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Pentru lichidarea unui
popor se începe prin a-i
altera, a-i șterge memoria: îi
distrugi cărţile, cultura,
religia, istoria și apoi
altcineva îi va scrie alte cărţi,
îi va da altă religie, altă
cultură, îi va inventa o altă
istorie (de origine latină ori
slavică, după momentul
politic). Între timp, poporul
începe să uite ceea ce este sau
ceea ce a fost, iar cei din jur
vor uita și mai repede; limba
nu va mai fi decât un simplu
element de folclor care, mai
devreme sau mai târziu, va
muri de moarte naturală.
Noile forme “istorice” vor
aduce elemente și simboluri
noi de adoraţie care le vor
îndepărta pe cele vechi. Din
vechiul start spiritual vor
rămâne, undeva la un etaj
inferior al cunoașterii, numai
câteva cuvinte, expresii,
tradiţii, impresii, fragmente,
nume de localităţi, munţi și
ape, fără un înţeles aparent.
Formele vechi care
cândva au ocupat valenţa
transcedentalului vor fi
deplasate de formele noi care
vor dicta componenţa și
funcţiile “noului popor” așa
cum s-a întâmplat cu noi!

Drumul spre
Kogaion

Dr. Napoleon Săvescu
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AMERICANII ÎNVAÞÃ
ISTORIA DACILOR
Mihaela Albu este nãscutã în cetatea Bãniei, Craiova ºi este
absolventã a Facultãþii de Limbã ºi Literaturã a Universitãþii
Bucureºti, cu o dublã specializare.
La 5 ani de la absolvirea facultãþii, devine doctor în filologie a
aceleiaºi universitãþi.
Participantã la numeroase congrese internaþionale, prezentând
lucrãri de referinþã, devine un nume important al filologiei
româneºti atât în þarã cât ºi în strãinãtate. Din 1999, în urma
unui concurs, este desemnatã sã deschidã Catedra Nicolae Iorga
la Columbia University din New York. Prestigioasa ei activitate

în cadrul acestei catedre poate fi sintetizatã în aprecierea pe care
John Micgiel, directorul Departamentului de Studii Europene al
aceleiaºi universitãþi o face într-o scrisoare cãtre Ministerul
Învãþãmântului din România. Suntem tare norocoºi sã o avem
pe Mihaela aici lângã noi.
Din anul 2000 lucreazã ºi ca redactor ºef la revista Luminã
Cine vã sprijinã în demararea
Linã, conducând de asemenea cenaclul Mihail Eminescu de pe
lângã Institutul Român de Teologie ºi Spiritualitate Ortodoxã din acestei acþiuni pline de curaj?
La întrebarea aceasta voi
New York.
rãspunde continuând-o pe cea
precedentã: fãrã suportul domnului George Constantin PãuÎncepând cu acest an
Ce urmãriþi prin predarea
nescu, fãrã sprijinul doctorului
universitar prof. dr.
De la o privire generalã asupra începuturilor vieþii acestui curs?
Sãvescu, fãrã deschiderea sa,
Mihaela Albu susþine în
Intenþia mea este de a face
dânsul ºtiind cel mai bine ce
pe
pãmânt,
urmãrind
evoluþia
locuitoilor
spaþiului
cadrul catedrei Nicolae
cunoscut studenþilor americani
importanþã are un astfel de curs
Carpato-Danubian, trecând prin Tãrtãria, locul unde
Iorga un curs intitulat:
varii aspecte ale culturii noastre:
la Columbia University, nimic un
DACO-ROMÂNA ªI
de la cele mai simple (dar nu
a fost descoperit primul scris al omenirii, cursul face
s-ar fi putut face.
SPAÞIUL CARPATO
simpliste, având în vedere cã
o radiografiere a istoriei poporului român, istorie
Îmi este alãturi, de asemenea,
DANUBIANsunt încã atât de mulþi care nu
ºi preotul prof. Th. Damian,
afectatã de-a lungul vremii de contextele politice,
LEAGÃNUL
au informaþii decât extrem de
directorul Institutului Teologic ºi
CIVILIZAÞIEI
combãtând exagerata romanizare a Daciei.
vagi despre România!) ºi pânã la
al revistei Luminã Linã. În
EUROPENE.
a schimba, cu ajutorul unor refeTracia sub conducerea lui Burebista, Dacia sub
paginile acestei reviste (la care
rinþe bibliografice de referinþã
conducerea
lui
Decebal,
situaþia
politicã
a
Romei
din
ºi eu lucrez în calitate de redacCuriozitatea de a afla mai
(autori români, dar mai ales strãtor-ºef din anul 2000) am
acea perioadã, cel mai mare imperiu dacic al erei
multe despre aceastã îndrãzneaþã
ini) vechile ºabloane din care
publicat multe articole ale
acþiune ne-a îndemnat la un scurt
noastre, dovezi ale superioritãþii civilizaþiei dacilor, mulþi nu au nici o intenþie sã se doctorului Sãvescu, dar ºi ale
dialog cu prof. dr. Mihaela Albu:
desprindã.
sunt câteva din titlurile înglobate în acest curs.
multor altor cercetãtori ai istoriei
noastre vechi.
Desigur,
la
final
nu
putea
lipsi
importantul
capitol
Ce resorturi au stat la baza
Câþi studenþi estimaþi cã veþi
dedicat originii românilor ºi a limbi lor, capitol în avea la cursurile dumneaintenþiei dumneavoastrã de a
Aceastã iniþiativã este o
susþine un astfel de curs tocmai
voastrã?
care legende, studii ºi dovezi istorice vin sã zdruncine
premierã în strãinãtate dupã
în America?
Despre numãrul studenþilor
teoria arhicunoscutã a romanizãrii.
cunoºtinþele dumneavoatrã? De
De foarte mult timp mã
nu pot face estimãri ... încã.
ce alþi profesori în alte centre
preocupã, întâi ca o vagã idee,
Cine este obiºnuit cu sistemul
universitare de prestigiu nu au
iar mai apoi din ce în ce mai sede învãþãmânt american ºtie cã
avut astfel de iniþiative?
rios, faptul cã ceea ce am studiat acum sã mã apropii de întrebarea anul 1999, Catedra Nicolae fiecare profesor luptã pentru aDesigur cã aceastã iniþiativã
în ºcoalã despre romanizarea dv. - de ce intenþionez sã þin un Iorga, Catedrã la care am ºi atrage studenþii. ªi aici, ca în
este o premierã. De ce alþii nu
Daciei, despre aºa-zisa uitare a curs despre vechea culturã ºi funcþionat, ca primul profesor orice sector al economiei de
au avut astfel de iniþiative ...? Ar
limbii materne de cãtre cei civilizaþie de pe teritoriul car- dupã redeschidere, începând cu piaþã, ca sã mã exprim astfel,
fi multe de discutat aici.
cuceriþi ºi preluarea limbii pato-danubiano-pontic ºi de ce anul academic 1999 ºi pânã în intervine competiþia. Voi încerca
Depinde, bineînþeles de
cuceritorilor etc., etc. nu poate tocmai în America? Destul de prezent. Studenþii americani (ºi (ºi sunt sigurã cã voi reuºi) sã
fiecare
dintre profesorii aflaþi în
fi un adevãr. Mai târziu, în urma simplu de rãspuns la astfel de nu numai cei de origine românã) atrag cât mai mulþi studenþi.
strãinãtate, dar depinde în mare
unor lecturi tot mai documentate, întrebãri. Voi începe cu a doua s-au arãtat foarte interesaþi de
La început poate nu vor fi
mãsurã ºi de personalitãþile
tot mai diverse, mi-am confirmat parte: se ºtie deja, mai mult sau limba, cultura ºi civilizaþia prea mulþi, dar voi face tot ce ºtiu
aflate în diasporã. Majoritatea
singurã intuiþia imposibilitãþii ca mai puþin, faptul cã la presti- noastrã.
pentru a-i determina sã aleagã
celor care au posibilitãþi
Mi-am format deja aici, ca sã acest curs.
cele descrise de manualele de gioasa Universitate Columbia
materiale sprijinã alt fel de
istorie sã fie întru totul reale. ªi din New York s-a redeschis, în spun aºa, un nume, studenþii mã
acþiuni ºi extrem de rar pe cele
cunosc ºi este mult mai uºor sã
Cum priveºte diaspora
propui un curs nou într-un loc româneascã din New York culturale.
unde eºti deja cunoscut decât sã aceastã iniþiativã?
mergi în altã parte unde nimeni
Diaspora româneascã din
nu te cunoaºte.
New York, poate diferit de mulþi
În plus, sã nu uitãm sã alþi români din þarã, ºtie mai
accentuãm prestigiul acestei multe despre adevãrata noastrã
universitãþi ºi faptul cã absol- istorie veche datoritã faptului cã
venþii de aici vor ocupa, în timp, aici funcþioneazã societatea
locuri importante în societatea Dacia Revival, al cãrei conduamericanã.
cãtor, dr. Napoleon Sãvescu, nu
Nu întâmplãtor Guvernul precupeþeºte nici efort, nici bani
României a deschis aceastã chiar pentru a aduce la cunoºtinþa
Catedrã, singura, din câte cunosc tuturor ceea ce  mai ales
eu, care funcþioneazã finanþatã cercetãtorii strãini  au scris în
de þara noastrã.
repetate rânduri despre adevãrata
istorie a vechii Dacii.

DACIA magazin - februarie 2003

2

Duceþi-vã ºi spuneþi tuturor locuitorilor de pe
Terra, cã Dacii nu au murit ºi cã împreunã cu
Domnul Iisus Hristos, Zalmoxienii sunt
nemuritori.

