
a fi realizat, în fond, unitatea lumii �trace� � chiar aºa, jefuitã cum a fost! De aici titlul volumului 3: Imperiul romano-trac.
Precizãm cã strãmoºii noºtri traco-geto-daci n-au avut veleitãþi imperiale. Cât despre unitatea lumii trace în cuprinsul imperiului
� o socotim o figurã de stil!

Istoriografia noastrã academicã nu l-a menþionat pe REGALIAN, cu fapta lui temerarã, nici dupã editarea izvoarelor externe,
în crestomaþie, în colecþia cunoscutã (Fontes..., vol.II, 1970), nici dupã expunerea evenimentelor în volumul II al istoricului
amintit, pe care, cum am spus, l-a marginalizat pe nedrept.

În 1998, domnul Ion Pachia Tatomirescu de la Timiºoara i-a consacrat lui REGALIAN un studiu special inclus, cu o redacþie
ºi în englezã5 , într-o carte. Studiul ne pune în evidenþã, într-o lucrare independentã, dupã izvoare, pe eroul-martir al dacilor de
la mijlocul secolului III, îi reconstituie Domnia, 258-268, dupã izvoare scrise ºi numismatice, prezintã ºi pe soþia sa, care îi urmeazã
la Domnie, Sulpicia Druantila (268-270), le dã la amândoi imaginea dupã monedele emise în vremea lor. Studiul nu este lipsit însã
de unele �scãpãri� ºi contradicþii, dar mai ales este tributar tezei false a romanizãrii, eroare care-l duce, în final, pe autor la
concluzia cã în acelaºi an , 270, Aurelian � dupã ce ºi Sulpicia Druantila dispare, nu ni se spune în ce fel � ajunge ºi împãratul ....
Dacoromâniei, fosta Dacoromânia liberã a lui REGALIAN, dar ºi în mult visatu-i tron împãrãtesc de la Roma (op. cit.p.40) � ºi cu
aceasta se reintrã în .... �normal�, probabil urmând a se relua �romanizarea�� Dar studiul se încheie aici. Altfel spus, totul fusese
în zadar. Dacoromânia abia eliberatã reintra în Imperiul �restaurat� de Aurelian� Nu sunt doar stângãcii de autor ci ºi, efectiv,
�încurcãturi� în interpretare, în fond erori ºtiinþifice.

Din punctul de vedere al luptei provinciilor pentru eliberarea din Imperiu, inclusiv al luptei traco-geto-dacilor, cadrul în care
apare REGALIAN este exemplar. Imperiul acorda subsidii autohtonilor de la graniþã, liberi, dar când înceta cu subsidiile, aceºtia
reluau atacurile. Dupã câteva asemenea incursiuni anterioare, în 256, forþe unite ale geto-dacilor liberi atacã Dacia romanã ºi o
ocupã. Carpii rãmân aci, stãpâni, iar geþii trec Dunãrea în Moesia, Tracia ºi Macedonia, atacã Salonicul; alþii, pe Mare, trec în
Anatolia, înconjoarã Marea Geticã / Neagrã pe la Rãsãrit, atacã oraºul Trapezunt, îl ocupã ºi iau pradã bogatã, apoi, cu flota, pe
Mare, ajung în Crimeea. În fond, era peste tot pãmântul lor, asupra cãruia Roma Imperialã îºi instalase stãpânirea. Acum însã tot
mai greu de menþinut.

Carpii rãmãseserã stãpâni în fosta provincie romanã Dacia � fostã, cãci acum era liberã! � generalul Marcus Acilius
Aureolus � �unul din cei mai strãluciþi generali ai Imperiului în vremea lui Gallienus� (I.C. Drãgan �II p.159), ajuns comandant al
cavaleriei imperiale � dacul Aureolus, deci, era proclamat împãrat în Galia, iar împãratul �legitim� Gallienus e ucis în lupta cu
acesta (ibidem), moare însã ºi el în lupta cu noul împãrat. Sintetizând, din punct de vedere militar, Domnia lui Gallienus, I.C.
Drãgan spune cã acesta, cea mai mare parte a timpului ºi-a petrecut-o în tabere militare, încercând sã stãvileascã nãvãlirile
�barbarilor� (în fond, conaþionali liberi ai fraþilor din teritoriile ocupate) ºi sã punã capãt uzurpãrilor care s-au þinut lanþ cât a fost
el împãrat (ibidem p.160). Erau, acei �tirani�, uzurpatorii, încondeiaþi astfel de istoria oficialã a imperiului. Geto-dacii, dar ºi fraþii
lor �germani� ºi alte populaþii au revenit la atac în 262-264, în 269-270, în alianþã în 276, au pãtruns din nou adânc în Imperiu.

Iatã un �cadru� prielnic ºi pentru �uzurpatorul� � în fond eliberatorul, restauratorul � REGALIAN,
precedat, în zonã, de un alt general, probabil tot geto-dac ºi acesta, INGENUUS.

ªi iatã totuºi ce se îndurã sã spunã istoria oficialã a Imperiului � Historia
Augusta � despre aceºti doi �uzurpatori�, încadraþi între cei �30 de
tirani�. �Momentul�, deci, era prielnic. În Dacia nord-dunãreanã,
pânã atunci ocupatã de romani, intraserã ºi stãpâneau carpii, iar
fraþii lor geþi trecuserã Dunãrea ºi prãdau Imperiul. În acest context,
generalul INGENUUS a fost proclamat împãrat de cãtre
legiunile din Moesia, având ºi asentimentul celor din provincia
Pannonia. Era un general capabil � îl aprecia Historia
Augusta. �Cu vitejia sa ar fi putut sã însãnãtoºeascã Statul
(Imperiul ) sleit de puteri. Era foarte preþuit de soldaþii sãi, care
în timpul scurtei sale Domnii n- au îngrijit mai bine de Stat decât
atunci (desigur, în apãrarea hotarelor- n.n.). La scurt timp însã,
acest �uzurpator� cade ucis în luptã de împãratul �legitim� Gallienus �
încheie sec scriitorii Historiei Auguste. Au totuºi �îndrãznealã� aceºti scriitori
oficiali sã spunã despre Gallienus, cel mare meºter în comploturi ºi cruzimi, cã �s-a purtat
cu mare cruzime faþã de toþi locuitorii Moesiei, atât militari, cât ºi civili�.
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�În sfârºit � continuã Historia Augusta � REGALIAN (în text, Regilian, o posibilã eroare), care îndeplinea funcþia de
comandant militar în Illyria, a fost fãcut împãrat de locuitorii din Moesia (tot cei din Moesia, cunoscuþi pentru temeritatea
lor, n.n.), care fuseserã învinºi împreunã cu Ingenuus ºi faþã de rudele cãrora Gallienus se purtase cu cruzime�. Era, generalul
REGALIAN, noteazã mai departe scriitorii Istoriei Auguste, �un bãrbat priceput în treburile militare ºi� - nota bene, n.n. ��
suspect lui Gallienus încã de mai dinainte, deoarece se pãrea cã e demn de Domnie�. Se spune � continuã sursa citatã �� cã
era de neam dacic, fiind chiar rudã cu însuºi Decebal.�

În condiþiile amintite mai sus, când Dacia întreagã avea un împãrat, chiar dacã �uzurpator� în mentalitatea imperialã,
proclamat ca atare la hotarul sudic al Daciei sud-dunãrene, în timp ce în fosta �Dacia capta�, acum liberã ºi ea, stãpâneau fraþii
sãi carpii, iar alþi fraþi traco-geto-daci practic controlau întreaga zonã dunãreanã, era imposibil ca acest urmaº al lui Decebal sã
nu se fi implicat în puternica acþiune eliberatoare. Nu mai avem menþiuni despre el în izvoare ºi ºtim cã multe au fost pierdute sau
distruse. ªtim însã cã Gallienus nu l-a putut învinge în luptã directã ºi a trebuit sã punã la cale un complot cãruia Regalian i-a
cãzut victimã. I.C. Drãgan, �dupã mai multe izvoare�, pe care însã nu le citeazã în paginã, ci doar în Bibliografia cãrþii, reþine ca
datã a asasinãrii prin complot a lui Regalian, august 263, dar domnul I.P. Tatomirescu, dupã emisiunile monetare, propune data
de 268, dupã care i-ar fi urmat la Domnie soþia sa, Sulpicia Druantila, pânã în 270. Evident, nu e totuna sã conduci o Dacie liberã
5 ani (dupã 256) sau 10 ani (pânã în 268). Oricum însã, fosta �Dacia capta� rãmânea liberã, sub carpii care intraserã aci dupã
256. Iar dacului Aurelian, ajuns împãrat �legitim� la Roma, i-a trebuit un mare efort pentru �restaurarea� Imperiului. Scriitorii
Istoriei Auguste noteazã: Aurelian, �vãzând cã Illyria a fost devastatã, iar Moesia pierdutã ºi nemaisperând sã mai poatã
pãstra Dacia transdanubianã, provincia care o crease Traian, el a pãrãsit-o ºi a retras armata ºi pe provinciali��; pe aceºtia
din urmã i-a aºezat în Moesia ºi a numit-o �Dacia sa�. Evident, nu poate fi vorba de retragerea întregii populaþii, ci de plecarea
celor care aveau cu adevãrat motiv sã plece. Se cunoaºte cã fiscul imperial era excesiv pentru cei învinºi ºi cuceriþi ºi funcþionarii
lui erau primii motivaþi sã pãrãseascã provincia abandonatã, împreunã cu alþii care nu aveau nici ei motiv sã rãmânã. ªi
Eutropius, mai târziu, confirmã cã �la începutul Domniei lui Aurelian Dacia pe care Traian o alipise imperiului dincolo de
Dunãre, a fost pierdutã, împãratul nu mai avea nici o nãdejde s-o poatã pãstra�� îl citeazã pe Eutropius I.C. Drãgan (op.cit.II,
p.189). ªi alte izvoare confirmã pãrãsirea Daciei nord-dunãrene, cea ocupatã în 106, dar ºi �restaurarea� imperiului de cãtre
împãratul Aurelian.

Aici, o discuþie se impune. Prin foarte importantul act de eliberare de dupã 256, când a început invazia carpilor ºi a altor geto-
daci liberi ºi care au atacat continuu, în tot deceniul al 6-lea, pânã în 270, revenind încã în 276, act în care, din 258, va fi fost
implicat timp de 5 sau 10 ani ºi Regalian ºi când nici sudul Dunãrii nu mai era controlat de romani (vezi mai sus: Illyria devastatã,
Moesia pierdutã), Dacia întreagã devenea liberã. Dupã care îi va fi trebuit un mare efort ºi mult timp lui Aurelian, începând cu
270, când devine împãrat �legitim�, pentru a reintegra provinciile sud-dunãrene în imperiu, provincii în care, apoi, sã-ºi retragã
trupele ºi administraþia din �Dacia transdanubianã�, care rãmânea liberã. Este foarte posibil � cum intuieºte istoricul I.C.
Drãgan dar merge cu ipoteza prea departe � ca înþeleptul dac Aurelian � �Divinul�, �restauratorul� � sã fi recurs la o tacticã
�tradiþionalã�, ce se va generaliza în timp, aceea de a acorda anumite facilitãþi �barbarilor� între care stipendii, recrutarea în
armata romanã º.a., pentru a nu mai ataca ei ºi, în plus, pentru a apãra ºi graniþa imperiului, în zonã. Aceastã �zãbavã� ar prelungi
evenimentele �retragerii aureliene� din fosta provincie transdanubianã � pe care, oricum imperiul n-o mai controla, � pânã în 274.
Dar liniºte n-a fost la Dunãre � poate stipendiile sau alte facilitãþi n-au fost îndestulãtoare � cãci geto-dacii (nu goþii sau, dacã
vreþi, goþii care, de fapt, erau geþi) au revenit la atac în 276, ajungând pânã în Cilicia (I.C. Drãgan, op.cit. p.167).