Aºa îl vãd, îl ºtiu ºi aºa este pãrintele Dumitru Bãlaºa:

Un înþelept al neamului românesc

Pr. Dumitru Bãlaºa, cercetãtor istoric

O operã de spargere a
tiparelor, de ieºire de sub
autoritatea unor
monºtri sacri - care, ei
înºiºi, ºi-ar fi abandonat
tezele depãºite de
informaþia istoricã ºi de
adâncirea reflecþiilor-, o
face, de pildã, dupã o
viaþã de cercetare atentã
a izvoarelor, preotul
istoric Dumitru Bãlaºa,
despre care am mai
vorbit ºi asupra cãruia
dorim sã revenim,
sintetizând.
Ortodox convins, poate chiar
pãtimaº, dupã cum l-am remarcat
într-o împrejurare, preotul-istoric
D. Bãlaºa, pentru prima datã atât
de atent la izvoarele istorice, deci
atât de convingãtor, pune în
evidenþã marea personalitate a
pãgânului Zalmoxis al traco-getodacilor, vãzându-l însã nu ca pe un
pãgân - cu sensul îndeobºte
acordat - ci ca promotor al dreptei
credinþe a neamului sãu, creator de
religie, în rând cu marile
personalitãþi de acest fel ale
antichitãþii.
Multe din problemele expuse
întâi în cãrticica: De la Zalmoxe
la Iisus Hristos... le reia ºi le
dezvoltã în cartea: Þara Soarelui
sau Istoria Dacoromâniei...,
asupra cãreia atragem deosebita
atenþie a tuturor. Desigur, cartea
trebuie reeditatã mai îngrijit, dar în
cuprinsul ei adevãrul izvoarelor
strigã la fiecare paginã!
Înscriindu-se pe linia lui N.
Densuºianu, Mihai Eminescu, B.P.
Haºdeu, Mircea Eliade ºi a atâtor
excelenþi cunoscãtori ºi preþuitori ai
tradiþiei ºi sufletului românesc, D.
Bãlaºa a þinut în sine adevãruri pe
care nu le-a putut spune nici
odinioarã ºi nici sub regimul
comunist, ale cãrui închisori ºi rigori
le-a cunoscut din plin, dar acuma a
rãbufnit, hotãrât sã meargã pânã
la capãt. Cele douã lucrãri citate ºi suntem informaþi despre încã una,
poate chiar apãrutã între timp reprezintã un rezultat al coroborãrii

Sãmânþã Carpaticã de luminã, izvor de omenie, suflet vrednic
de mãreþia strãbunilor, slujitor devotat al lui Hristos, patriot
legendar ºi pãrintele numit al daco-românilor, bunic dãruit de
cer pentru toþi românii de pretutindeni, acesta este pe drept
cuvânt pãrintele Dumitru Bãlaºa la cei 90 de ani ai sãi.
Cercetãtor istoric plin de înþelepciune ºi meticulozitate, încercat
de soartã în fel ºi chip, are darul de a gãsi fereastra timpului
deschisã ºi intrã pentru totdeauna prin ea devenind dovada vie
a speranþei reîntoarcerii românilor cãtre originile lor milenare.
Preocupat adânc de izbãvirea noastrã prin puterea credinþei,
pãrintele Dumitru Bãlaºa cucereºte peste ani titlul de
Cavaler al Ortodoxiei rãmânând consecvent principiilor sacre
ale cãlãtoriilor sale de peste milenii, urmând calea adevãrului în
cercetãrile sale, cãci nu l-au putut intimida niciodatã energiile
negative.
Simbol al rãbojului românesc, venit cu cele patru vânturi pentru
a umple de duh cunoaºterea sufletului românesc, stâlp de
mãrturie dreaptã a scopului vieþii trecãtoare a lumii materiale,
luptãtor neînfricat ºi exponent al manifestãrii neîncetate a puterii
energiei maxime pozitive, cu o viaþã pusã pentru totdeauna în
slujba propãºirii ºi bunãstãrii neamului românesc, pãrintele
Dumitru Bãlaºa totdeauna afirmã: Da, existã viitor pentru
România, iar pe voi, copiii mei, cei care mã ascultaþi, vã
binecuvântez sã rãmâneþi în veci copii, mereu sã vedeþi, sã
visaþi ºi sã aveþi parte de miracole aºa cum au fost, sunt ºi
vor fi totdeauna dãruiþi toþi fiii drepþi ai României.

Dumitru Misãilescu - Panu

tuturor categoriilor de izvoare - evident, cu mijloacele nu atât de
bogate ale urbei sale de pe Olt.
Pornind de la strãvechimea
locuirii traco-geto-dacilor în spaþiul
Carpato-Danubiano-Balcanic, D.
Bãlaºa, valorificând izvoare
dispreþuite sau ignorate pe nedrept
de unii, enunþã teza celui mai vechi
regat feminin în acest spaþiu, cu o
tulburãtoare succesiune a reginelor,
pãzite de teribila gardã de corp
a vestitelor amazoane,identificate
de izvoare pe malurile Istrului, deci
la Dunãrea de Jos, regine zeificate
ulterior.
Cu privire la limbã, susþine teza
cã limba latinã cultã s-a nãscut
ca limbã moartã (ca ºi elina), ea
aparþinând unui grup restrâns de
iniþiaþi, cãci roiurile traco-getodacice - ºi autorul insistã asupra
romanilor/ramanilor - au dus cu ele
o limbã popularã (lingua rustica),
limba veche daco-tracã, a cãrei
urmaºã, desigur evoluatã, este
limba românã. ªi insistã asupra
acestei chestiuni.
Din acest spaþiu al Vechii Europe a traco-geto-dacilor a pornit,
treptat, în restul continentului, încã
ºi în Asia, atâta spiritualitate, în
roiuri succesive sau prin
împrumuturi, de la Cultul Soarelui
ºi al Focului sacru pânã la diverse
zeitãþi care au intrat în culturile
clasice ale antichitãþii ºi în cele ce
le-au urmat.
Ajungând la marele reformator
al traco-geto-dacilor,
Zalmoxis, întregind informaþia cu
datele despre urmaºul sãu de mai

târziu, Deceneu, ºi despre epoca
acestuia, D. Bãlaºa abordeazã cu
seriozitate informaþiile lui Iordanes,
atribuind traco-geto-dacilor un
cod de legi - Belagines - Legile
frumoase -, venind de la primele
regine, prin Zalmoxis ºi ceilalþi mari
preoþi ai zeului suprem ºi perpetuate, asimilate în dreptul românesc
medieval ºi modern. De asemenea,
pornind tot de la Iordanes, care se
baza pe izvoare anterioare, între
care, sigur, pe Getica lui Dion
Chrisostomul, apreciazã înalta
ºtiinþã din centrul geto-dac de la
Sarmizegetusa, asimilând-o cu o
veritabilã Universitate a
antichitãþii.
Coroborând
ansamblul
izvoarelor, D. Bãlaºa demonstreazã
anterioritatea lui Zalmoxis faþã de
Pitagora, pe linia convingerii
personale a lui Herodot dealtfel,
dupã cum, la fel, demonstreazã
anterioritatea Jurãmântului
medicilor lui Zalmoxis faþã de
de Jurãmântul lui Hipocrate.
Desigur, multe din susþinerile
preotului-istoric Dumitru Bãlaºa
vor ºoca pe istoricii de Universitate
ºi de Academie, dar pe toþi aceºtia
lucrãrile autorului îi invitã, înainte de
orice, la luarea în consideraþie a
tuturor categoriilor de izvoare, la
coroborarea lor riguroasã, pãrãsind
etichetãrile de autoritate ºi mai
ales tiparele ºi schemele pe care
informaþia istoricã ºi reflecþia
ºtiinþificã - adâncã ºi responsabilã
- nu le mai poate tolera.

Conf.Univ.Dr. G. D. Iscru

A plecat pãrintele Bãlaºa
24 august 2001. La Orãºtie se dezvelea prima statuie din lume a
marelui rege dac Burebista. Pe o cãldurã sufocantã sute de oameni
ascultau rãbdãtori discursurile ce au urmat dezvelirii propriu-zise. Mulþi
vorbitori omagiau aceastã ctitorie dar discursurile pãreau prea lungi
datoritã caniculei. Lumea începea sã caute tot mai mult un petec de
umbrã. Amfitrionul acestei manifestãri anunþã însã cu emoþie în glas
cã va da cuvântul urmãtorului vorbitor pe care îl caracteriza nici mai
mult nici mai puþin decât Pãrintele dacismului în România. La 91 de
ani, de la Drãgãºani, venea sã se închine în faþa lui Burebista Pãrintele
Bãlaºa. Înaintea asistenþei apãrea astfel un preot mic de stat, îmbrãcat
în straiele tradiþionale, cu o barbã vâlvoi ºi cu o privire cutremurãtoare.
Îºi dãdu jos cu smerenie boneta monahalã ºi începu a glãsui. Un
tunet de s-ar fi pogorât pe pãmânt nu ar fi uimit asistenþa ca vocea sa
puternic pãtrunzãtoare. În piaþa centralã a Orãºtiei s-a aºternut liniºtea.
Glãsuia cu o forþã nevãzutã care pãtrundea în sufletelor tuturor
ce-l ascultau.
Nu mai conta cãldura care topea ºi asfaltul când pãrintele Bãlaºa
îi mulþumea Domnului din cer pentru bucuria de a-l fi fãcut ca la 91
de ani sã aibe ocazia sã vadã ceea ce a visat de o viaþã întreagã.
Aducerea lui Burebista acasã, acolo unde îi este locul, pe soclul sãu
construit de conºtiinþa celor ce au crezut în mãreþia sa. Nici musca nu
sa auzit timp de 18 minute cât a glãsuit Pãrintele. Toate discursurile
care au urmat au fost ascultate doar de complezenþã, pentru cã spusele
sale au fost atât de pãtrunzãtoare încât orice s-ar fi rostit dupã ar fi
fost de prisos. Peste un an, la urmãtorul Congres de dacologie, Pãrintele
Bãlaºa avea sã fie din nou prezent ºi maiestuos alãturi de prietenii sãi
în ale dacismului. Dorea din suflet sã meargã din nou la Sarmizegetusa,
sã þinã acolo o slujbã aºa cum o fãcuse ºi în alte rânduri. Iubea acel
loc din toatã fiinþa sa iar Incinta Sacrã spunea el îi dãdea puteri
nebãnuite, puteri pe care ºi le folosea în bãtãlia pentru aºezarea dacilor
pe tronul cu nestemate al istoriei. Trebuia doar stabilitã ziua în care
urma sã calce din nou pe urmele dacilor la Sarmizegetusa.
În ajun de Sfânt Crãciun, Pãrintele însã n-a mai avut rãbdare. A
plecat de unul singur sã-ºi întâlneascã personal strãmoºii în care credea
cu toatã fiinþa sa. A plecat liniºtit, asemenea unui sol dac trimis la
Zamolxe. A plecat ducând cu el un lucru drag sufletului sãu, pe care
l-a pãstrat ca pe ceva sfânt. Panglica tricolorã ce înfãºura statuia lui
Burebista înainte de dezvelire fãcea parte din marile sale comori.
Prietenii credincioºi i-au aºezat-o alãturi, înainte de plecarea sa spre
marile câmpii ale Domnului.