Reþinem, deci, cã din vremea împãratului Gallienus, dupã ce carpii au ocupat fosta �Dacia capta� iar în evenimente se va fi
implicat dupã 258 ºi REGALIAN, �un bãrbat priceput în treburile militare�, aceastã fostã provincie romanã n-a mai fost
controlatã de Roma Imperialã. Era, deci liberã. În acest �cadru�, de eliberare, se profileazã, prin urmare, figura generalului
suspect mai dinainte lui Gallienus, fiindcã se pãrea a fi �demn de Domnie� � REGALIAN, �de neam dac, fiind chiar rudã cu
însuºi Decebal�, cum reþin scriitorii Istoriei Auguste.

Desigur, distrugerea puternicului Stat naþional al geto-dacilor condus de Decebal, în 106, centrul cultic al întregii Dacii libere
de atunci, uciderile din cele douã mari rãzboaie ºi ulterior jefuirea sistematicã a �provinciei� imperiale, ultima cuceritã de romani,
a fost o mare loviturã pentru întreaga Dacie, atât cea nord-dunãreanã, cât ºi cea deja ocupatã pânã la Dunãre. Aceasta n-a
însemnat însã cã forþele naþiunii traco-geto-dacilor au fost anulate � ºi imperiul le-a cunoscut din plin în cei 150 de ani de
stãpânire transdanubianã. Acum, în contextul marii crize politice, militare ºi morale din aproape întregul secol al III-lea, împletitã
cu lupta cvasigeneralã de eliberare a provinciilor de margine, Imperiul �bate în retragere�, aproape generalizând �tactica�
stipendiilor ºi a altor facilitãþi pentru a-ºi apãra graniþele, în condiþiile în care marea migraþie din Rãsãrit �bãtea la uºã� ºi nici geto-
dacii liberi nu stãteau în espectativã. De pildã, în 297 carpii atacã din nou, dar acum imperiul, sub Diocleþian (284-305), se
redresase, iar Cezarul sãu, getul Galeriu, i-a respins ºi, conºtient de sentimentele romano-fobe ale conaþionalilor sãi, 15 ani a
þinut sub observaþie zona dunãreanã, din porunca Augustului sãu reformator, când acþionând în forþã, când probabil recurgând
la tactica facilitãþilor. Cãci îi trebuiau ostaºi de încredere în rãzboiul cu Orientul ºi nu numai, iar în luptãtorii sãi de la Dunãre avea
încredere. La dacii �transdanubieni�, acum liberi, fãrã îndoialã ºi la fraþii din Sudul Dunãrii, rãmaºi sub Imperiu, în pofida
eventualelor facilitãþi acordate, a rãmas ºi s-a amplificat � în noile condiþii � ura faþã de imperiul cotropitor ºi jefuitor. Ura aceasta
nu ºi-a putut-o stãpâni nici getul Galeriu, când augustul sãu socru, Diocleþian, l-a înãlþat în demnitatea de împãrat, în 305, el
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retrãgându-se între particulari. Ne spune Lactanþiu, acest �Cicero al creºtinilor� care îl urãºte pe Galeriu pentru persecuþiile faþã
de creºtini pânã cãtre sfârºitul Domniei, când a dat totuºi primul edict de toleranþã pentru creºtinism în imperiu. Îl caracterizeazã
pe acest get ajuns împãrat ca pe o �fiarã� care �avea o sãlbãticie ºi cruzime înnãscute� pentru romani, �cu totul strãine de
sângele de roman�. El, Lactanþiu, ºtie cã Galeriu, când a primit titlul de împãrat, �a declarat cã este duºmanul numelui de roman
ºi cã vrea sã schimbe titulatura imperiului roman cu aceea de imperiu dacic�, ºi chiar în anul urmãtor, 306, �a îndrãznit -
adaugã Lactanþiu � sã procedeze cu romanii ºi cu supuºii lor la fel cum � recunoaºte creºtinul roman � au procedat
strãmoºii noºtri cu cei învinºi, conform legilor rãzboiului� � adicã sã-i punã sã plãteascã ºi ei, romanii, impozit � deoarece ºtia
bine Galeriu cã ºi pãrinþii lui geto-daci din nordul Dunãrii dupã anul fatidic 106 au fost supuºi recensãmântului, în vederea
impozitãrii, de cãtre împãratul Traian, �dupã ce acesta i-a învins pe dacii care reluaserã luptele cu încãpãþânare� dupã primul
rãzboi din 101/102, i-a impozitat, �drept pedeapsã�10). Galeriu, dupã ce îºi va fi reglementat în vreun fel raporturile cu conaþionalii
sãi �transdanubieni� ºi a cultivat relaþii bune ºi cu fraþii lor din sudul fluviului, a recrutat masiv ostaºi din rândurile lor pentru
rãzboiul cu parþii ºi nu numai. Pe Arcul de triumf de la Salonic, al lui Galeriu, ridicat în urma victoriilor obþinute, încã se observau
bine, la sfârºitul secolului al XIX-lea, scene din rãzboiul cu parþii, în care apar trupele de geto-daci cu simbolul lor vexilologic. ªi
Constantin cel Mare a avut un cult pentru strãmoºii lui traco-geto-daci, ceea ce s-a vãzut, între altele, pe Arcul sãu de triumf
�oferit� de senatul roman dupã �pacificarea� �cetãþii eterne�, Arc pe care împãratul a dispus sã se instaleze pe frontispiciu, de
o parte ºi de alta, câte 4 statui uriaºe, de câte 3 metri, de daci, pileati, dar ºi comati, sã �vegheze� ei, dacii, intrarea ºi ieºirea în
ºi din Roma. Desigur, ºi de aici înainte, în noua ascensiune a Imperiului sub împãraþii de origine traco-geto-dacã, de la Maximin
Tracul (235-238) la Focas (602-610), vor fi fost raporturi de �bunã vecinãtate� cu �transdanubienii� liberi, alternând ºi cu unele
mai încordate, în condiþiile migraþiilor, cãci ºi aceºtia simþeau nevoia unei protecþii din partea unei mari puteri a vremii, dar o
protecþie adevãratã, deºi Imperiul, ca orice imperiu, a încercat sã reintegreze pe �transdanubieni� ºi chiar sã ajungã la întinderea
de odinioarã. În condiþiile creºtinãrii în rit ortodox/rãsãritean a traco-geto-dacilor, inclusiv a �transdanubienilor�, aceste raporturi
de bunã vecinãtate se vor fi consolidat ºi pânã la marea schismã creºtinã (1054) dar ºi dupã ce se vor fi reluat , dupã devastatoarele
cruciade. Probã � raporturile bune ale primilor noºtri cnezi ºi voievozi cu Bizanþul, iar ulterior ale Domnilor �întemeietori� de
Þarã.

Prin urmare, ampla schimbare de tacticã a Imperiului din ultima treime a secolului al III-lea va fi deschis un capitol nou în
relaþiile acestuia cu dacii liberi �transdanubieni�. De ce nu ºi în atitudinea sa faþã de fraþii din sudul Dunãrii!? Dar rãul pricinuit
tuturor acestora prin cei 335 de ani de hãrþuieli ºi mari rãzboaie, din 229 î.Hs. la 106 d.Hs., cu jaful care le-a însoþit ºi le-a urmat,
rãmânea un rãu ireparabil. E drept, geto-dacii liberi, deºi cu destulã greutate, au ajuns la un modus vivendi cu migratorii. Ba chiar
un prinþ valah, de pildã, Ramnung, îl onora pe teribilul Atila, venind la nunta acestuia însoþit de 700 de viteji (îºi lua valahul gardã
de protecþie, cãci nu putea ºti în ce dispoziþie va gãsi pe imprevizibila cãpetenie a hunilor), dar rezistenþa autohtonilor în faþa
migratorilor fusese grav afectatã. Eliberarea fostei �Dacia capta� ºi reconsolidarea puterii geto-dacilor au avut menirea sã le
reîntãreascã forþa de rezistenþã în perspectiva migraþiilor.

Iatã de ce, o datã în plus, ne apare atât de important Actul temerar al lui REGALIAN, vrednicul urmaº al Marelui Rege, erou
ºi martir al neamului sãu, Decebal. REGALIAN a rãmas el însuºi pentru noi, un erou ºi un martir. El este, cum am spus, primul
restaurator al Daciei libere. De la el, istoria noastrã naþionalã s-a derulat, printre vicisitudinile vremurilor, sub semnul planului
dacic, care ne-a traversat epocile ºi încã ne animã, plan la împlinirea cãruia vedem în þara noastrã Dacia modernã.

NOTE
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Arheologii sãtmãreni au descoperit cel mai mare cimitir din arealul dacic, cu ocazia sãpãturilor efectuate
pe ºantierul arheologic de la Malaia Kopania, din Ucraina, aflat la 20 de kilometri de graniþa cu România.
ªeful Secþiei de Arheologie din cadrul Muzeului Judeþean Satu Mare, Robert Gindele, a declarat, marþi,

cã cimitirul de la Malaia Kopania reprezintã cea mai mare descoperire dacicã de pânã acum.
�Este vorba despre un cimitir de incineraþie în care am descoperit pânã acum zeci de morminte. Defuncþii au

fost puºi pe rug, osemintele calcinate depuse în urne ºi îngropate în pãmânt�, a declarat arheologul Robert Gindele,
dupã închiderea unei noi sesiuni de cercetãri în zonã. Acesta a precizat cã în mormintele de femei au fost descoperite

bijuterii, fibule, catarame, inele ºi verigi,
în timp ce în mormintele bãrbaþilor au fost
descoperite arme, printre care ºi unele
foarte spectaculoase, precum spade
îndoite, o armã specialã numitã fica - un
fel de sabie cu un singur tãiº, pinteni,
vârfuri de lance ºi alte obiecte. Robert
Gindele a spus cã descoperirea este
foarte importantã, având în vedere cã
ritualul de înmormântare al dacilor este
foarte puþin cunoscut, iar cimitirul de la
Malaia Kopania este cea mai mare
necropolã dacicã descoperitã vreodatã.

�La Malaia Kopania am descoperit
mai multe morminte decât au fost
descoperite vreodatã în tot arealul Marii
Dacii. Fãrã îndoialã, vor fi câteva sute pe
când vom finaliza cercetãrile. Sutã la sutã
putem spune cã aici va fi cercetatã cea

mai mare necropolã de pe tot arealul culturii dacice�, a spus Gindele. Acesta a menþionat cã mormintele dateazã din
perioada lui Burebista, fiind descoperitã ºi o monedã greceascã din argint din acea perioadã.

Anul trecut, în cetatea de la Malaia Kopania
au fost descoperite ºi urmele unui atelier de turnat
fier, inclusiv bucãþi de fier neprelucrat care urmau
sã fie topite, o monetãrie ºi un atelier de confecþionat
râºniþe pentru mãcinatul grâului. Acesta este al doilea
cimitir-cetate dacic descoperit, pe lângã cel din
Zemplen � Slovacia, aflat la 200 de kilometri de
graniþa cu România.

ªantierul arheologic de la Malaia Kopania se
aflã la 20 de kilometri de graniþa cu România, la
intrarea Tisei în bazinul Maramureºului istoric. Situl
arheologic de la Malaia Kopania a fost deschis în
urmã cu 20 de ani, iar din anul 2002 o echipã de
arheologi de la Muzeul Judeþean Satu Mare, formatã
din directorul Viorel Ciubotã, ºeful de secþie Robert
Gindele ºi arheologii Liviu Marta ºi Zoltan Cardoº,
împreunã cu arheologi de la Universitatea Naþionalã din Ujgorod � Ucraina, au fãcut constant sãpãturi în acest loc.

Vlad CONSTANTIN

O descoperire care poate rescrie istoria
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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 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 avull. Încerc sã-l
analizez ca în limba sanscritã. Este format din rãdãcina bur, care este înrudit cu a bura, boare, poate ºi cu burniþã,
brumã sau áóðÿ 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 subtext, 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, substantivul bala înseamnã forþã, vigoare, talie mare, iar ca
adjectiv, 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.