Vladimir Brilinsky
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ScrisoareDeschisã
TineretuluiRomân
fost Daci». Faptul cã dacii vorbeau
«latina vulgarã», este «un secret»
- dacã nu vreþi sã vã supãraþi profesorii
pe care nu-l ºtiu numai cei ce refuzã
- dacã vã este fricã de adevãr ºi consideraþi cã un adevãr relativ (mincinos) vã ocroteºte
sã-l ºtie.
Când, sub Traian, romanii au
împotriva unui adevãr absolut
cucerit
pe daci, «La Sarmizegetusa
- dacã ºtiinþa învãþatã în ºcoalã, universitate vã satisface
n-a trebuit tãlmaci», afirmã
- dacã dogma «crede ºi nu cerceta» vã caracterizeazã
Densuºianu, «ºi asta totul schimbã».
NU CITIÞI ACESTE RÂNDURI!
Deci dacii ºi romanii vorbeau
aceeaºi... limbã.
Întrebãri
aºteptând apariþia «sâmburilor»
Dacã astãzi se considerã cã 95%
ºi falsuri istorice
noului popor, grãbindu-se, între din cunoºtinþele acumulate de
timp, sã înveþe cât mai repede ºi mai omenire sunt obþinute în ultimii 50
M-am întrebat de multe ori care
bine noua limbã, limba latinã, când de ani, sã vedem cum ºi noþiunile
este motorul schimbãrilor pozitive
de la soþii, când de la fiicele lor, noastre despre istoria poporului
într-o societate ºi trebuie sã recuiubite ale soldaþilor romani daco-român pot evolua.
nosc cã, de cele mai multe ori, sunt
cuceritori, ba chiar ºi de la soldaþii
Când, nu de mult, s-a publicat
tinerii care refuzã sã accepte un
romani.
teoria evoluþiei speciei umane în
adevãr relativ, mincinos, contesLa Centrul Cultural Român, în funcþie de vechimea cromozomialã,
tabil. Ei sunt cei ce nu sunt legaþi
data de 26 octombrie 1999, am aflat s-a ajuns la concluzia cã «prima
de interese politice ori religioase de
de la o altã somitate, de origine femeie» a apãrut în sud-estul
moment, ei sunt cei ce cautã un
românã, prof. dr. în arheologie Ioan Africii. Urmãtorul pas uriaº a fost
adevãr absolut.
Pisso, cã dacii au învãþat latina de în nordul Egiptului, iar de aici,
Pe ei îi îndemn sã-ºi întrebe
la romani, prin bãile de la Sarmize- Peninsula Balcanicã.
profesorii de istorie ºi de limba
getusa lui Traian! De ce prin bãile
Când profesoara de arheologie
românã: Cât la sutã din Dacia a
romane ºi de la niºte soldaþi cam lingvisticã Marija Gimbutas, de la
fost cuceritã de romani?
fãrã haine pe ei? Nu prea ºtiu ce a Universitatea din Los Angeles,
ªi dacã profesorul ºtie rãspun- interval istoric, TOATÃ populaþia vrut sã spunã stimabilul profesor din California, a început sã vorbeascã
sul: 14 % din teritoriul Daciei (care Daciei sã-ºi uite limba ºi sã înveþe Cluj despre bãrbaþii daci, dar cred despre spaþiul Carpato-Dunãrean ca
se întindea de la vest la est, de la o limbã nouã, limba latinã, de la cã nici un român, nici mãcar în despre vatra vechii Europe, locul de
lacul Constanþa-Elveþia de azi ºi niºte soldaþi «romani» care nici ei joacã, nu are voie sã facã o astfel unde Europa a început sã existe, am
pânã dincolo de Nipru), urmeazã nu o vorbeau ?
de afirmaþie decât dacã... De fapt fost plãcut surprins ºi m-am aºteptat
Când toate popoarele civilizate tot dânºii ne spun cã ne tragem din
altã întrebare: Câþi ani au ocupat
ca ºi istoricii noºtri sã reacþioneze
romanii acei 14% din teritoriul din lume iniþiazã, desfãºoarã, pro- doi bãrbaþi cu braþe tari !
la fel. Dar, din partea lor am auzit
moveazã valorile istorice care le înDaciei?
Astfel de declaraþii «istorice» te numai tãcere.
ªi dacã profesorul vã rãspunde: dreptãþesc sã fie mândre de înain- fac sã-þi doreºti sã fii orice, numai
Când profesorii Leon E. Stover
numai 164 de ani atunci puteþi taºii lor, gãsim opinia unor astfel de român nu.
ºi Bruce Kraig, în cartea The Indo«adevãraþi români», care nici mai
merge la urmãtoarea întrebare:
european heritage (apãrutã la
Vatra vechii Europe
Soldaþii «romani» chiar veneau mult, nici mai puþin, spun despre
Nelson-Hall Inc. Publishers, 325
de la Roma ºi chiar erau fluenþi formarea poporului daco-român:
West Jackson Boulevard, Chicago,
«... puterea cotropitoare (soldaþii
Domnilor, Dacia a fost cotropitã Illinois 60606), vorbesc la pagina
în limba latinã?
Aici le va fi ºi mai greu sã vã romani, N.A.) a adus femeile ºi de romani în proporþie de numai 25 despre Vechea Europã a milerãspundã, cãci acei soldaþi «ro- fetele dace în paturile lor ºi aºa s- 14% ºi pentru o perioadã istoricã niului 5 î.d.H., care îºi avea locul
mani» vorbeau orice limbã, numai au nãscut generaþii de copii, care foarte scurtã, de 164 de ani.
în centrul României de azi, sã nu
86% din teritoriul Daciei nu a fim mândri?
latina nu. Cohortele aflate pe pã- învãþau numai limba latinã de la
fost cãlcat de picior de legionar
mântul Daciei cuprindeau soldaþi tatãl lor, soldatul «roman»».
Când studiile de arheologie
Cum
or
fi
venit
ele
din
Moldova
roman. Este greu de crezut cã într- molecularã ne îndreptãþesc sã ne
din diferite pãrþi ale Imperiului
roman, uneori foarte îndepãrtate. de azi, de pe Nistru, Bug ºi de pe o aºa de scurtã perioadã istoricã, situãm pe primul plan în Europa, ca
Gãsim Britani din Anglia de azi, Nipru, acele soþii ºi fete de carpi, dacii sã fi învãþat latina, fãrã ca pe vechime, nu-mi este uºor sã le
Asturi ºi Lusitanieni din peninsula de la sute ºi sute de kilometri 86% din teritoriul lor sã-i fi întâlnit rãspund unor persoane care nu
Ibericã, Bosporeni din nordul Mãrii depãrtare, ca sã fie «hibridate» de pe soldaþii romani.
citesc nici ce spun, inteligent, alþii
Dar dacã nu de la romani au despre noi ºi nici mãcar ce scriu eu.
Negre, Antiocheni din regiunile soldaþii «romani»?
Dupã pãrerea stimabililor, feme- învãþat dacii latina, atunci de la
Antiochiei, Ubi de la Rin, din pãrþile
Studii impecabile cromoile
dace
erau ºi «c....», ba chiar ºi cine? - se întreabã aceiaºi demni
Coloniei, Batavi de la gurile acestui
zomiale, la nivel de mitocondrie
fluviu, Gali din Galia, Reti din mute, nefiind în stare sã transmitã urmaºi ai lui Traian?
folosind PCR (polimerase chain
Herodot ne spune cã, cel mai reaction), pot determina originea
pãrþile Austriei ºi Germaniei sudice limba nici mãcar copiilor lor!
Cât despre noi, urmaºii lor, cum numeros neam din lume, dupã
de azi, Comageni din Siria, pânã ºi
maternã a unor mumii vechi de sute
ne-am
putea numi decât «copii din indieni, erau tracii. Iar Dio Casius ºi mii de ani. Teoria genoamelor
Numizi, ºi Mauri din nordul Africii
(C.C.Giurescu, Istoria Românilor, flori», apãruþi dintr-o aventurã ne spune ºi el: «sã nu uitãm cã situeazã spaþiul carpato-dunãrean ca
amoroasã a întregii populaþii femi- Traian a fost un trac veritabil.
I, 1942, p.130).
fiind, nici mai mult, nici mai puþin
ªi ultima întrebare: Cum a fost nine dacice, la care dacii de sex Luptele dintre Traian ºi Decebal au decât, locul de unde a început
posibil ca, într-un aºa de scurt masculin priveau, cu «mândrie», fost rãzboaie fraticide, iar Tracii au Europa sã existe; locul unde, acum