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 bânij (pronunþat banigi, negustor) ºi bânija (negoþ), (conform
DS, p. 463). Aceasta ar putea justifica existenþa cuvântului românesc ban, � monedã � cãruia în latinã îi corespunde
�pecunia�. 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

Cuvinte vechi (III)
 Mioara CÃLUªIÞÃ-ALECU

^ ^
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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 (ãoòoâo, 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 geto-dace nr. 21, 25, 42, 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 ëþáoâü din rusã, dar nu descinde din acesta, deoarece pe placa de plumb nr. 107
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 plãca de plumb nr. 121, este scris fapto, însemnând sã fãptuiesc, de la verbul a fãptui.
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...
Vechimea cuvântului �luptã� este argumentatã de rãdãcina sanscritã lup, care sugereazã dezrobire, ucidere (DS,

p. 556), ºi de existenþa cuvântului lupus ºi în latinã. Lupta este ta-aceea care lup-ucide, dezrobeºte.
Sare este un cuvânt vechi autohton. Cuvintele înrudite, din latinã: salio= a sãra ºi a sãri ºi rusã ñoëü= 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 ºi A. Nãdejde-Gesticone. I. I. Russu considera
cã tare este cuvânt autohton. Aceasta se poate dovedi ºi
prin exemple din limba sanscritã, în care adjectivul târa
înseamnã �pãtrunzãtor, agreabil, clar�, iar substantivul târa,
�stea, pupila ochiului�...(DS, p. 290). Oare �tare� este
înrudit cu très din limba francezã?

A trãi conþine rãdãcina tra care a generat multe cuvinte
înrudite cu trai, tradiþie, a trage... Aceastã radãcinã 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, æèòü în rusã.

Limba românã, deºi a fost influenþatã ºi de limbile altor
popoare cu care a fost în contact, 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.
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În vremuri foarte îndepãrtate a existat în Dacia un centru de comandã universal, condus de cãtre un rege al
regilor, amãnunt care astãzi nus e mai ºtie, dar care poate fi probat arheologic prin existenþa cerbului Sarabha
precum ºi prin legendele getice, eline ºi hinduse cu privire la capturarea unei Sarabha din tradiþiile orale ºi

scrise (1).
De existenþa acestui Rege al Lumii, rege ºi zeu în acelaºi timp, se leagã numele de Basarabã, ca denumire a unei

caste conducãtoare din care se recrutau regii ºi preoþii ºi denumirea de Basarabia, ca topos mitic getic, despre care
vom vorbi în cele ce urmeazã.

În Basarabia de astãzi, la nici 300 kilometri depãrtare de Agighiol � România, unde s-a descoperit celebrul tezaur
getic datând din secolul 4 î.H., cel decorat cu cerbul Sarabha, se aflã mânãstirea creºtin-ortodoxã Cãpriana, a cãrei
legendã de întemeiere pune întâmplãrile pe seama voievodului ªtefan cel Mare.

Se spune cã, odatã, voievodul Moldovei, întorcându-se dintr-o bãtãlie, în drum cãtre cetatea de scaun, a fãcut
popas în codrii Lãpuºnei. La un moment dat, pe când se odihneau cu toþii, oºteni ºi domn, au vãzut cum o cãprioarã
urmãritã de o haitã de lupi, a nãvãlit în tabãra voievodalã ºi s-a aºezat în mijloc, cãutând scãpare de fiarele ce o vânau.
ªtefan cel Mare a luat întâmplarea respectivã drept un semn divin ºi a zidit pe locul de oprire al cãprioarei o mânãstire
cu numele de Cãpriana, în amintirea animalului ceresc.

Însã, dupã cum aratã mitropolitul Nestor Vornicescu (2), documentele istorice atestã existenþa încã de la 1359 a
unei mânãstiri în codrii Lãpuºnei, ceea ce dovedeºte cã nu ªtefan cel Mare este ctitorul Cãprianei, mânãstirea fiind
mult mai veche. Cãpriana cea veche s-ar fi aflat, aºa cum spun aceleaºi documente, la izvoarele râului Vâºnevãþ, iar
acest amãnunt dã alte indicii cu privire la vechimea anticã, precreºtinã a unei astfel de zidiri cu caracter religios.

În primul rând, situarea la izvoare constituie locul cu predilecþie al templelor consacrate divinitãþilor stãpâne peste
ape, iar în al doilea rând, numele de Vâºnevãþ este identic ca formã ºi conþinut cu sanscritul �vaiºnava�, adicã
consacrat lui Vishnu. Pentru noi este semnificativã aceastã asociere între un templu de la izvoarele unei ape curgãtoare,
Vishnu, ºi simbolul curgerii pe care îl îmbracã cãprioara, întrucât sunt motive sã credem cã mânãstirea Cãpriana
continuã, de fapt, un templu getic, unul dintre acele locuri sfinte de închinare ºi rugãciune, despre care Iordanes a
scris în cartea sa, Getica .

Nu ªtefan cel Mare a fost cel ce a dobândit cãprioara ºi nici vreun voievod de dinaintea lui; aici se ascunde acelaºi
mit hiperboreic al cervideului oprit din alergare, prezent în culturile getice, eline ºi hinduse.

Legãtura dintre cerb ºi voievozii moldoveni a fost sesizatã de Romulus Vuia ºi Mircea Eliade, care au explicat
legenda fondãrii statului Moldova ºi a vânãtorii rituale a zimbrului pe seama legendelor hinduse cu privire la vânarea
cerbului Sarabha ca ritual de întemeiere statalã (3). Pecetea cetãþii Baia, prima capitalã a Moldovei, avea ca simbol nu

zimbrul, ci un cerb, iar despre Mihai Viteazul scrierile epocii afirmã cã era nedespãrþit
de doi cerbi dresaþi care-l însoþeau chiar ºi pe câmpul de rãzboi (8). Dar nici R.
Vuia, nici M. Eliade, atunci când au fãcut trimitere la cerbul Sarabha din îndepãrtata
Indie pentru a explica legenda fondãrii Moldovei, nu au ºtiut cã acest simbol era
unul funcþional în mistica geticã din secolul 4 î.H., ba mai mult, dinaºtii geþi îºi
decorau cupele de argint cu cerbul Sarabha (4)

Acest simbol nu poate fi înþeles decât dacã se are în vedere, pe de o parte, faptul
cã Sarabhã este un cerb-pasãre, iar pe de altã parte faptul cã existã o legãturã cu
încãrcãturã misticã între cervidee ºi apa curgãtoare. Cerbul Sarabha este un cerb-
pasãre, aspect reliefat în decoraþiunile tezaurelor atât prin aripile mult stilizate ale
cerbului, cât ºi prin ghirlanda formatã din capete de pãsãri, un substitut al arborelui
lumii în care se odihnesc sufletele-pãsãri în postexistenþã.

Nu întâmplãtor Basarabia se aflã situatã în punctul terminus al curgerii Dunãrii,
cel mai important fluviu european care, înainte de a se vãrsa în mare, se desparte în
mai multe braþe, precum ramificaþiile coarnelor de cerbi, iar unele hãrþi, preluând
probabil credinþe astãzi uitate, prezintã Delta ca un bãrbat purtând pe cap o coroanã

Basarabia înainte de Homer
Gheorghe ªEITAN

Pocal cu cerbul Sarabha
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formatã din ramificaþiile fluviului în aceastã zonã.
Binomul curgere-oprire a servit cândva gândirii anticilor pentru a ilustra moartea, revenirea din moarte a fiinþei ºi

ieºirea din acest angrenaj perpetuu, iar Dunãrea a constituit fundalul, scena de prezentare a unor mituri ce se
desfãºoarã dupã scenarii care au la bazã o astfel de gândire religioasã.

Arãtãm cã în limba sanscritã curgere înseamnã SAR iar verbul ,,a opri� se traduce prin BAS (5) prin urmare ,,a
opri curgerea� ar trebui sã se rosteascã ,,bas-sar�.

Însã, dupã cum arãta M. Eliade, cerbul simboliza în Grecia anticã � ºi am spune la fel în spaþiul mitologic getic �
acea renovaþio periodicã ºi universalã ºi asta datoritã tocmai reînnoirii periodice a coarnelor sale.

Fluviul repetatelor morþi ºi renaºteri devine cerbul care îºi reînnoieºte în fiecare an coarnele, iar in acest caz �bas-sar�
capãtã forma �bas-sarabha�. Simbolic, el este ceea ce alchimiºtii au numit �cervus fugitivus�, spirit ºi suflet în
acelaºi timp ºi nu poate fi prins în alt loc decât acolo unde apele Dunãrii îºi opresc curgerea, despicându-se precum
coarnele unui cerb pentru a se vãrsa în mare.

Mai arãtãm cã printre nenumãratele basme iniþiatice getice, aceste adevãrate upaniºade în prozã se aflã ºi cel
intitulat �Dunãre Voinicul�. Eroul nostru, un fel de Fãt-Frumos, îl cautã pentru a-l rãpune pe Tarta-Cot, numit în
basm o stârpiturã de om, spaima lumii . Iatã un scurt citat din basmul amintit, edificator pentru ceea ce ar putea sã
însemne acest personaj (6): �Intrând ei acolo, dete peste Tarta-cot dormind pe pajiºtea cea verde ce era acolo, cu un
ulcior la cap ºi altul la picioare. Ce vã gândiþi cã era în acele urcioare? Apã vie ºi apã moartã! Dunãre Voinicul, ce-i
trãsni lui prin cap, cã numai puse mâna ºi-i schimbã urcioarele. Puse pe cel de la cap la picioare; iar pe cel de la
picioare la cap.�

Sensul ascuns al simbolurilor apã vie ºi apã moartã este acela al vieþii ºi al morþii ºi, dupã cum în basm ulciorul de
la cap se poate schimba cu cel de la picioare, tot astfel moartea urmeazã vieþii ºi vieþii îi urmeazã moartea. Este un
cerc pe care hinduºii l-au numit sam sara, iar partea a doua a cuvântului vine tot de la curgere (sar în sanscritã),
întregul termen însemnând, de fapt, omul aflat în suferinþã.

Tarta-cot, numit în basm spaima lumii, deþinãtorul celor douã ulcioare cu apã, este reflectarea în oglindã a
curgerii Dunãrii, iar eroul nostru, numit Dunãre-Voinicul, semnificã spiritul Dunãrii care se opune dualitãþii  �când la
cap, când la picioare, când la umbrã, când la soare�, cel ce îl rãpune pe Tarta-cot, adicã sam-sara, pentru a putea ieºi
din acest angrenaj. În planul simbolurilor, asistãm tot la o oprire a curgerii, adicã bas-sar.

�A opri� este un termen-cheie pentru a desemna o stare ultimã în ceea ce priveºte strãdaniile de separare a Naturii
de Spirit, starea de jivan-mukta sau eliberatul în viaþã ºi termenul a fost deseori întrebuinþat în diverse scrieri hinduse,
un exemplu fiind cel din Samkhya-Karika (7)

�Precum o dansatoare SE OPREªTE din dans, dupã ce s-a arãtat publicului, tot aºa Natura se opreºte dupã ce s-a
revelat Spiritului.�

ªi încã un citat din aceeaºi lucrare de referinþã pentru mistica hindusã care opereazã cu aceleaºi concepte ca ºi
mistica geticã: �Am vãzut-o�, gândeºte unul cu indiferenþã; �am fost vãzutã�, gândeºte cealaltã care se OPREªTE;
deºi cei doi rãmân uniþi, nu mai existã motiv pentru creaþie.

Spiritul ºi Natura din Samkhya-Karika sunt una ºi aceeaºi cu Toma Dalimoº ºi Manea al Câmpului, aceleaºi
elemente de gândire filozoficã, doar numele lor diferã. Fata sfioasã ce se retrage dupã ce a fost vãzutã înseamnã
oprirea creaþiei, capturarea lui cervus fugitivus, ori, dupã caz, oprirea curgerii fluviului.

Este acelaºi mecanism de gândire religioasã specificã culturilor
geticã, hindusã ºi elinã, care au la bazã metosomatoza sau pasãrea
migratoare a sufletului.

Sarabha, care în limba sanscritã înseamnã literalmente �pasãre�,
poate fi urmãrit pânã în paleolitic ºi neolitic, iar acest aspect a fost
demonstrat de Maria Gimbutas care a arãtat existenþa Zeiþei-Pasãre
la proto-geþii de pe teritoriul României ºi cele adiacente. În învãþãtura
hindusã, pasãrea-migratoare este pasãrea Garuda, vehicolul lui
Vishnu, cea care duce ºi aduce fiinþa din lumea aceasta în cealaltã
lume. Însã eliberarea se produce doar dacã pasãrea migratoare se
OPREªTE din aceastã navetã, devenind o BAS-SARABHA.

Acesta este ºi sensul episodului prezentat în vede ºi purane,
unde încarnarea lui Shiva ca Sarabeswara se opune lui Vishnu, episod
unde iarãºi termenul �a opri� este din nou unul cheie. Sarabeswara
nu îl anihileazã pe Nara-Simha, ci doar îl opreºte din mânia
distructivã, silindu-l sã conºtientizeze acþiunea sa greºitã.

Statuie a lui Shiva în Murdeshwar lângã Goa
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Cerbul trebuie doar capturat, nu ucis, pentru cã eliberarea se produce pentru cel ce continuã sã rãmânã în corp,

este starea de jivan-mukta, un stadiu pe care-l dobândesc doar marile spirite ale umanitãþii, regi ºi zei în acelaºi timp.
Capturarea unui Sarabha, în opinia lui M. Eliade, care analizeazã legendele hinduse cu acest subiect, este un rit ce

permite ascensiunea unui conducãtor de la condiþia de raja la rangul de Suveran Suprem.
Revenim, prin urmare, în punctul din care am plecat la începutul acestor rânduri: Dacia ca centru de comandã

universalã, acea Dacie Hiperboreanã pe care au arãtat-o în scrierile lor N. Densusianu ºi V. Lovinescu. Pe cale de
consecinþã, dacii au avut un ritual al capturãrii cerbului-pasãre Sarabha pentru cã numai prin acest ritual centrul
putea avea un monarh universal, un ritual care-l transforma pe voievodul local în Împãratul lumii.

Sunt trei elemente importante care ne dau dreptul sã afirmãm cã geþii au dispus de un ritual al capturãrii unui
Sarabha: a) Existenþa unui teritoriu numit Basarabia aflat în preajma vãrsãrii Dunãrii; b) Existenþa cerbului-pasãre
Sarabha ca reprezentare pe tezaurele getice din secolul 4 î.H.; c) Legenda elinã a capturãrii de cãtre Herakles a
cãprioarei zeiþei Arthemis, o legendã prehomericã când cultele protogetice ºi cele eline devin indistincte ºi se contopesc
în ceea ce numim civilizaþia pelasgicã. Legenda amintitã povesteºte cã zeiþa Arthemis se mâniase pe muritori pentru
cã nu-i mai aduceau suficiente jertfe în temple ºi, ca urmare, trimese cãprioara cu coarne de aur ºi picioare de bronz
sã facã pagube în livezi ºi pe ogoare. Din ordinul lui Euristeu, Herakles plecã sã o prindã. Vânãtoarea animalului sacru
durã un an încheiat, timp în care cãprioara alergã pânã la izvoarele Istrului, în nordul îndepãrtat, dupã care, fãcând
un salt, a þâºnit din nou în alergare, pornind spre miazãzi.

În unele scrieri se face trimitere la încercãrile cãprioarei de a scãpa de sub urmãrire, la hiperborei. În cele din
urmã, Herakles, cu o sãgeatã bine þintitã într-unul din picioare, o imobilizã ºi o capturã vie.

Nu se poate sã nu se observe cum, pe fondul ieºirii din metosomatozã în cele trei culturi geticã, hindusã ºi elinã,
funcþioneazã acelaºi mecanism de gândire religioasã, ceea ce face ºi mai credibilã teza existenþei unor centre de
comandã universale. Mânia zeiþei Arthemis din aceastã legendã este aceeaºi cu mânia lui Vishnu care l-a determinat
pe Shiva sã se încarneze ca Sarabheswara. Sub aspect mistic, cerbul Sarabha getic, cel din toreuticã, joacã acelaºi
rol ca ºi încarnarea lui Shiva ca Sarabha, pentru cã ºi el se opune aspectului vishnuit sugerat prin tripticul pasãre-
iepure-peºte din tezaurele getice descoperite pe teritoriul României ºi Bulgariei. Cu menþiunea cã Sarabha getic nu
aratã nicio urmã de mânie, precum Shiva ori Arthemis, el este blând, este hiperboreic. Culturile diferã în amãnunte,
fondul rãmâne acelaºi. Iatã de ce afirmãm cã ºi geþii au avut un ritual al capturãrii lui Sarabha care ar putea fi
reconstituit apelând la izvoarele hinduse ºi eline, amintite pânã acum.

Într-o astfel de reconstituire unde îºi are locul pe harta geticã teritoriul capturãrii lui Sarabha sau opririi lui din
alergare, numitã de cei vechi, dupã cum am arãtat mai sus BAS-SARABHA?

Conþinutul muncii lui Herakles prevede cã urmãrirea cervideului a avut loc în douã pãrþi distincte. Într-o primã
parte, cãprioara a alergat în amonte pânã la izvoarele Istrului; în partea a doua, îºi schimbã direcþia de alergare, e la
vale, ceea ce, din motive de logicã a simetriei, ne face sã deducem cã a fost capturatã aproape de vãrsarea Dunãrii
în mare. Aceastã deducþie este întãritã de legenda lui Tezeu despre care se spune cã, urmându-l pe Herakles, a sosit
ºi el cu vânãtori iscusiþi sã prindã o cerboaicã de aur care, zice-se, pãzea gurile Dunãrii. Mai ºtim amãnuntul cã
animalul sacru, urmãrit de Herakles, a cãutat scãpare la hiperborei, ori hiperboreii s-au aflat numai în nordul Dunãrii.

Oprirea din alergare ori capturarea lui Sarabha trebuie sã fi avut loc într-o zonã situatã geografic între Prut ºi
Nistru ºi la nord de Dunãre. Dacã ne uitãm pe hartã, acest teritoriu coincide cu Basarabia Veche. Prin urmare, nu
cucerirea la 1.350 a provinciei de cãtre Alexandru Basarabã a dat numele de Basarabia, cãci la data respectivã
Basarabia exista de mii de ani.

Când afirmãm acest lucru, avem în vedere elementele expuse pânã acum ºi care se cumuleazã:
- a existat un templu getic vishnuit al apei ºi al cerbului, continuat pânã în zilele noastre de mânãstirea Cãpriana
- a existat la geþi o misticã a cerbului Sarabha ce a ajuns pânã la noi sub forma unor desene ale tezaurelor datând

din secolul 4 î.H.
- în cadrul societãþii getice, casta Sarabi-Terei cumula regii ºi preoþii, un adevãr lãsat scris de Iordanes în Getica
- mitologiile antice au utilizat simbolul apei curgãtoare ºi reînnoirea periodicã a coarnelor de cerb pentru a

desemna cercul de suferinþã umanã viaþã-moarte-renaºtere
- lingvistic, fie cã vorbim de apa curgãtoare - SAR ori de cerbul Sarabha, verbul a opri se traduce prin particular

BAS, ceea ce ne conduce la formaþiunea Bas-sar sau, dupã caz, la Bas-Sarabha
- a existat � în mitologiile geticã, elinã ºi hindusã � un scenariu al capturãrii unui cervideu miraculos ca o condiþie

a obþinerii rangului de Rege al Lumii, el fiind la elini cãprioara arthemida iar la geþi ºi hinduºi cerbul Sarabha.
- Herakles, ca ºi Tezeu ce i-a cãlcat pe urme, au prins acest cervideu în zona de deltã a Dunãrii
Toate acestea, ca ºi altele asupra cãrora spaþiul nu ne permite sã zãbovim, au existat aºa cum Basarabia a existat

înainte de Homer.
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Lucrarea analizatã în acest material, a fost pãstratã într-un numãr redus de exemplare, iar aceasta nu doar
din cauza 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 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 studiere a 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, pasaje 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.

1 � Contactul scriitorului Ioan Al. Brãtescu-Voineºti
cu problemele de istorie (ca disciplinã)

 ... Am avut încã din copilãrie o aversiune pentru istorie. Obligaþia de a învãþa nume de regi ºi de împãraþi, anii
în care au domnit, duºmanii cu care s-au rãzboit, localitãþile unde au repurtat izbânzi sau au suferit înfrângeri, cu

Silviu N. DRAGOMIR

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

Ioan Al. Brãtescu-Voineºti
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precizarea anului ºi zilei în care s-au întâmplat asemenea evenimente, departe de a mã interesa, îmi pricinuiau un
supliciu insuportabil - ca o nevralgie. Mintea mea, în care totuºi alte cunoºtinþe se întipãreau cu înlesnire, nu putea,
cu toate silinþele ce-mi dam, sã reþie asemenea cunoºtinþe istorice.

De aceastã meteahnã nu m-am putut vindeca niciodatã. În clasa VI-a de liceu, rãposatul Ion Bianu, cu care mai
târziu am ajuns coleg de Academie, era sã mã lase corigent, pentru cã nu ºtiam data naºterii ºi morþii personagiilor
de care ne vorbea la cursul sãu de Istoria Literaturii Române. M-a scãpat de aceastã ruºine profesorul de ªtiinþe
Naturale, rãposatul Sava ªtefãnescu, la care aveam nota 10. ªtiinþele Naturale! Zoologia! Acesta era izvorul din
care se adãpa setea mea de a cunoaºte...

În privinþa istoriei ajunsesem sã gãsesc lipsei mele de interes pentru cunoºtinþele de domeniul ei o justificare. Îmi
ziceam: Ce este istoria? Ce reprezintã ea? De vreme ce omul este ultima creaþie a evoluþiei vieþii pãmânteºti, istoria
reprezintã ultimele pagini ale biologiei. Pentru ca sã poatã cineva sã extragã din evenimentele istoriei o sintezã, o
interpretare logicã ºi raþionalã a lor, trebuie sã cunoascã mai întâi paginile precedente ale vieþii pãmânteºti, drumul
parcurs de predecesorii omului pe acest pãmânt.

Poate cã greºesc, dar îmi pãstrez ºi astãzi credinþa cã - afarã numai de cazul când e înzestrat cu o intuiþie genialã
- cineva nu poate ajunge adevãrat istoric, precum nu poate ajunge nici un bun sociolog, decât dacã înainte de a se
avânta în aceste domenii de cunoºtinþe, va fi fost viu interesat de fenomenele biologice...

Încã de la aceste prime pagini ce par la o primã vedere oarecum banale, putem sã ne dãm seamã cã scriitorul luat
în discuþie a fost un fin spirit analitic, dovedit ca deosebit de pãtrunzãtor ºi realist în ceea ce priveºte calitatea ºi
înzestrarea lui cu un remarcabil simþ istoric. Era, de asemenea, ºi un observator imparþial, clar ºi precis. Dacã putem
afirma de celãlalt mare povestitor al epocii respective, Mihail Sadoveanu, cã a fost un romancier de o certã facturã
artisticã, constatãm încã din start cã Ioan Al. Brãtescu-Voineºti a desfãºurat, per contrario, un stil aproape ziaristic
(de aºa-numit �cronicar�), argumentând foarte meticulos, printr-o prezentare concentrat susþinutã ºi mereu la obiect,
pregãtind parcã dintru început acea susþinere pe care o va propune, cãtre final, drept concluzionare.

2 � Primul contact al lui Brãtescu-Voineºti cu �dacologii�
În continuare, îi vom da cuvântul savantului analizat spre a ne povesti primele sale contacte cu �dacologii� care

i-au influenþat pãrerile: Nicolae Densuºianu, doctorul Constantin Istrate ºi generalul Nicolae Portocalã, aceia cãrora
li s-au adãugat ulterior doctorul vasluian academicianul Nicolae Gh. Lupu1 , ca ºi alþi �protocroniºti�.