Avertisment:

44.000 de ani, sosesc primele 3 Eve
ºi primul Adam.
Când am scris «Epopeea Poporului Carpato-Dunãrean», ºi
volumele «Noi nu sîntem urmaºii
Romei», «În cãutarea istoriei
pierdute» ºi «Cãlãtorie în Dacia þara Zeilor» m-am bazat pe astfel
de cercetãri, dar ºi pe cartea unei
somitãþi în domeniul preistoriei
Europei, Dl. V. Gordon Childe,
profesor la Universitatea din
Oxford, Anglia, cãruia i se publica,
în anul 1993, la Barnes & Noble
Books, New York, «The History of
Civilization», «The Aryans». El
exploreazã într-un mod fascinant
originea ºi difuzarea limbilor în
Europa preistoricã. Între paginile
176-177 publicã ºi o hartã arãtând
leagãnul aryenilor în timpul primei
lor apariþii: ºi minune mare, spaþiul
Carpato-Dunãrean este cel vizat.
Când roata, plugul, jugul, cãruþa
cu douã, trei ºi patru roþi apar pentru
prima datã în lume pe teritoriul
nostru, dacic, când primul mesaj
scris din istoria omenirii se gãseºte
tot pe teritoriul nostru, la Tãrtãria,
când primii fermieri din Europa
sunt descriºi pe acelaºi spaþiu, întro perioadã când Anglia abia se
separa de continent ºi din peninsulã
devenea insulã  6.500 d.i.H., (vezi
John North, «A new interpretation
of prehistoric man and the cosmos»,
1996, Harper Collins Publishers,
1230 Avenue of Americas, New
York, 10020, Chronology), nu-þi
vine a crede cã tocmai cei pentru
care aduni aceste informaþii
formidabile despre poporul ºi
spaþiul pe care îl ocupã þara noastrã,
te decepþionezã.

Faptul cã NOI suntem
strãmoºii tuturor
popoarelor latine, ºi nicidecum o rudã marginalã,
abia acceptatã, ar trebui
sã ne facã sã ne mândrim
ºi nu sã cãutãm contraargumente.
Cu deosebitã stimã,
Dr. Napoleon Sãvescu
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O problemãnerezolvatãa
Iugoslavieidemocratice
de Gh.Rumanovici

Români ºi vlahi

Românii din Serbia trãiesc întrun spaþiu care acoperã a ºasea
parte din teritoriul þãrii, localizat în
nord-estul Serbiei ºi delimitat la vest
de râul Morava, la sud de muntele
Artan, la nord de fluviul Dunãrea,
prin care are hotar cu þara-mamã,
România, ºi la est tot de Dunãre,
care de la Belgrad la Vidin formeazã
un genunchi» spre sud, ca ºi munþii
Balcani, care delimiteazã acest
teritoriu de Bulgaria. Fiind strãbãtutã
de râul Timoc, format prin unirea
Timocului Negru cu Timocul Alb, în
oraºul Zaicear, aceastã zonã locuitã
de români se mai numeºte ºi Timoc
(sau cum îi spun sârbii, Timocika
Krajna). Valea Timocului este
formatã din 300 de sate ºi 20 de
oraºe (Bor, Negotin, Kladovo,
Maidanpek, Pozarevat, Zaicear,
Kucevo, Zagubita, Loznita, Donji,
Milanovat, Bolievat, Petrovat etc).
Conform rezultatelor recensãmântului din 31 martie 1991, în
Serbia trãiesc 17 000 de vlahi. Conform cercetãrilor recente efectuate
de specialiºti români-vlahi din zonã,
se estimeazã cã la ora actualã
aceastã populaþie a ajuns la 500 000
de suflete. În aprilie a.c., în Serbia
a avut loc un nou recensãmânt al
populaþiei.
Oficialii
au
trecut în formularele de recensãmânt pentru români denumirea de
vlahi» sau valahi», separat de
români». Încã nu au fost furnizate
rezultatele oficiale, dar liderii
românilor timoceni au date din care
rezultã cã, în ciuda presiunilor la
care au fost supuºi, s-au declarat
peste 44 000 de români ºi
aproximativ 130 000 de vlahi.
Rezultatele sunt greu de explicat din
punct de vedere demografic.
Anul
Români-vlahi
1948
93 444
1954
28 047
1961
1 369
Dispãruþi în 13 ani 92 075
1971
14 730
1981
25 597
1991
17 810
Încã de la început trebuie
precizat cã înainte de 1830, când sa format statul sârbesc, râul Timoc
nu-i despãrþea pe românii din Serbia
de românii din Bulgaria. Pânã în
acel an, românii trãiau într-o þarã
comunã care se numea Provincia
Morava - Lom» ºi care era situatã
pe o mare parte a teritoriului vechii
provincii Moesia Superioare ºi pe
teritoriul Daciei Aureliene. În
perioada ocupaþiei turceºti, aceastã

zonã a format Paºalâcul de Vidin»,
cu centrul administrativ la Vidin.
Pentru românii din Timoc, rãspunsul
la întrebarea Cum a apãrut poporul
român din sudul Dunãrii ºi care este
originea lui?» a fost ºi este o mare
enigmã.
Ulterior, în ºcolile din Serbia ºi
Bulgaria, unde au studiat, nici un
profesor de istorie nu a putut, nu a
vrut sau nu a fost lãsat sã explice
acest lucru. Ei explicau, în sârbeºte
sau bulgãreºte, unor copii care acasã
vorbeau numai româneºte, cã, în
antichitate, în Peninsula Balcanicã
trãiau trei mari popoare: celþii, tracodacii ºi ilirii. Le spuneau cã celþii din
Balcani au dispãrut fãrã urmaºi, din
iliri au apãrut albanezii, iar din
amestecul tracilor ºi dacilor cu
colonizatorii romani a apãrut poporul

De la început, din cauza
firescului antagonism naþional, o
mare parte a românilor timoceni nu
a vrut sã lupte cot la cot cu sârbii.
În alte rânduri însã românii timoceni
au luptat alãturi de sârbi, deºi nu au
câºtigat nimic din aceste alianþe prea
uºor uitate. Aceºti þãrani români sau împotrivit, de data aceasta,
rãscoalei conduse de Haiduc Veljko
Petrovic. Caragheorghe însuºi a
venit, cu 3.000 de oameni, împotriva
acestor sate neascultãtoare»,
locuite de români, ºi ca pedepsã lea ars ºi le-a desfiinþat, cerând încã
din anul 1809 ca graniþa rãsãriteanã
a viitoarei Serbii sã fie râul Timoc.
La Pacea de la Bucureºti din mai
1812, sultanul turc a refuzat sã
cedeze judeþele Timocul Negru ºi
Craina.

român, pe când românii-vlahi ar fi
slavi (bulgari sau sârbi) romanizaþi.

Milos Obrenovic, alt mare erou
sârb, reia miºcarea de eliberare a
sârbilor, iar în aprilie 1815 obþine
autonomia Serbiei, în limitele
Paºalâcului de Belgrad, ºi reuºeºte
anexarea zonei româneºti dintre
Morava de Est ºi Timoc (zona
locuitã de românii apuseni). Dar
Timocul ºi Craina nu au fost
cucerite. Abia în anul 1829, la Pacea
de la Adrianopole, ºi prin Hatiseriful
de la 1830, Milos Obrenovic capãtã
dreptul sã anexeze, la Paºalâcul de
Belgrad, Timocul ºi Craina locuite
de românii timoceni. Dupã trei ani,
în 1833, printr-o intervenþie militarã
în Timoc ºi Craina, el reuºeºte sã le
ocupe ºi sã stabileascã graniþa, spre
Bulgaria, pe râul Timoc. În acest
mod, pentru prima datã în istorie au
fost separaþi românii din Timocul
Sârbesc de fraþii lor din Bulgaria,
locuitori acum ai Timocului
Bulgãresc. Din acest an, 1833,

Pedeapsã pentru
românii neascultãtori

Noi, românii din Balcani, suntem
de mii de ani, iar Serbia a apãrut în
perioada 1718-1739, ca o creaþie a
politicii austriece care cãuta sã facã
un pas în Peninsula Balcanicã.
Serbia nu avea autonomie naþionalã
sau localã. La sud, Serbia nu atingea
nici mãcar limitele Paºalâcului de
Belgrad, care era sub stãpânire
otomanã. În timpul primei rãscoale
sârbeºti împotriva turcilor, din
perioada 1804-1806, eroul
Caragheorghe, pentru a putea face
legãtura cu oºtile ruseºti din zona
Vidinului, a trimis emisari sã
rãscoale ºi oamenii din judeþele
timocene, care aparþineau Paºei de
la Vidin, din Craina, Tarna Reka ºi
Zaicear.