 ... Dupã trei ani de magistraturã în Bucureºti, Ploieºti, Piteºti ºi Craiova m-am întors la Târgoviºte... Acolo am
fãcut cunoºtinþa unui om foarte simpatic, generalul Nicolae Portocalã, pe atunci colonel, profesor la ªcoala de
cavalerie din Târgoviºte. Puþini oameni atât de plãcuþi ca dânsul am cunoscut în viaþa mea. Zvelt ºi graþios în toate
miºcãrile lui, avea o figurã cu trãsãturi fine, ochi vii ºi scânteietori de inteligenþã ºi un

timbru de voce foarte agreabil. Deºi tânãr încã, pãrul îi era alb ca zãpada... Curând s-a întemeiat între noi o
strânsã prietenie... El îmi vorbea despre o carte pe care ar fi vrut

s-o scrie asupra istoriei dacilor... În 1915 am pãrãsit Târgoviºtea, m-am mutat în Capitalã, fiind numit secretar
general al Camerei Deputaþilor. Ne-am despãrþit. A venit rãzboiul mondial... Nu mai ºtiam nimic despre dânsul...

 Prin anul 1934 ori 1935, întorcându-mã de la pescuit de pe Valea lui Drãgan, aproape de Ciucea ºi urcându-mã
în tren, nemeresc într-un compartiment în care nu era decât o singurã persoanã: generalul Portocalã. Ce ceasuri
minunate am petrecut pânã la Bucureºti! ... Atunci m-a înºtiinþat cã a terminat ºi a publicat cartea de care îmi
vorbea la Târgoviºte; tot atunci mi-a vorbit cu entuziasm despre �Dacia Preistoricã� a lui Nicolae Densusianu pe
care nu o cunoºteam, sfãtuindu-mã s-o citesc neapãrat.

A doua zi dupã sosirea la Bucureºti, generalul mi-a trimis cartea lui intitulatã
�Din preistoria Daciei ºi a vechilor civilizaþiuni�.
 Mãrturisesc cu ruºine cã n-am început s-o citesc decât dupã ce am aflat cã murise. Dupã terminarea ei am

cumpãrat �Dacia preistoricã� a lui Nicolae Densusianu, la începutul cãreia, drept prefaþã, e publicatã comunicarea
ei la Academia Românã de

dr. Constantin Istrate, în douã ºedinþe consecutive ale sesiunii din anul 1912.
 N. Densusianu, doctorul Istrate ºi generalul Portocalã sunt cei dintâi, care au îndrãznit sã aducã o clãtinare

credinþei cã noi suntem urmaºii Romei...2

Cu câtã pietate, cu câtã cãldurã, cu câtã emoþie vorbise d-rul Istrate de opera lui N. Densusianu! ... Ce înduioºãtoare
sunt paginile în care descrie lipsurile, privaþiile de tot felul, îndurate de acest adevãrat mucenic, gãsit mort într-o
odãiþã mizerabilã în care locuia ºi îngropat ca orice om de rând. Cartea lui n-a fost tipãritã decât dupã moarte...
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Soarta ºi sfârºitul lui N. Densusianu, ca ºi acelea ale lui Eminescu, apar o asprã mustrare, un negru rechizitor al
pãturii noastre intelectuale...

3 � Cauzele primelor insuccese ale teoriei �dacologice�
Insuccesul teoriei repective se datoreºte mai multor cauze.
Întâi indiferenþa pãturii noastre intelectuale a cãrei atenþie era absorbitã de preocupãrile frãmântãrilor politice.

Clopotul asurzitor al politicii înãbuºea, fãcea sã nu se mai audã nici un alt sunet. Cine avea pas sã citeascã o carte
de 1.130 de pagini?

În al doilea rând era modestia situaþiei sociale a lui N. Densusianu. Ce importanþã se putea acorda pãrerilor
unui om, care nu era nici profesor de istorie, nici ministru, nici mãcar deputat ori senator, ci un biet director cl. II-
a la Serviciul geografic al Armatei ?

În al treilea rând a fost asprimea termenilor cu care specialiºtii noºtri istorici s-au exprimat asupra valorii operei
lui N. Densusianu. �Roman fantastic plin de mitologie ºi de filologie absurdã�, scria arheologul Vasile Pârvan; iar
profesorul de istorie Andrieºescu: �îmbinare laolaltã de ºtiri legendare, silnic alãturate cu anumite date din vechi
izvoare, însoþite ici-colo de superficialã cunoaºtere a terenului, care duc fireºte la încheeri fantastice cu linii de
amãnunte false�.

A! Au fost întotdeauna ºi sunt încã ºi astãzi teribili specialiºtii faþã de cei care îndrãznesc sã emitã ipoteze, care
zdruncinã valoarea operelor lor. Ce sentiment de cruþare poate avea un învãþat, faþã de cel care emite o ipotezã care,
dacã s-ar adeveri, ar însemna aruncarea la coº a tot ceea ce a scris el pe baza unei ipoteze contrarii?

Era cu atât mai uºor specialiºtilor istorici sã reducã la neant valoarea operei lui N. Densusianu, cu cât ipoteza
lui, care aducea o clãtinare credinþei obºteºti cã noi suntem urmaºii Romei, apãrea tuturor ca un act de impietate, o
micºorare a valorii titlului nostru de nobleþe.

Dar, pentru ca sã fiu drept, trebuie sã recunosc cã insuccesul operei lui N. Densusianu se datoreºte într-o oareºicare
mãsurã ºi lui însuºi. �Dacia Preistoricã� e un volum enorm de 1.130 de pagini, foarte obositor de citit, în care
chestiunea originii neamului ºi a limbii noastre e cuprinsã în câteva pagini ºi nici în acestea nu este enunþatã o
afirmaþiune categoricã, ci numai o îndoialã asupra temeiniciei afirmaþiilor altora... ªi în sfârºit, N. Densusianu nu
era un scriitor artist, nu-ºi dãdea parcã seama de enormul sprijin pe care-l aduce triumful adevãrului un stil îngrijit
ºi ordinea în care sunt expuse ideile... Cartea generalului Portocalã, numai de 215 pagini, e mult mai clarã ºi, deºi
apãrutã în condiþii de tipãrire neîngrijite, cu caractere mici ºi cu greºeli de tipar la fiecare paginã, se citeºte cu mult
mai mare înlesnire... Totuºi nici generalul Portocalã nu exprimã categoric ºi nici nu încearcã sã dovedeascã proto-
latinitatea noastrã...

Nici cartea generalului Portocalã n-a avut rãsunetul ºi succesul pe care îl merita...
Citirea cãrþii lui N. Densusianu ºi a lui Portocalã mi-a infipt în cap, ca niºte piroane întrebãrile: Ce limbã

vorbeau dacii? Cum s-a putut întâmpla ca limba dacilor sã disparã cu desãvârºire ºi sã fie înlocuitã cu limba
romanilor?

4 � Aiuritoarele susþineri despre dispariþia limbii geto-dacilor
Cãrþile de specialitate ale istoricilor ºi arheologilor stabilesc cã geto-dacii � un neam foarte numeros, care trãia

pe o întindere mare, din Banat pânã dincolo de Nistru ºi din munþii Boemiei pânã în Balcani � au venit în Europa,
din Asia, anume din platoul Iraniei. ªi iatã cã, în anul 105, romanii, sub conducerea împãratului Traian, vin ºi
cuceresc Dacia ºi desfiinþeazã statul dacilor. ªi iatã cã se întâmplã minunea cã, într-un rãstimp de 167 de ani, limba
pe care o vorbeau toþi oamenii care locuiau pe o întindere imensã, piere cu desãvârºire ºi e înlocuitã cu limba
romanilor. Cine poate sã creadã o asemenea enormitate, s-o creadã. Eu n-o cred în ruptul capului.

Afirmaþia, e fãcutã din capul locului � sus ºi tare! � de un academician român aflat în plenitudinea ascensiunii
sale: Ioan Al. Brãtescu-Voineºti. Reamintim faptul cã era în anul 1942, iar acesta îºi susþinea argumentaþia întrebându-
se retoric: Din câte legiuni era compusã armata lui Traian se ºtie, - cã era alcãtuitã numai în proporþie de 25% din
romani, iar restul de mercenari, hiberi, cartaginezi, libieni ºi alþii, iar se ºtie, - precum se ºtie cã Traian n-a ocupat
decât Banatul, Transilvania ºi Oltenia, - iar Muntenia, (Moldova cu) Bucovina ºi Basarabia, precum ºi Transilvania
n-au fost ocupate. ªi cu toate acestea, limba celor care locuiau aceste þinuturi a dispãrut complet, n-a mai rãmas
din ea nimic...

Explicaþiile pe care le dau istoricii noºtri pentru a face plauzibilã aceastã enormitate sunt pur ºi simplu copilãreºti.
Unii zic:
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�Încã înainte de cucerirea Daciei de cãtre Traian, mulþi romani veniserã ºi se stabiliserã în aceste þinuturi,
precum au venit ºi dupã pãrãsirea Daciei�.

Ei ºi?
Ar fi tot o întrebare retoric-interogativã a savantul care afirmã cã nu crede absolut nicio iotã din toate cele

susþinute de istoricii noºtri. ªi el se justificã în continuare:
Pentru a explica romanizarea þinuturilor neocupate de Traian, Pârvan scrie, în �Getica� lui, cã romanii aveau

o flotã la Barboºi.
Mã rog, vã mulþumeºte pe dumneavoastrã o asemenea explicatie?
Flota de la Barboºi? Câþiva marinari, recrutaþi din diferite provincii ale vastului Imperiu Roman au fãcut sã

disparã limba autohtonilor ºi le-a impus adoptarea limbii lor. ªi aceastã minune s-a putut întâmpla pe toatã
întinderea locuitã de traci. ªi aceastã romanizare a fost aºa de desãvârºitã, încât ea a realizat aici cea mai unitarã
limbã din câte existã...

Aºa s-a sãdit în sufletul românilor credinþa cã noi suntem urmaºii Romei ºi cã limba noastrã este fiica limbii
latine... De atunci istoricii, preoþii, poeþii, oamenii politici, toþi au colaborat la întãrirea acestei credinþe în sufletul
tuturor românilor. De pe toate catedrele ºcoalelor, din toate amvoanele bisericilor, de pe toate tribunele, prin toate
mijloacele de rãspândire, s-a întreþinut ºi s-a consolidat, cu o trãinicie de granit acest crez naþional cã neamul
nostru dãinuieºte aici de douã mii de ani, adus de Traian�

Ceea ce s-a petrecut cu monumentul de la Adamclisi dovedeºte cã istoricii nu s-au temut nici de ridicol...
Cu privire la eventualele consecinþe (presupus) dezonorante ce ar decurge din teoria aºa-zis �dacologicã� (într-

un mod fals arãtatã cu degetul cã ar nega �latinitatea� noastrã), reamintin cã însuºi Bogdan Petriceicu-Hasdeu
declarase cu jumãtate de veac înaintea lui Ioan Al. Brãtescu-Voineºti: �Latinitatea noastrã este un fapt istoric atât de
pozitiv, atât de bine stabilit pe baze ºtiinþifice, încât n-are nevoie de a mai fi proptitã prin tot felul de exageraþiuni
sentimentale, ca ºi când ar fi în pericol de risipã...�.

5 � Un mare jurist acuzã istoricii noºtri pentru
ridicarea unor aºa-zise �pseudo-probleme�

Aceastã chestiune a dispariþiei limbii geto-dacilor mã chinuise ºi pe mine...
Este afirmaþia fãcutã din capul locului de academicianul-scriitor doar cu circa 25 de pagini înainte de sfârºitul

cãrþii sale. ªi e cazul sã reamintim cã marele jurist Ioan Al. Brãtescu-Voineºti avea o formaþie profesionalã care �
alãturi de un Dongoroz, Barbu ªtefãnescu-Delavrancea º.a. � l-a dovedit unul dintre �aºii� baroului nostru, atât prin

interpretãrile asupra chestiunilor de drept, cât ºi prin ingeniozitatea
problemelor ridicate.

ªi el continua: Totul devenise cu timpul, cum v-am spus, o adevãratã
obsesie, pânã când, într-o zi, stând pe marginea apei la pescuit, departe
de zgomotul ºi de frãmântarea oraºului, am simþit cã mi se lumineazã
mintea... Nu existau probleme ci doar pseudo-probleme... Însãºi
întrebarea e o pseudo-problemã; punându-ºi-o, cineva se gãseºte
înaintea unei petiþii de principiu, adicã porneºte la cercetare, socotind
drept dovedit un lucru care nu e deloc dovedit.

Tot aºa e ºi cu întrebarea: cum a pierit limba dacilor ºi a fost
înlocuitã cu a romanilor? Aceastã întrebare nu ar formula o
problemã, decât dupã ce se va fi fãcut dovada cã în adevãr a existat
o limbã specialã, proprie, a dacilor, deosebitã de aceea a romanilor
ºi care a fost înlocuitã cu a romanilor. Dar cine, când ºi cum a
dovedit acest lucru? Nimeni. Acel care-ºi pune aceastã întrebare se
gãseºte deci în faþa unei (clasice) petiþii de principiu: porneºte la
cercetare, socotind drept dovedit un lucru absolut nedovedit...

Un domn istoric, cãruia îi vorbeam de acest lucru, mi-a rãspuns:
�În materie de ºtiinþã, argumentele logice de felul acesta nu sunt
suficiente. Trebuiesc dovezi. Cu ce dovedeºti d-ta cã n-a existat o
limbã proprie a dacilor?�

Am rãmas încremenit ºi i-am rãspuns: Eu sã dovedesc? Mie îmiDimitrie Cantemir �din limba noastrã cea
dãceascã�
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impui obligaþia de a face o probã negativã? Eu constat cã nu existã actualmente nimic dintr-o limbã, pe care
dumneata pretinzi cã ar fi înlocuit-o limba romanilor, ºi neputându-mi explica în nici un fel dispariþia ei, conchid cã
n-a existat nici în trecut; iar d-ta, care susþii cã a existat, îmi ceri ca eu sã dovedesc cã n-a existat!? Ce fel de
socotealã e asta?

Iar avocatul din academicianul care era Brãtescu-Voineºti adaugã ulterior în notele fãcute pe exemplarul sãu de
autor:

�Deºi nu eu pot fi obligat sã fac proba negativã, totuºi îþi rãspund: În tot cuprinsul Daciei s-au gãsit o mulþime de
inscripþii scrise în latineºte, atât pe pietre funerare cât ºi pe edificii, cât ºi pe monede. Dar dacã dumneata ai declarat
á priori ºi categoric cã orice inscripþie, deºi nu poartã nici o datã - numai pentru cã e scrisã în limba latinã - trebuie
atribuitã romanilor, de unde vrei mata sã-þi mai aduc eu probe cã dacii scriau latineºte?!�

Trebuie sã recunoaºtem faptul cã argumentaþia acestui mare cunoscãtor al perenelor principii de Drept, care a
fost scriitorul Ioan Al. Brãtescu-Voineºti, ne-a pus foarte mult pe gânduri.

Problema respectivã oferã unele neaºteptate, dar foarte revelatoare rãspunsuri în ceea ce priveºte marea enigmã
a originii neamului românesc ºi a limbii noastre. Tot din cauza aceasta optãm din rãsputeri pentru republicarea
respectivei lucrãri, am zice, cruciale.

6 - Limba dacilor era o limbã de tip latin3  evoluatã separat
Concluziile la care am ajuns în baza acestor argumentãri sunt urmãtoarele...
N-a pierit nici o limbã a dacilor, pentru cã ei n-au avut o altã limbã proprie, care sã fi fost înlocuitã prin limba

romanilor ºi n-au avut o astfel de limbã pentru simplul motiv cã dacii vorbeau latineºte. Limba dacilor n-a pierit. Ea
a devenit în Italia întâi limba romanilor, care era o formã literarã a limbii Daciei, iar mai târziu limba italianã;
aceeaºi limbã a dacilor, dusã în Franþa a ajuns întâi limba galilor, iar cu timpul limba francezã; în Spania ea a devenit
întâi limba ibericilor, iar cu timpul limba spaniolã, iar aici (la noi) a devenit cu vremea, limba noastrã româneascã.

Cã romanii cuceritori vor fi exercitat o înrâurire asupra geto-dacilor cuceriþi, cine o poate tãgãdui? ...
Este evident cã limba cultã ºi literarã a romanilor a impus modificãri limbei fraþilor lor geto-daci. Dar de la

acest adevãr incontestabil pânã la afirmaþiile cã o limbã proprie ºi specialã ca a dacilor a dispãrut ºi a fost
înlocuitã cu a romanilor ºi cã geto-dacii au uitat cum ziceau ei la organele trupului lor ºi au început sã zicã mâinii
mânã, nasului nas ºi limbii limbã, doar pentru cã romanii ziceau manus, nasum ºi lingua, e cel puþin cât de la cer la
pãmânt. Dupã care, scriitorul Brãtescu-Voineºti adaugã în notele sale:

�ªi e foarte uºor de înþeles ce a determinat pe istoricii noºtri specialiºti sã susþinã originea romanã a neamului ºi
a limbii noastre ºi ce i-a îndemnat sã tãgãduiascã orice valoare unei opinii contrare. A fost teama cã prin adoptarea
unei alte opinii s-ar aduce o devalorizare a titlului de nobleþe a neamului nostru. <Noi suntem urmaºii Romei>, <noi
suntem urmaºii ostaºilor lui Traian ºi ai coloniºtilor romani> li s-a pãrut ca un titlu sfânt. ªi cã a pune la îndoialã
aceste afirmaþii e nu numai un act de impietate, dar ºi o acþiune rea, care (zice-se) primejduieºte drepturile noastre la
stãpânirea pãmântului în care trãieºte neamul nostru�...

Doamnelor ºi domnilor, mai susþinea, ulterior, academicianul Brãtescu-Voineºti la Ateneul Român: nu mi-aduc
aminte care înþelept a zis cã omul nu ajunge la explicaþii simple ºi raþionale, decât dupã ce a epuizat toate explicaþiile
complicate ºi absurde...

În concluzie. Pe cuprinsul de pãmânt în care locuiesc astãzi românii, trãia odinioarã un neam de oameni numiþi
hiperboreeni, pelasgi, traci, sciþi, geþi, daci. Am vãzut cã Herodot spune cã, deºi arãtaþi sub nume diverse, erau toþi
de acelaºi neam...

Aici s-a întemeiat cu timpul Împãrãþia Dacilor; iar când au devenit prea numeroºi au început sã emigreze... În
Italia au ajuns în contact cu civilizaþiile vechi, cu cea egipteanã, cu cea fenicianã, cu cea cretanã ºi elenã, ºi cu
vremea au întemeiat Imperiul Roman. Fraþii lor, rãmaºi la Rãsãrit, au continuat sã ducã viaþa simplã de pãstori ºi
de agricultori. Asta nu însemna cã erau barbari. Despre moravurile lor vorbesc primii istorici greci în termeni
foarte elogioºi. Erau oameni viteji, monoteiºti. Credeau în nemurirea sufletului, credeau în existenþa unui cârmuitor
al lumii, care supravegheazã purtarea oamenilor ºi care dupã moarte îi rãsplãteºte sau îi pedepseºte, dupã faptele
sãvârºite în timpul vieþii. Erau cum se zice creºtini înainte de Iisus Hristos...

...Despre ceea ce s-a petrecut de-atunci cu neamul geto-dac, mai nimic nu se ºtie... Minunea întemeierii unor
state alcãtuite de urmaºii lor nu se împlineºte decât spre sfârºitul veacului al XIII-lea, aici în Muntenia de Radu
Negru-Basarab, dincolo, în Moldova, de Dragoº-Vodã... Târziu, abia în secolul al XVII-lea încep primele licãriri
ale trezirii conºtiinþei naþionale. Vlãstare de boeri moldoveni, Ureche, Neculcea, Costinii, merg la studii în Polonia,
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unde limba oficialã era limba latinã. Minunaþi de asemãnarea limbii lor cu cea latinã, treziþi din adormire la cetirea
cuceririlor lui Traian, descoperã înrudirea oropsitului lor neam cu Roma...

Academicianul Ioan Al. Brãtescu-Voineºti continuã excursul sãu fãcut prin istoria românilor, dupã care, spre
final, concluzioneazã:

Recunoscând fãrã nici o ºovãire latinitatea neamului ºi limbii noastre, sunt încredinþat cã aceastã latinitate nu
se datoreºte oºtilor sau coloniºtilor romani, ci descendenþei noastre din neamul geto-dacilor, care vorbeau latineºte
(v. nota de la subsolul anterior). Tot acestei descendenþe trebuie atribuitã ºi latinitatea tuturor popoarelor neolatine.

Întemeiat pe aceastã credinþã, mã simt îndreptãþit sã afirm categoric cã noi nu suntem aici de 2.000 de ani, ci din
vremuri geologice.

În lucrare, scriitorul a mai crezut necesar sã sublinieze la modul sporadic:
... Noi suntem aici de 15.000, de 20.000 de ani. Neamul nostru... e unul din cele mai vechi neamuri din Europa.

Fraþi de un neam cu noi, plecaþi spre Apus, au întemeiat civilizaþii cu care se mândreºte omenirea, iar noi, cei rãmaºi
aici, am slujit drept parapet de care s-au lovit nãvãlirile tuturor barbarilor...

... Aceastã credinþã mã face sã pot subordona fãrã greutate ori ce fel de interese triumfului adevãrului. Repet, sunt
gata sã renunþ la o credinþã care îmi este extrem de dragã, dar numai înaintea unor probe zdrobitoare cã nu am dreptate.

Tratamentul aplicat lui Nicolae Densusianu, invectivele cã aº fi un diletant fãrã nici o pregãtire, care îndrãznesc
sã mã amestec într-o materie la care nu mã pricep, nu mã turburã �ºi nu mã opresc� câtuºi de puþin, pentru cã ºtiu
ce enormã a fost partea de contribuþie a diletanþilor la înaintarea tuturor ºtiinþelor...

... De mult m-am încredinþat cã cercetarea ºi stabilirea adevãrului e cea mai nobilã îndeletnicire omeneascã, ba
ceva mai mult, urmãrirea descoperirii adevãrului, curiozitatea ºtiinþificã este cea mai caracteristicã, cea mai specificã
însuºire prin care omul se deosebeºte de toate celelalte vieþuitoare... Nu e nici o scãdere din partea unui om de ºtiinþã
sã-ºi revizuiascã cunoºtinþele ºi sã revie asupra unor afirmaþii, când s-a încredinþat cã sunt greºite. Dimpotrivã un
învãþat care, pentru triumful adevãrului, e gata sã recunoascã netemeinicia unei doctrine pe care a susþinut-o cu
pasiune pânã în ajun, dã dovada unei rare nobleþi ºi a unei superioritãþi sufleteºti...

Note:
1 Precizãm cã au fost doi fraþi numiþi generic: �Doctorul Lupu�. Ambii Nicolae, ambii nãscuþi la Arsura Vasluiului,

ambii medici, ambii oameni politici, ambii �protocroniºti�. Cel care semna �Nicolae Gh. Lupu�, la care face referire
Ioan Al. Brãtescu-Voineºti, fost coleg de academie, a luat locul primului �dr. Lupu� în conducerea PNÞ dupã deces
ºi s-a remarcat scriind o serie de articole în ziarul Curentul. Unul dintre ele este considerat material de referinþã (v.
buletinul Noi Tracii, �Originea Românilor�, an XVI, nr. 50, 1987).