începe cataclismul cultural, religios
ºi naþional» al poporului român din
Timoc.
Obrenovic iniþiazã un program
agresiv de discriminare naþionalã ºi
de asimilare forþatã a românilor din
Timoc. Învãþãtorii români din Timoc
sunt înlocuiþi cu învãþãtori sârbi, care
nu vorbeau româneºte. Preoþii
români din regiune au fost goniþi în
România ºi înlocuiþi cu preoþi slavi,
care cântau liturghia în slava veche.
Mitropolitul sârb de atunci a întocmit
o listã cu câte 20 de prenume masculine ºi feminine sârbeºti, pe care
le-a împãrþit tuturor preoþilor sârbi
pentru a-i boteza pe copiii românilor
(treptat, numele ºi prenumele
româneºti au început sã disparã).
Procesul de asimilare forþatã a
românilor din Timoc a continuat zeci
de ani, devenind în timp mai intens
ºi mai complex. Românii au încercat
sã reziste tipãrind ziarul Vorba
Noastrã», la Zaicear, în limba
românã (începând cu anul 1948,
ziarul a fost interzis, aceeaºi soartã
având ºi ziarul bilingv Bilten» din
Pozarevat). Tot prin anii 50, în
actele oficiale dispare din capitolul
apartenenþã naþionalã» denumirea
de român; astfel, românii-vlahi au
devenit sârbi, fãrã a fi întrebaþi dacã
sunt de acord.
Referitor la viaþa de zi cu zi,
majoritatea populaþiei din Timoc,
locuind la sate, avea ca ocupaþie
principalã creºterea animalelor,
tãierea ºi negoþul de lemne,
vânãtoarea, extragerea cãrbunelui,
obþinerea pieþrei de var. Dupã al
doilea rãzboi mondial, în perioada
1950-1960, începe industrializarea
rapidã a zonei, creîndu-se mine de
cupru ºi aur în zonele Bor, Veliki
Krivelije ºi Maidanpek. Cea mai
mare parte a populaþiei din zonã,
neavând nici un fel de studii, a fost
angajatã ca personal necalificat, la
muncile grele. Oamenii nu aveau
studii nu pentru cã nu erau doritori
de învãþãturã, ci din cauzã cã nu
existau ºcoli în limba românã, iar la
cele sârbeºti nu erau acceptaþi.
Întregul personal calificat era adus
de autoritãþi din marile oraºe (Pirot,
Nis, Vranje, Leskovat, chiar ºi din
Macedonia) în centrele industriale
din Timoc, unde li se acordau locuinþe
ºi beneficiau de privilegii la care
românii timoceni nici nu visau. La
începutul anilor 70, o mare parte a
populaþiei autohtone româneºti din
Timoc, aspirând la o viaþã decentã,
a luat calea Occidentului. În foarte
scurt timp, beneficiind de toate

drepturile, copiii lor au frecventat
ºcoli în care nu mai erau consideraþi
inferiori. Nu numai cei care au ales
sã plece ºi-au schimbat viaþa, ci ºi
cei care au rãmas în cãminele lor.
Industrializarea rapidã a zonei a
ridicat brusc standardele de viaþã,
muncitorii au început sã-ºi
construiascã
locuinþe,
sã
investeascã în agriculturã,
cumpãrând tractoare, combine, alte
utilaje agricole cu care ºi-au sporit
producþia, foarte mulþi ajungând sã
înfiinþeze mici ferme.
Durerea cea mare rãmâne
desconsiderarea lor ca etnici
români, fiind nevoiþi sã-ºi trimitã
copiii la ºcolile sârbeºti, unde fac un
an pregãtitor pentru a învãþa limba
sârbã, pentru ca apoi sã parcurgã în
aceastã limbã toate etapele de
învãþãmânt. Succesele ºcolare ale
copiilor au apãrut în scurt timp, din
rândul acestora ridicându-se avocaþi,
medici, ingineri, profesori, unii dintre
ei chiar mai buni decât
intelighenþia» venitã în Timoc din
marile oraºe ale Iugoslaviei.
În ultimul timp, foarte mulþi lideri
ai românilor timoceni au cerut
drepturi pentru românii din Serbia de
Rãsãrit. Încã din 1989, s-a solicitat
autoritãþilor recunoaºterea românilor
timoceni ca minoritate naþionalã. La
cerinþele lor, autoritãþile sârbeºti au
rãspuns printr-o condamnare la
puºcãrie de mai bine de un an de
zile. În ultimii zece ani, lupta pentru
drepturile elementare a continuat,
dar regimul Miloºevici a soluþionat
totul, în prima fazã, prin concluzia
Nu existaþi!». Dupã rãsturnarea
acestuia, românii timoceni au sperat
cã noul guvern, format de opoziþia
democratã, va schimba substanþial
statutul lor, acordându-le drepturi
elementare: învãþãmânt în limba
maternã, bisericã ºi recunoaºterea
lor ca minoritate. Pânã acum
Belgradul tace însã.
Românii timoceni se confruntã
cu multe probleme. Unele necesitã
timp pentru a fi rezolvate, altele þin
de partea financiarã. În continuare,
copiii românilor timoceni învaþã la
ºcoli sârbeºti, în bisericile lor,
construite acum sute de ani de
domnitori români, cu sprijinul
populaþiei autohtone române din
zonã, slujba este þinutã în limba
slavonã, iar predica în sârbeºte.
Foarte multe biserici ºi mãnãstiri
româneºti au ajuns o ruinã,
autoritãþile nealocând fonduri pentru
restaurarea lor.

O parte din populaþia românã din Timoc nu are conºtiinþã
naþionalã dezvoltatã, pentru cã de-a lungul anilor instrumentele
oficiale de propagandã le-au spus altceva. Poporul sârb îi
denumeºte pe români cu termenul vlasi», denumirea de vlah
fiind datã celor care aparþin unui popor latin, adicã neslav. Mare
parte a poporului român din Timoc nu se considerã însã (sau
doar) vlasi», ci români, vorbitori de limbã românã. Dacã ar fi
fost vlasi», ar fi trebuit sã vorbeascã vlãseºte», adicã o limbã
neslavã, alta decât limba românã. Dar în Timoc, când doi români
se întâlnesc, ei se înþeleg în limba românã.
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DACIA magazin - la început de drum
Dacia Magazin este o
publicaþie care îºi propune sã
arate cã Noi dacii nu am pierit.
Când Alexander von Humboldt
spunea: capacitatea de a lãmuri
propria istorie constituie pentru
fiecare popor piatra de încercare
a maturitãþii sale cred cã ne
includea ºi pe noi, cei care trãim
de milenii în spaþiul carpatoponto-dunãrean, rumânii, vlahii,
moldovenii, transilvãnenii, getodacii de azi. Pãreri, concepþii,
interpretãri neºtiinþifice care
cautã în mod eronat sã atribuie
poporului nostru o origine
recentã, romanã, trecând cu
vederea faptul cã, carpatoponto-danubienii constituie
poporul matcã al Europei ne-au
determinat sã scoatem aceastã
publicaþie în care toþi cei
interziºi pot sã-ºi spunã
cuvântul, atâta timp cât acesta
reprezintã adevãrul. Adevãrul
trebuie numai rostit ºi nu
dovedit. Adevãrul trebuie sã fie
riguros ºi fãrã compromisuri.
Formularea lui nu trebuie sã fie
seducãtoare. Noi nu dorim sã
facem nici un efort sã exprimãm
adevãrul mai cu blândeþe, mai
acceptabil sau mai justificabil.
Crearea unei istorii false a
poporului nostru, în decursul
ultimilor 200 de ani, bazatã pe
falsuri ºi pe ignoranþã, pe o
preocupare demonicã de a
dovedi cã suntem un popor de
bastarzi, o încruciºare recentã
dintre niºte soldaþi romani ºi
localnice dace, este o ruºine.
Logica morbidã care guverneazã
astfel de concepte istorice
despre formarea poporului
nostru este criminalã. Dar sã
rãsfoim câteva din cãrþile
noastre de istorie, sã vedem
cum s-a format poporul român.
Florin Constantiniu în O
istorie sincerã a poporului
român, Univers Enciclopedic,

Bucureºti, 1998, la pagina 36 ne
învaþã: ...un loc important în
procesul de romanizare a
revenit contactelor umane ºi, în
primul rând , cãsãtoriilor.
Dacia secãtuitã de bãrbaþi .. nu
se poate tãgãdui cã rãzboaiele au
provocat pierderi mari în
populaþia masculinã a Regatului
dac. Coloniºtii au umplut aceste
goluri ºi pe mãsura amalgamãrii
autohtonilor (sper cã autorul se
referã numai la femeile dace) cu
cei noi veniþi, cãsãtoriile mixte
au devenit tot mai frecvente. În
continuare, acelaºi domn istoric
ne mai spune : Superioritatea
categoricã a civilizaþiei romane
faþã de cea geto-dacã ºi-a spus
cuvântul; ea s-a impus în spaþiul
carpato-danubian, a romanizat
pe baºtinaºi ºi a fãcut din getodaci, mai întâi, romani, apoi
romanici ºi în cele din urmã,
români.
ªi aceste perle istorice le
gãsim din abundenþã nu numai
în aceastã istorie sincerã a
poporului român dar ºi în
celelalte opuse ei , adicã
nesincere .
Domnilor cititori, Dacia a fost
ultima þarã cuceritã de romani în
Europa ºi prima pãrãsitã de ei.
Pe maltezi romanii i-au ocupat
1.088 de ani (218 î.d.Hr. - 870
î.d.Hr.) ºi ei nu vorbesc limba
latinã azi; ce sã mai spunem de
greci care au stat sub ocupaþie
romanã 641 de ani (146 î.d.Hr. 395 î.d.Hr.), de egipteni 425 de
ani (30 î.d.Hr. - 395 î.d.Hr.), de
evrei 325 de ani (70 d.Hr. - 395
d.Hr.), britanicii 450 de ani, (ºi
nu îmi amintesc ca cineva sã fi
auzit cã în Anglia se vorbeºte azi
latina. Andre Maurois în
Istorie a Angliei se întreabã:
unde erau acei celþi ºi britoni
romanizaþi, dupã cei 450 de ani
de ocupaþie romanã?). Nici unul
din aceste popoare nu ºi-au uitat