2 -Stolnicul Constantin Cantacuzino, în Istoria Þãrii Româneºti, afirma (pe la 1660): �Iarã dachii prea veche
a lor limbã osebitã având, cum o lãsarã ºi cum o lepãdarã aºa de tot ºi luarã a romanilor, aceasta nici cã se poate
socoti, nici crede�;

 -Enciclopedistul Dimitrie Cantemir, referindu-se la cuvintele neaoºe, venite din substrat, susþinea convins (pe
la 1710) cã ele provin �Din limba noastrã cea dãceascã�; el considerând cã limba moldovenilor ar fi o continuare
fireascã a limbii geto-dacilor autohtoni;

 -Chiar unul dintre cei patru stâlpi ai ?colii Ardelene, Petru Maior, spunea (pe la 1812) în Istoria pentru începutul
românilor în Dacia: �Aceia iaste adeverit, precum vãzum de asupra cã nu limba lãtineascã cea proastã (prisca, n.n.)
s-au fãcut din limba lãtineascã cea corectã, ci aceasta din ceia. De aciie, mãcar cã ne-am deprins a zice cã limba
româneascã e fiica limbei lãtineºti, adicã aceii corecte, totuºi de vom vrea a grãi oblu, limba româneascã e mama
limbii ceii lãtineºti�;

 -Istoricul ºi arheologul Vasile Pârvan, punând problema moºtenirii romane, amintea (prin 1925) cã: �Nimeni n-
a putut demonstra convingãtor acest proces de romanizare atât de rapidã�;

 -Marele istoric Nicolae Iorga concluziona la rându-i: �Nu mai credem în romanizãrile minunate prin legionari de
60 de ani, cãsãtoriþi cu femei barbare, care - cu tenacitatea conservativã a femeilor - mai curând i-ar fi putut
deznaþionaliza ele pe ocupanþi�. Nu vedem de ce Iorga ar fi exagerat, chiar dacã legionarii romani au fost ceva mai
tineri: în majoritatea lor luptãtori reangajaþi, având cam între 40 ºi 60 de ani;

 -Filologul Carlo Tagliavini scria: �Romanii nu ºi-au propus asimilarea populaþiilor ocupate ºi nu ºi-au impus
limba lor proprie, socotind folosirea latinei culte ca pe o mare ºi deosebitã distincþie� (v. Noi Tracii).

3 Cuvântul �latinã� (aici cu referire la limbã) venind de la latium, ne apare ca vãdit deplasat în contextul respectiv.
O asemenea limbã era folositã ºi de traco-geto-daci, fiind în realitate una din urmaºele limbii primordiale pentru etniile
carpato-danubiano-pontice.
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În perioada 17�24 iulie, la Alba Iulia a avut loc a 12-a ediþie a Taberei de Culturã ºi Civilizaþie Româneascã sub
denumirea de ACASÃ LA NOI. Peste 200 de tineri au fost, pentru o sãptãmânã, oaspeþii cetãþii Bãlgradului.
Veneau aceºti minunaþi copii de peste tot pe unde bate inimã româneascã: din Basarabia cea uitatã, de la

Crâuleni Cahul ºi Grigoriopol, din Ucraina ºi tocmai de la Cernãuþi venea ansamblul folcloric �Dor Bucovinean� al
sufletistului Iuri Levcic. ªi mai veneau etnici români de dincolo de Dunãre, din Kosloduiul bulgãresc. Le-au fost
gazde, în aceastã minunatã aventurã, Asociaþiunea Astra, prin Despãrþãmântul Mihail Kogãlniceanu din Iaºi, Fundaþia
Alba Iulia 1918 pentru unitatea ºi integritatea României, Consiliul Judeþean Alba în fruntea cãruia un dac pur-sânge,
preºedintele Ion Dumitrel, sare în ajutor oricând e vorba de istoria acestui neam, primãria Alba Iulia, precum ºi
Arhiepiscopia Ortodoxã Românã. Copiii au avut prilejul sã viziteze mai multe obiective din judeþele Alba ºi Hunedoara.
Sufletul întâmplãrii de la Alba, Ion Strãjan, un alt om de omenie pentru care istoria dacilor a devenit de mult un mod
de viaþã, nu putea sã conceapã ca 200 de copii sã treacã pe lângã leagãnul obârºiei lor fãrã a vizita mândra capitalã a
dacilor. ªi astfel Incinta Sacrã a rãsunat pentru câteva ceasuri de glasurile copiilor care, asemenea unor mânji
însetaþi, sorbeau fiecare picãturã de informaþie cu maximã plãcere ºi cu o nedisimulatã curiozitate. Le-a fost gazdã,

Români de pretutindeni la
Sarmisegetusa Regia

Prof. Mihaela CÂNDEA

LUNGA ªI BOGATA VARÃ A DACILOR
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ghid, ºofer ºi de atunci încolo, prieten pe viaþã, preºedintele filialei Dacia Revival Transilvania, Vladimir Brilinsky. El
ºi-a câºtigat la rândul sãu 200 de prieteni, dar cel mai important lucru a fost cã Sarmisegetusa ºi-a câºtigat 200 de
iubitori ºi asta pentru viitorul ei sunã tare bine.

Vizita lor s-a încheiat, fireºte, la sediul redacþiei �Dacia Magazin�. Câte o revista pentu fiecare, câte un pahar de
apã rece de izvor ºi o amintire de neuitat pentru toþi cei care s-au reunit cu atâta dragoste, ACASÃ LA NOI.
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Pentru douã zile, la Cricãu, în imediata vecinãtate a cetãþii dacice
de la Piatra Craivii, dacii au fost la putere. Peste 5.000 de
oameni au pãºit în fascinanta lume a dacilor vibrând la unison

în faþa unei manifestãri remarcabile în care s-au vãzut, în egalã mãsurã,
pasiunea, dãruirea, dar ºi sprijinul material consistent al sponsorilor ºi
în special al Consiliului Judeþean Alba. Douã zile de muzicã, de concerte
Folk, de focuri de tabãrã ºi de artificii, de ritualuri dacice cu defilare cu
torþe, cu prezenþa de excepþie a membrilor asociaþiei Terra Dacica Aeterna
din Cluj care a venit cu toatã recuzita... mai puþin cu romanii din dotare.

Un sat dacic amenajat cu toate
cele: de la vatrã de foc la ateliere
de fierãrie, la locuinþã dacicã,
la un atelier de ceramicã ºi chiar
la o improvizatã bucãtãrie

dacicã unde se servea lipie cu peºte ºi cu vin sau lipie cu miere ºi cu nucã, ambele deosebit de gustoase. ªi peste

La Cricãu, în judeþul Alba,
bate inimã de dac
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toate astea, întrecerile dacice de duminicã au
reprezentat cireaºa de pe tortul dacic, oferit cu o
copioasã generozitate de cãtre organizatori. Echipe
de daci din satele învecinate ºi din Cugir s-au întrecut
la 10 probe, care de care mai spectaculoase. De la
trasul cu arcul la cãþãratul pe stâlp, de la aruncarea
suliþei la trânta voiniceascã, de la galopuri pe cai pânã
la întrecerea de bãut vinul aspru ºi adormitor al
Bucerdei Vinoase. Toate probele au încântat un public
ce a înfruntat canicula timp de ºase ceasuri. ªi se
pare cã a meritat, din moment ce toatã lumea a plecat

mulþumitã. ªi, pentru cã peste tot trebuie sã fie ºi un �însã�, iatã
cã nu putem încheia scurta cronicã a acestui eveniment fãrã un...
însã.

Un actor penibil

A fost frumos la Cricãu ºi înãlþãtor ºi presãrat cu bune intenþii,
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Ada Milea

însã prezentatorul întrecerilor de duminicã era cât pe-aci
sã compromitã eforturile gazdelor ca totul sã fie impecabil.
Actor de renume al ecranului românesc, Valentin Uriþescu,
vestitul sergent ªaptefraþi, a sãrit rãu de tot calul. Vrând
sã parã spiritual, sã destindã atmosfera, sã fie un adevãrat
amfitrion, ºi-a ales o partiturã care nu i-a fãcut deloc
cinste. Costumat în ceva ce aducea mai degrabã a ºaman
african decât a dac, de la microfonul manifestãrii, în faþa
a mii de oameni, vestitul actor a etalat un repertoriu jalnic,
presãrat cu injurii dintre cele mai grosolane amintind de
morþi ºi de mame, cu apropouri cu tentã sexualã, cu expresii
de maidan, cu bagatelizarea continuã a ceea ce se întâmpla
cu adevãrat jos, în arenã. Cât timp gazdele s-au zbãtut sã
creeze o atmosferã cât mai aproape de ceea ce se trãia
acum 2.000 de ani, actorul cu pricina se strãduia sã arunce
totul în derizoriu ºi în penibil. Mulþi oameni din asistenþã
au sesizat vocabularul de Ferentari al actorului, din pãcate
nãscut pe meleagurile Bãlgradului, iar unul din mulþime a
avut rãbdarea sã numere de câte ori ºi-a etalat înjurãtura
preferatã. La a 15-a rostire a scabroasei înjurãturi, omul
nostru s-a oprit din numãrat ºi, dezamãgit, a plecat. Prin
prestaþia sa demnã de milã, actorul, la apus de carierã, nu
a fãcut altceva decât sã iasã pe uºa din spate a scenei în
dezaprobarea multora care odatã îl aplaudau.
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Încã o datã cortina s-a lãsat lin peste un congres de dacologie. Anul acesta congresul a fost dedicat împãratului
Regalian, primul reunificator al Daciei, un personaj ignorat brutal de cãtre istoriografia româneascã. A revenit însã pe

tronul sãu datoritã acestui congres, asemeni strãlucitoarei regine a masageþilor,
Tomiris, cea care a fost scoasã de la naftalina uitãrii anul trecut ºi redatã
istoriei românilor.

Cu atât mai mare se constituie efortul doctorului Napoleon Sãvescu, cel
care, an de an, adunã în jurul sãu o adevãratã armatã de oameni înrolaþi la
ideea dacismului ºi care se
strãduiesc dupã puterile lor sã
contribuie la buna organizare a
acestor congrese. De 9 ani, cu o
consecvenþã demnã de un ceasornic
performant, echipa doctorului
Sãvescu aduce în atenþia opiniei
publice din România istoria pierdutã
a dacilor. Cu personajele sale, cu
evenimentele sale, cu monumentele
istorice lãsate în paraginã de cãtre
autoritãþi.

REGALIAN 2008 a fost un
succes incontestabil, recunoscut
chiar ºi de cãtre adversarii ideii

dacismului. Un nou personaj al istoriei dacilor a fost scos la luminã. Acesta
este doar un început, iar cei în drept sã cerceteze ºi sã scrie istoria în mod
corect vor fi nevoiþi sã se aplece ºi asupra importantului împãrat pentru a
completa onest acest demers al Daciei Revival, iniþiatoarea congresului de

anul acesta.
Cortina s-a lãsat peste acest congres, dar se va

ridica, din nou, la anul, cu mai multã falã ºi pompã,
atunci când vom comemora, la 15 iunie, 120 de ani
de la moartea celui cunoscut ca Luceafãrul poeziei
româneºti. Eminescu 2009 � În România totul
trebuie dacizat va fi titulatura sub care se va
desfãºura congresul din 2009 ºi care va scoate la
luminã multe dintre dovezile care atestã faptul cã
Eminescu, dincolo de strãlucitorul sãu talent ºi de
inegalabilul sãu har, a fost un mare patriot ºi unul
dintre cei care au înþeles cã dacismul este leagãnul
naþiunii sale. Dar pânã atunci mai este, iar astãzi un
rezumat în declaraþii, comentarii ºi imagini al
congresului care tocmai s-a încheiat va vorbi de la
sine despre ceea ce a reprezentat REGALIAN 2008.