limba doar noi dacii, ºi asta în
mai puþin de 165 de ani de
ocupaþie romana parþialã ( 14 %
din teritoriul Daciei a fost ocupat
de romani).
Eu cred cã trebuie sã existe
ºi o limitã a credulitãþii noastre
în acceptarea dogmei (crede ºi
nu întreba) istoriei noastre.
Spaþiul carpato-dunãrean poartã
în el cele mai vechi vestigii ale
existenþei ºi activitãþii omului în
Europa, indicând apartenenþa lui
la marea arie a antropogenezei.
În judeþul Vâlcea, la Bugiuleºti,
bogate resturi de oase de
animale ne duc în faþa perioadei
Villafranchiane.
Resturi osteologice umane
din Peºtera de la Ohaba Ponor
(douã falange de la mânã ºi una
de la picior) provenind de la tipul
Homo sapiens neandertalensis
ne poartã într-o altã perioadã
istoricã. Aºezarea din Peºtera
Cioarei de la Boroºteni, judeþul
Gorj, datatã cu carbon
radioactiv, se dovedeºte a fi fost
locuitã acum 47.550 ani. Despre
aceºti strãmoºi îndepãrtaþi sigur
cã nu putem spune prea multe
azi.
Dar unele dintre cele mai
deprimante aspecte ale istoriei
noastre încep în momentul când
politica încearcã sã ne
manipuleze
trecutul.
Te
descoperi neputincios în faþa
unor oameni de stiinþã, care
ajung la niºte concluzii aºa de
ilogice despre istoria poporului
nostru încât te întrebi cu teamã
dacã nu cumva este bine sã nu
te amesteci în afacerea
dumnealor. Dar cum adevãrului
îi trebuie douã lucruri - cineva
sã-l rosteascã ºi cineva sã-l
audã, Dacia Magazin va face
primul pas ºi va vorbi despre
adevãraþii noºtri strãmoºi, getodacii.
Nu putem trece prin viaþã
mergând cu ochii închiºi ºi
astupându-ne urechile la un
adevãr evident. Nu putem sã
refuzãm sã auzim comentariile
celor ce refuzã sã accepte
dogma: crede ºi nu cerceta, eu
sunt profesorul, pe mine trebuie
sã mã asculþi! Nu putem accepta
faptul cã pânã în anul 106 d.H.
n-am existat, pentru cã aºa
învãþãm la ºcoalã sau facultate.
Nu putem accepta faptul cã
legiunile romane au pãtruns în
Dacia, au cucerit 14% din
teritoriul ei, pentru o perioadã
istoricã de neglijat, 165 de ani,
ºi peste noapte toatã populaþia

Daciei, ocupatã sau
neocupatã
de
romani, a început sã
vorbeascã o altã
limbã, romanicã
(fãrã ca 86% din
teritoriul Daciei sã fi
fost cãlcat de picior
de soldat roman).
Nu putem accepta cã
niºte soldaþi romani,
sosiþi din toate
colþurile
lumii
antice,
Africa,
P a l e s t i n a ,
Germania, vorbind
perfect limba latinã,
s-au repezit în Dacia
sã o însãmânþeze. ªi au reuºit sã
însãmânþeze nu numai teritoriul
de 14% ocupat de ei dar culmea
au pãtruns vitejeºte chiar ºi pe
teritoriile neocupate, 86% din
teritoriul Daciei ºi au reuºit ºi
acolo acelaºi proces de
însãmânþare, naturalã. Dar
istoricii noºtri, în continuare, ne
conving cã soldaþii romani erau
nu numai foarte virili dar ºi
foarte culþi, ei reuºind sã înveþe
limba latinã nu numai pe femeile
dace ºi pe soþii acestora, dar ºi
pe noii nãscuþi ... ºi asta întro perioadã de 100 de ani!
Femeile dace, în felul acesta
erau nu numai cu . reputaþia
îndoielnicã dar chiar ºi mute,
nefiind în stare sã-ºi transmitã
limba copiilor lor. Domnilor
cititori, aºa trãznãi istorice
numai pe la noi se mai
pomenesc.
Chiar aºa sã fie? Sunteþi
siguri cã de la soldaþii romani,
sosiþi din toate colþurile lumii (ºi
care nu aveau habar de limba
latinã) au învãþat ei, dacii, latina?
Nu cumva este mai logic ceea ce
ne dovedeºte N. Densuºianu, ºi
anume cã dacii vorbeau latina
vulgarã. Faptul cã noi nu
suntem urmaºii Romei, romanii
fiind nepoþii noºtri târzii, este un
fapt dovedit care aºteaptã sã fie
descoperit ºi de noi.
Noi nu suntem un popor de
bastarzi. Citiþi-i domnilor pe
Carolus Lundius , preºedintele
Academiei de ªtiinþe a Suediei,
care în anul 1686 publicã
Zamolxis primul legiuitor al
geþilor ºi care ne vorbeºte de
primele legi scrise din istoria
omenirii ca fiind legile lui
Zamolxis. Vedeþi primul mesaj
scris din istoria omenirii, judeþul
Alba, Tãrtãria, unde s-au
descoperit tabliþe de lut cu un
scris pre-sumerian. Cãnd oare

istoria noastrã va începe nu cu
o înfrãngere mãruntã ºi
neînsemnatã ci cu regii getodaci. Pe vremea când Roma era
o mica adunãturã de câteva
sãtuleþe, geto-dacii se luptau cu
marile imperii ale lumii ºi .le
învingeau. Iordanes ne vorbeºte
de sosirea pe teritoriul nostru,
în anul 529 î.d.Hr. a lui Cyrus cel
Mare, rege persan, stãpân al
unui vast imperiu, întins de la
Marea Mediteranã ºi pânã la
Indus. Forþa lui militarã,
adevãratã maºinã de rãzboi,
conceputã pentru a zdrobi orice
încercare de rezistenþã cedeazã
în faþa vechiului popor carpatodunãrean, iar Cyrus cel Mare
moare într-o luptã cu messageþii.
15 ani mai târziu, în 514 î.d.Hr.,
vrând sã spele ruºinea suferitã
de înaintaºul sãu, în fruntea a
700.000 de soldaþi, construind
un pod de vase din Calcedon ºi
pânã în Bizanþ, soseºte regele
persan Darius, fiul lui Histaspe.
El dorea sã-i vadã, mai de
aproape pe acei geþi care se
credeau nemuritori ºi a avut
ocazia. La început Darius a cerut
în cãsãtorie pe fiica lui Antirus,
regele geþilor. Dispreþuind
înrudirea, geþii l-au refuzat.
Înfuriat, Darius construieºte un
alt pod, de astã datã peste
Dunãre, pãtrunzând pe teritoriul
nostru, dar norocul nu-i
surâde. A fost învins la Tapae ºi
fuge, în grabã mare, fãrã sã se
mai opreascã în Moesia.
Visul lui cel mare i-a fost
spulberat de regele get Antirus
(vezi Iordanes, pag. 24, Fundaþia
Gândirea, Bucureºti, 2001).
Dupã moartea lui, fiul sãu,
Xerxes, voind sã rãzbune insulta
tatãlui sãu (ne spune acelaºi
Iordanes, vezi pag. 25), porneºte
împotriva noastrã cu o armatã
de 1.000.000 : 700.000 ostaºi,
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Adevãrului îi trebuie douã lucruri - cineva sã-l rosteascã ºi
cineva sã-l audã...
300.000 auxiliari, precum ºi cu
1.200 de corãbii rostrate ºi 3.000
de vase de transport.
Ce
spuneþi
domnilor
cititori . Asemenea forþã
armatã ridicatã împotriva unui
popor neînsemnat, fãrã culturã,
care a trebuit sã-i aºtepte încã
650 de ani pe romani sã-l
cucereascã
ºi
sã-l
însãmânþeze.
Nu vi se pare cã cineva
glumeºte rãu de tot cu istoria
noastrã?
Cu ani de zile în urmã,
respectiv în anul 1871,
Alexandru Odobescu instituia,
prin Societatea Academicã
(precursoarea
Academiei
Române de mai târziu), un
premiu pentru cea mai bunã
lucrare asupra popoarelor care
au locuit Þãrile Române de la
stânga Dunãrii, înainte de invazia
romanã. Atras de acest subiect,
studentul Grigore Tocilescu îl
va prezenta la Praga ca teza sa
de doctorat. În anul urmãtor, el
va înainta la Societatea
Academicã aceeaºi tezã ºi va
obþine premiul. În 1880 va
apãrea ºi cartea sa Dacia
înainte de romani în care va
folosi din abundenþã atât
lucrarea învãþatului sas Carl
Gooss, Cronica descoperirilor
din Transilvania, cât ºi Schiþe
despre istoria culturii preromane a bazinului mijlociu al
Dunãrii.
El va copia interpretãrile ºi
concluziile greºite ale lui Gooss
ºi totuºi contemporanii lui, ca ºi
alþii mai târziu, îl vor aprecia!!!
C.I.Istrate, în prefaþa de la ediþia
1913 de la Dacia Preistoricã
a lui Nicolae Densuºianu, spune
la pagina LIII despre Tocilescu:
faptele adunate acolo sunt puse
ca obiectele de la un colecþionar,
care adunã fãrã sã fie bine
orientat.
Mult mai serios ºi cinstit
decât Tocilescu va fi I.
Andriescu care îºi va lua
doctoratul la Iaºi cu Contribuþie
la Dacia înainte de romani în
1912, tratând amãnunþit ºi
conºtiincios
chestiunea
neoliticului din Dacia. În sfârºit,
îl avem pe Vasile Pãrvan cu
lucrarea sa Getica prezentatã
pe 27 iunie 1924 (cu trei ani
înainte de moarte) în faþa
Academiei Române; savant
hrãnit cu informaþii dobândite de
la universitaþile apusene,
Pãrvan nu poate sã înþeleagã
admiraþia ºi entuziasmul

declanºat de cartea lui Nicolae
Densuºianu
Dacia
Preistoricã. El nu poate înþelege
geniul lui N. Densuºianu bazat
pe un grad deosebit de erudiþie
ºi viziune globalã asupra
spaþiului Carpato-Dunãrean; el,
Densuºianu, s-a contopit efectiv
cu epoca descrisã, dându-ne
senzaþia cã a trãit-o chiar. N.
Densuºianu a avut cea mai
corectã intuiþie a evenimentelor
petrecute atunci, de mult, pe
teritoriul nostru.
Nu de mult, la numai câteva
luni de la Cel de al III-lea
Congres Internaþional de
Dacologie, închinat lui Niculae
Densuºianu, apare, de acelaºi
autor, în Editura Vestala volumul
Istoria militarã a poporului
român. O lucrare deosebitã
care împreunã cu Domni
glorioºi ºi cãpitani celebri ai
Þãrilor Române, I. Opriºan ne
spune cã manuscrisul în discuþie:
are darul de a relativiza
substanþial opiniile absolutizantdenigratorii emise în legãturã cu
opera
istoricului
(Nic.
Densuºianu) impunând o
reevaluare,
lipsitã
de
prejudecãþi, a contribuþiei
acestuia la istoriografia ºi cultura
româneascã.
Când azi istoria spaþiului
carpato-ponto-dunãrean este
redescoperitã de niºte strãini, ca
Marja Gimbutas (University of
California, Los Angeles) cãreia
asemenea lui N. Densuºianu, nu
îi este teamã sã declare cã vatra
Vechii Europe este acest spaþiu
unde noi, românii, ne gãsim azi,
de fapt, citind concluziile
profesoarei de arheologie de la
UCLA, noi ne reîntoarcem la el,
la Nicolae Densuºianu, la el, cel
care în anul 1913, prin lucrarea
sa postumã Dacia Preistoricã
ne prezenta pe noi , pe dacorumâni, drept popor primordial
ºi formator al Europei. Din
nefericire, lucrarea sa a apãrut

într-o perioadã când latinismul ºi
ideea politico-religioasã de tip
catolic înflorea, perioadã care ne
va trage în jos pentru câteva
sute de ani.
Deºertãciunea ideii apariþiei
poporului român dupã anul 106
d.H., ca un popor tânãr în
Europa, goliciunea ei, îl revoltã
pe N. Densuºianu, dar nu ºi pe
contemporanii sãi, ºi de ce sã nu
recunoaºtem, nici pe ai noºtri;
ea continuã ºi astãzi, fiind
perpetuatã tocmai de cei puºi sã
apere demnitatea ºi destinul
poporului nostru. Dar de fapt
cum a apãrut ea? În anul 1558,
Nicolas Olahus, cel ce a scris
Geografia Ungariei se mândrea
cã se trage din coloniºtii romani
ai Daciei (vezi scrisoare
adresatã lui Erasmus din
Rotterdam ). De fapt ideea nu-i
aparþine preluând-o probabil de
la Poggio Bracciolini - vezi
Descriptiones convivales 1451. El a fost curând urmat de
Grigore Ureche (1560-1647)
care în Letopiseþul Þãrii
Moldovei aminteºte cã noi de
la Râm ne tragem. Ce
informaþii savante o fi deþinut el
acum 500 de ani ca sã facã o
asemenea afirmaþie, nimeni nu
ºtie. Poate s-a bazat pe o intuiþie
de moment, stând închis într-o
chilie ºi visând la romani?
Rãul adus de el istoriei
poporului nostru daco-rumân a
fost ºi este de neimaginat. Dar
ce putem spune de aceia care iau preluat ideea ºi au început sã
o rãspândeascã cu mândrie?
Vorba lui Ion Luca Caragiale:
trãdare, trãdare, dar sã o ºtim
ºi noi!. Miron Costin, un alt
savant al istoriei noastre, sosit
la vãrsta de 18 ani din Polonia în
Moldova, nevrând sã rãmânã cu
nimic mai prejos decât înaintaºul
sãu, a început sã popularizeze
aceastã idee chiar ºi în alte limbi,
ca poloneza, în lucrarea Poema
Polonã.

Aparent originea dubioasã a
poporului nostru (faptul cã fetele
ºi soþiile dacilor s-au repezit sã
se alãture soldaþilor romani,
pentru a învãþa limba latinã de
la aceºtia) i-a surâs ºi lui Papa
Pius al II-lea. Þãrile acestea
ortodoxe
trebuiau
sã-ºi
descopere o origine nouã, acolo
undeva departe, în patria
catolicismului, în felul acesta
readucerea lor la dreapta religie
ar fi fost mai uºoarã, spunem noi.
În secolul XVII, alþi doi emeriþi
savanþi, Dimitrie Cantemir ºi
stolnicul
Constantin
Cantacuzino, vor prelua ºi
populariza originea dubioasã a
poporului nostru, dacii dispãrând
din viziunea lor. În secolul
XVIII-XIX apare ºi ªcoala
Ardeleanã cu corifeii ei: Samuel
Micu, Petru Maior ºi Gheorghe
ªincai. Acum ce mai putem
face? În ºcoli, gimnazii ºi
universitãþi se predã neºtiinþa
prin ºtiinþã.
Ei bine, într-o asemenea
perioadã
el,
Nicolae
Densuºianu, are curajul sã-i
înfrunte pe toþi ºi sã le
dovedeascã o altã origine a
poporului din care ºi ei fãceau
parte, una care în loc sã înceapã
în anul 106 d.H., se întindea cu
mii ºi mii de ani în urmã, unde
moºii ºi strãmoºii noºtri erau
niºte eroi, niºte personaje
demne de respect.
El, Nicolae Densuºianu, ºi-a
închinat toatã puterea de muncã
ºi suflarea pentru neamul din
care a ieºit ºi cu care s-a
mândrit.
El era dintre aceia care
iubeau, iubeau cu patimã toatã
þara locuitã de români, fãrã
anume hotare decât acela al
graiului nostru iubit. Dacia,
Dacia protolatinã, Dacia Pelasgã
era patria pe care el a iubit-o,
pentru a cãrei înãlþare a muncit
ºi s-a sacrificat. În 1908, marele
conferenþiar Nicolae Iorga (dupã

mamã Argiropol), la prima
conferinþã de la Universitatea
Popularã de la Vãlenii de Munte,
a repus în circulaþie aºa- zisa
romanizare a poporului dac,
idee nefericitã care a frânat
cercetarea dacicã pentru câteva
sute de ani.
Totuºi, într-un moment de
luciditate ºi inspiraþie, Iorga
avea sã conteste tot ceea ce a
susþinut o viaþã, afirmând cã nu
suntem un popor de bastarzi;
fiind imposibil de crezut cã
poporul român s-a nãscut din
potenþa ofilitã a unor veterani
romani (??), storºi de vlagã dupã
un serviciu militar de 20-30 de
ani, ne spune Cornel Bârsan
în Revanºa Daciei, Ed. Obiectiv,
Craiova, pag. 90.

Nu putem trece prin viaþã mergând cu ochii închiºi ºi astupându-ne urechile la un adevãr evident. Nu putem sã refuzãm sã
auzim comentariile celor ce refuzã sã accepte dogma: crede ºi nu cerceta, eu sunt profesorul, pe mine trebuie sã mã asculþi! Nu
putem accepta faptul cã pânã în anul 106 d.H. n-am existat, pentru cã aºa învãþãm la ºcoalã sau facultate. Nu putem accepta
faptul cã legiunile romane au pãtruns în Dacia, au cucerit 14% din teritoriul ei, pentru o perioadã istoricã de neglijat, 165 de
ani, ºi peste noapte toatã populaþia Daciei, ocupatã sau neocupatã de romani, a început sã vorbeascã o altã limbã, romanicã
(fãrã ca 86% din teritoriul Daciei sã fi fost cãlcat de picior de soldat roman).
Totuºi, galeria monºtrilor asmuþiþi împotriva României nu ar fi completã, ne spune acelaºi C. Bârsan, dacã nu se menþioneazã
autori români, care, întru spirit de solidaritate cu cei amintiþi mai sus, nu se dau la o parte de a jigni spiritual neamului,
etichetându-i pe daci drept beþivi, pe Decebal drept invadator, Vlad Þepeº-criminal ilustru din categoria lui Stalin ºi Hitler,
Mihai Viteazul - colonist paranoic, geniul poeziei româneºti Mihai Eminescu - fascist, Octavian Goga - lichea sau Mihail
Sadoveanu ºi George Cãlinescu - comuniºti.
Oare nu credeþi cã a sosit timpul sã ne respectãm patria, istoria, neamul ?
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ORIGINEA LIMBII ROMÂNE
de M. Vinereanu
Acest titlu poate constitui o
surprizã pentru mulþi dintre aceia
care sunt convinºi cã originea limbii
noastre este un lucru clar ºi bine
stabilit. Totuºi studiul atent al limbii
române relevã o multitudine de
situaþii neclare atât la nivel lexical
cât ºi la nivel fonologic ºi morphologic; începând cu lexicul se constatã
cã etimologia a sute ºi sute de
rãdãcini lexicale nu este bine
stabilitã, ceea ce denotã multã
uºurinþã ºi grabã în a stabili
etimologia unui cuvânt. În primul
rând, cuvinte care de multe ori au
fost împrumutate de limbile vecine
din românã, au fost considerate
împrumuturi ale românei din aceste
limbi. În al doilea rând orice cuvânt
din românã care are un echivalent
în latinã este considerat de origine
latinã, dar se ignorã în mod grosolan