De 12 ani trudind la timona fundaþiei �Dacia

Al IX-lea congres internaþional de dacologie
REGALIAN 2008

Gen. prof. dr. Vasile Cândea

Conf.univ. G.D.Iscru perseverent
cerceetãtor al istoriei dacilor unul dintre

descoperitorii lui Regalian

Dr. Napoleon Sãvescu ºi dr. Liviu Pandele, o înfrãþire dintre
douã fundaþii, acelaºi scop, Dacia înainte de toate
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Revival�, de 9 ani organizând cu perseverenþã congresele de
dacologie, doctorul Napoleon Sãvescu, acest catalizator de
necontestat al revigorãrii dacismului, îºi argumenteazã solid,
pertinent ºi prob, de fiecare datã, întreaga sa întreprindere.

- 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 sã
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.

Prezenþã onorantã la lucrãrile congresului, Gen.(r) prof. dr. Vasile
Cândea � Preºedintele Academiei Oamenilor de ºtiinþã din România, a
avut amabilitatea sã acorde revistei noastre un scurt interviu.

Rep. - Cu ce gânduri aþi venit în lumea dacilor ºi cu ce impresii plecaþi
de la acest congres ?

V. C . - De fapt, eu sunt de mult în aceastã minunatã lume a dacilor.
Impresia a constat în ceea ce am spus ºi în discursul pe care l-am rostit în
plenul lucrãrilor congresului. Aceastã miºcare pe care o patroneazã doctorul
Napoleon Sãvescu este impresionantã, mai ales cã vine din partea unui
român care este ºi cetãþean american, care a rãmas cu sufletul aici ºi îºi
respectã ºi þara lui actualã. El, prin ceea ce face, oferã o lecþie pentru noi,
toþi românii. O lecþie de un naþionalism pozitiv ºi benefic actualei conjuncturi
naþionale ºi aceasta pentru a nu ne uita obârºiile, cãci e necesar sã le
cercetãm ºi sã le implementãm în conºtiinþa poporului fãrã a ne fi în
niciun moment ruºine cã suntem români. În plus, societatea �Dacia Revival�
implementatã adânc aici, a reuºit sã capaciteze zeci de mii de oameni în

Prof. Mariana Terra, filolog de excepþie, o dãruitã cauzei
dacismului

O salã de excepþie pentru un congres de excepþie

Dr. Napoleon Sãvescu lansând cartea
Religia dacilor a Pr. prof. dr. Ioan Rudeanu
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România ºi în lume, care sunt preocupaþi sã aducã noi dovezi ºi mãrturii
despre istoria noastrã care, ºi aºa, este destul de controversatã... în principal
din cauza lipsei de documentare. Printre aceºtia, sunt mulþi formaþi cãtre
cercetarea ºtiinþifico-istoricã ºi arheologicã, dar ºi alþii care sunt mai puþin
formaþi în acest domeniu, dar cu reale calitãþi ºi cu o pregãtire ºtiinþificã
în alte discipline colaterale istoriei. Toþi aceºtia, la un loc, formeazã o
unitate de necontestat în jurul doctorului Sãvescu.

Deci, putem spune cã pentru toþi evenimentul de astãzi a fost o lecþie
de patriotism.

- Ce credeþi despre reticenþa unei pãrþi a lumii ºtiinþifice faþã de aceastã
miºcare care a început acum 12 ani?

- Cred cã este greu sã spui �reticenþã�. Aici se fac cercetãri noi, se
dezbat o serie de teme mai puþin cunoscute. În lumea academicã actualã
s-au format deja autoritãþi care ºi-au construit notorietatea printr-un alt
fel de studiu, de cele mai multe ori preluând anumite legi ºi reguli care pot
sã-ºi piardã valabilitatea o datã cu noile cercetãri care se fac. De exemplu,
se ºtie cã Iosif Constantin Drãgan este marginalizat ºi nu este considerat
un istoric, deºi prin cercetarea lui, deosebit de vastã ºi laborioasã, a deschis
noi drumuri în istoria tracologiei. Nu mai departe, pe malul Dunãrii el a
ridicat un bust imens al regelui Decebal, monument total ignorat de
autoritãþi, un lucru, de altfel, anormal. Spun toate aceste lucruri pentru cã sunt foarte bun prieten cu Iosif Constantin
Drãgan care este ºi membru de onoare al Academiei Oamenilor de ªtiinþã aducând în aceastã calitate un important
sprijin financiar la organizarea unor evenimente ºtiinþifice pe plan local, dar cu o largã rezonanþã internaþionalã.

Acelaºi lucru se poate spune despre miºcarea doctorului Sãvescu care, în opinia mea, este extrem de beneficã ºi
are o aderenþã tonicã în aceastã lume actualã, a noastrã, care se bazeazã, uneori, pe negarea valorilor autohtone.

- Credeþi cã lumea ºtiinþificã ar trebui sã se apropie mai mult de acest fenomen de revigorare a istoriei dacilor?

- Cred cã ºi iniþiatorii acestor miºcãri au datoria de a se apropia de lumea academicã, pentru cã trebuie creatã o
punte de dialog fie ea pro ºi contra, pentru cã în condiþiile de astãzi nu se poate ajunge la un adevãr decât prin
dezbateri, bineînþeles cã vorbim aici de dezbateri la un nivel academic pentru a vedea cu adevãrat ce înseamnã acest
fenomen ºi am ºi propus ca un astfel de dialog sã aibã loc într-un cerc mai restrâns, între lumea ºtiinþificã ºi membrii

miºcãrii. Rezultatele acestui eventual dialog ar
trebui fãcute public, pot fi publicate în reviste
de recunoaºtere internaþionalã. Astfel, pas cu pas,
ideea doctorului Sãvescu se va oficializa, ca sã
spunem aºa. Pentru cã, oricum, viaþa merge
înainte. Viaþa arheologicã s-a modernizat ºi
deschide pagini necunoscute în istoria noastrã
prin ceea ce aflãm despre originile noastre. De
aceea nu cred ca ar trebui sã fim aºa de rigizi
atunci când interpretãm lucrurile.

Discursul Generalului (r) Mircea Chelaru
a smuls aplauzele asistenþei prin acurateþea ºi
prin esenþa celor rostite în faþa a peste 400 de
oameni.

- Atunci când e vorba de poporul român avem
tot dreptul sã ne reclamãm apartenenþa la un
popor de o asemenea obârºie. La începuturi,

Gen. Mircea Chelaru

Andrei Chiriac, astãzi un tânãr talentat, mâine un regizor de
excepþie lansându-ºi în premierã primele secvenþe ale filmului sãu

Secretul coifului de aur
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congresele de dacologie au apãrut ca o fãcãturã, ca o încercare, haideþi sã-i spunem bizarã, a unora de a aduce în
discuþie un moft al cuiva. Apoi s-a vãzut cã aceastã acþiune nu este o glumã ºi, mai apoi, s-a descoperit cã este
extraordinarã, plinã de adevãr ºi unii au început sã se teamã. Cei care se tem pur ºi simplu de adevãrul nostru, sunt
cei care s-au cocoþat pe propria minciunã ºi au creat un adevãr mincinos. Domnilor ºi doamnelor, o minciunã
însuºitã de un popor devine adevãrul acelui popor. Noi trebuie sã facem de aºa naturã, încât sã spunem cã o
minciunã demascatã în faþa unui popor devine adevãratã valoare ºi adevãrul absolut al acelui popor. Iatã-ne la o cifrã
rotundã. În numerologia zamolxianã numãrul 9, cercul 9 al împlinirii celor 7 destine înseamnã 63. Iar aceastã cifrã
este cifra vieþii omului prin care se constatã încheierea ciclului biologic de viaþã pãmânteanã ºi pregãtirea pentru
saltul în timp într-o nouã dimensiune. Iatã-ne ajunºi la al nouãlea congres. Cu perseverenþã, an de an, congresele au
cãpãtat vigoare ºi greutate. Îl rog pe domnul Sãvescu sã nu cedeze unor propuneri absconse de a organiza congrese
o datã la doi sau la trei ani. Congresul trebuie sã rãmânã anual ºi cu aceeaºi vigoare ºi insistenþã, ca picãtura
chinezeascã care va sparge pânã la urmã craniile de plumb ale unora care, din pãcate, mai au ºi creierul mic.

Vã vorbesc în nume personal pentru cã bãtãlia pentru adevãr este o problemã de conºtiinþã. Nu oricine se poate
înhãma la aceastã muncã de Sisif. Fie ai ideal ºi forþã interioarã, fie cã ai o nebunie personalã, fie cã ai har ºi iluminare
sau pur ºi simplu ai conºtiinþa cã trebuie sã lupþi cu îndãrãtnicie împotriva neprietenilor ºi, mai ales, a nevrednicilor
care vin din interiorul neamului tãu.

Aþi ascultat cu atenþie ce s-a spus aici la congres. Se vorbea aici de complot împotriva lui Regalian. Altfel, el nu
putea fi dat jos de pe tron. Prin complot a murit Burebista, prin complot a murit ºi Decebal, dar ºi nepotul acestuia,
Regalian. Tot prin complot s-au stins Mihai Vodã, Tudor din Vladimiri ºi generalul Antonescu... iar lista poate
continua. Vedeþi dumneavoastrã, complot nu se poate face decât cu cei din jurul tãu, din inima ta care trãdeazã.
Semnalul ºi mesajul acestui congres sunt ca din rãrunchii istoriei noastre sã stârpim din rãdãcinã vâna care comploteazã.
ºi asta nu se poate face cu rugãminþi ºi cu mângâieri, ci cu neînduplecare ºi cu mare forþã care trebuie sã vinã din
adevãrata noastrã lucrare sufleteascã. Trãdarea vine în primul rând din spurcãciunea sufletului ºi apoi din mâna
criminalã. Trãdarea ºi minciuna istoricã merg mânã în mânã ºi, dacã aceste congrese de dacologie îºi vor atinge
þinta, se cheamã cã am fãcut un mare pas înainte.

Artur Silvestri, preºedintele Asociaþiei Române Pentru Patrimoniu, a avut o prestaþie remarcabilã în cadrul
congresului, fãcând o radiografie a situaþiei cultivãrii identitãþii noastre.

Spun cã alþii ar fi fãcut de mult cum noi nici mãcar nu gândim. Ba încã bulgarii au prefãcut întregul lor sistem
turistic, prin urmarea unor principii care þin de uzurparea tracologiei. Ne-au furat acest domeniu. Este al lor! ªi îl
afirmã într-un mod pur ºi simplu impresionant. Virtuozitatea în a se afirma a vecinului de la sud stupefiazã. Nu ºtiu

dacã ºtiþi, dar ar fi interesant sã ne gândim la aceste teme. Acum un an ºi
ceva, înainte sã se integreze în Uniunea Europeanã, bulgarii au fãcut un
mare simpozion internaþional la care au invitat câteva mii de interocraþi
din toatã lumea ºi, bineînþeles, euronomenclaturã de la Bruxelles. ªi ºtiþi
care a fost tema lor? Cu ce venim noi bulgarii în UE? ªi cu ce credeþi cã
veneau ei? Nici mai mult nici mai puþin decât cu alfabetul chirilic. Cu
alfabetul care aparþine de drept spaþiului actualei Românii... Va sã zicã,
bulgarul nu socoteºte cã este localist întârziat, nesemnificativ ºi cã, deci,
nu e ºi el intrat în rândul lumii, cum socotesc atât interocraþii români cât
ºi stãpânirea iresponsabilã de aici de la noi. Ei veneau cu exact ceea ce se
ºtie bine cã este necesar peste tot în lume ºi costã mulþi bani. Diferenþa ºi
identitatea, douã principii obligatorii ºi capitale. Noi ce facem? Noi
distrugem tot ce avem. Unde se gãseºte ceva care aminteºte de memoria
culturalã este repede culcat la pãmânt. Priviþi toate aceste componente ale
moºtenirii culturale de la monumentele istorice ale dacilor pânã la
Bucureºtiul nãpãdit de buldozere care distrug. De ce în alte locuri nimeni
nu se atinge de locurile istorice ºi numai la noi se întâmplã astfel de lucruri
tragice?! Dacã nu ne vom trezi la timp, riscãm sã pierdem întreaga noastrã
moºtenire culturalã ºi istoricã ºi, odatã cu acestea, propria noastrã identitate.

Prof. dr. Artur Silvestri
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