cã atât traco-daca, latina, sanscrita,
greaca, gotica º.a.m.d, cu alte
cuvinte toate limbile indo-europene
sunt de fapt descendente ale unei
limbi mult mai vechi (indoeuropeana comunã) vorbitã cu mii
de ani în urmã în Europa Centralã,
pe teritoriul cuprins între Rhin ºi
Don, cum am spus cu altã ocazie
luând în studiu etimologia marilor
cursuri de apã din aria indicatã mai
sus.
Acestea fiind spuse pe scurt, nu
trebuie sã mai constituie pentru
nimeni o surprizã cã daca ºi latina
erau îndeaproape înrudite ca
descendente ale limbii indoeuropene comume, iar asemãnãrile
se pot datora în primul rând fondului
comun
ºi
nu
neapãrat
împrumuturilor. Româna modernã
are multe asemãnãri cu vechea
sanscritã cum are ºi cu latina, ori
cu lituaniana sau cu vechea
prusacã, dar asta nu înseamnã deloc
cã aceste limbi s-ar trage una din
alta, ci pur ºi simplu cã au o origine

comunã. De ce s-a ignorat ºi se
ignorã în continuare acest fapt în
mod atât de sistematic este pentru
mine de neînþeles. Studiul
comparativ al limbilor indoeuropene a fãcut posibilã
recontituirea a peste 5.000 de
rãdãcini lexicale ale indo-europenei
comune. Cercetarea atentã a peste
4.000 de rãdãcini lexicale româneºti
în comparaþie cu alte limbi indoeuropene împreunã cu o serie de
legi fonologice constituie un volum
de muncã uriaº, dar în acelaºi timp
dã cercetãtorului marea satisfacþie
a lucrului bine fãcut, gãsind în
acelaºi timp o explicaþie ºtiinþificã
multor date neelucidate ºi tot atâtor
erori anterioare. Trebuie precizat cã
românii nu au cucerit decât
aproximativ 1/5 din actualul teritoriu
de la nord de Dunãre unde se
vorbeºte româneºte (Oltenia,
Banatul ºi sud-estul Transilvaniei).
De asemenea, rãscoalele dacilor
supuºi, precum ºi invaziile dacilor
liberi aliaþi cu goþii s-au þinut lanþ în

teritoriile ocupate de români încât cu
fiecare ocazie de acest gen, românii
se gândeau serios sã abandoneze
teritoriile de la nordul Dunãrii. În
aceastã situaþie de ostilitate între
localnici ºi ocupanþi, este uºor de
înþeles cã supralicitatul proces de
romanizare a fost destul de superficial în rândurile populaþiei rurale, ºi
precum bine se ºtie populaþia
oraºelor ºi armata au fost retrase
odatã cu retragerea lui Aurelian.
Datã fiind aceastã situaþie nimeni nu
a explicat convingãtor vreodatã
cum aceºti daci (supuºi) au putut
rãspândi pe o razã de peste 1.000
de kilometri spre nord ºi spre rãsãrit
o limbã pe care o cunoºteau puþin
sau aproape deloc, sã nu mai
menþionãm cã invadatori dupã

invadatori veneau din aceeaºi
direcþie fãcând teoria migrãrii spre
nord ºi rãsãrit a unei ipotetice
populaþii romanizate aproape total
implauzibilã. Singura explicaþie
rãmâne aceea cã populaþia vorbind
daco-romana a fost ºi a rãmas acolo
unde a fost înainte de invazia
romana ºi unde se aflã ºi astãzi, din
pãcate uneori în minoritate alãturi
de diferiþi noi veniþi de-a lungul
timpurilor. Aceste vechi teorii nu pot
fi explicate logic ºi cu date ºtiinþifice,
cum nu poate fi explicatã etimologia
a o mulþime de cuvinte româneºti cu
acelaºi soi de teorii..
Am schiþat aici câteva probemecheie care nu mai pot fi ignorate de
nici un cercetãtor serios al originii
poporului ºi limbii române.

Sorana GEORGESCU-GORJAN - revista Brâncuºi, Tg.- Jiu

ULTIMUL DAC AJUNS PÂNÃ LA NOI

Geometria naturii ºi ritmicitatea
vieþii se oglindesc în arta arhaicã,
definitã prin geometrism, simetrie ºi
repetiþie.
Dupã Nicolae Iorga, în vatra de
civilizaþie tracicã se gãsesc însãºi
rãdãcinile geometrismului grec.
Mircea Eliade sublinia faptul cã cel
care a dat viaþã formelor,
simbolurilor ºi înþelesurilor arhaice
uitate de milenii în Europa a fost
Constantin Brâncuºi. Uluitoarele
sale forme arhetipale le-a fãurit
regãsindu-le rãdãcinile ºi izvoarele,
forþele care le-au hrãnit.
Într-adevãr, în opera brâncuºianã
au þîºnit la luminã bogãþii strânse
tãcut de-a lungul mileniilor, realitãþi
ancestrale purificate infinit în timp.
Sculptoriþa Miliþa Petraºcu, eleva lui
Brâncuºi între 1919 ºi 1923, a învãþat
de la acesta rolul gândirii sintetice
în artã. Ea va afirma: Arta noastrã
are ceva de începuturi, de genezã,

de esenþializare a ideii. Ori arta
modernã, aºa cum o vedea Brâncuºi
ºi cum o vãd ºi eu, reprezintã tocmai
aceastã întoarcere la sine.
Înainte sã se realizeze
monumentul Ecaterinei Teodoroiu în
anul1935 la Târgu Jiu, artista a
studiat îndelung tipurile de femei din
judeþul Gorj. A surprins o
extraordinarã asemãnare cu
trãsãturile distincte ale strãmoºilor
daci. Monumentul creat de ea este
strãjuit de patru femei, demne,
viguroase, cutezãtoare ca niºte
Ane de Meºteri Manole.
În Munþii Gorjului, sculptoriþa a
regãsit o stranie împãrþire alpertrã
a dacilor, iar pe Constantin
Brâncuºi l-a definit drept ultimul
dac ajuns pânã la noi. Ca toþi

strãmoºii noºtri cei de demult din
Dacia, Brâncuºi stãtea de vorbã cu
piatra ºi lemnul pe care le socotea
fiinþe. Brâncuºi ºtia totul (...). Era
de o ºtiinþã ancestralã ºi apropierea
lui de Deceneu mergea pânã la o
reîntrupare. Pânã ºi barba lui
Brâncuºi îl evoca artistic pe
Zamolxes.
Artista a modelat portretul lui
Brâncuºi în anul 1937, realizând un
cap de vechi dac, de nepot a lui
Decebal, cu o scânteietoare
energiei a ochilor.
Spre sfârºitul vieþii, se gândea
sã-i realizeze un cap mãrit, cocoþat
pe o formã de ou. Cãci ea afirma:
Brâncuºi a redescoperit oul, adicã
forma perfectã a existenþei ºi implicit a artei (...). Totul la el are

forma oului. Pânã ºi modulii din
coloana
fãrã
sfârºit.
Miliþei i se pãrea firesc ca cel mai
mare novator dintre sculptori sã se
nascã pe pamântul românesc, care
cu munþii ºi sãpãturile apelor, cu
deschiderea spre mare ºi
ascunziºurile Deltei nu este altceva
decât o uriaºã sculpturã, un model
de arta hãrniciei, de arta inteligenþei
ºi de arta desãvârºirii.
Oul brâncuºian simbolizeazã
tocmai geneza, înþelepciunea,
hãrnicia dacilor care au coborât
pânã la noi, întruchipaþi în Brâncuºi.
Se cuvine sã amintim cã ºi Geo
Bogza desluºea în atelierul

brâncuºian un interior românesc,
dac ºi predac, pe care ºi-l durase
ca pe o Sarmizegetusã sufleteascã,
ale cãrei ziduri n-aveau sã fie
niciodatã nãruite.
Dãcã Lucian Blaga îl considera
pe Brâncuºi cea mai înaltã ridicare
a spaþiului mioritic, Elena
Vãcãrescu îl numea sfânt pãstor
rumân ce nu mânã oi ci stele. Din
focurile fantastice care ard în el, se
nasc prin calcinare esenþe de idei,
iar criticul James Farrell socotea cã
în afarã de Shakespeare ºi
Beethoven mai existã un Dumnezeu
- acesta este românul Brâncuºi.
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ORIGINEA RASEI UMANE:
CEI ZECE ADAMI SI CELE OPTSPREZECE EVE
continuitatea geneticã a populaþiei
locale, în ciuda numeroaselor invazii
care s-au suprapus în timpul celor
aproape 9.000 de ani.

Revoluþie în gândire

Madona din Cosãuþi

O Evã venitã din...
Europa
Dacã din Cartea Genezei aflãm
cã Adam ºi Eva au avut trei copii,
pe Cain, Abel ºi Seth, de la
geneticieni aflãm de existenþa a 10
fii ai lui Adam ºi 18 fiice ale Evei.
Studiul genomului uman devine un
important instrument ºtiinþific în
cercetarea istoriei ºi preistoriei rasei
umane, de la începuturile existenþei
acesteia ºi pânã în zilele noastre.
Astfel, de la Nicholas Wade, Science Time, New York Time, din 2
mai 2000, aflãm cã oamenii de ºtiinþã,
studiind ADN-ul matern, moºtenit
din generaþie în generaþie, au putut
urmãri traseul cromozomial al
speciei umane, mergând pânã la
originea ei, ajungând, pur ºi simplu,
la acea pereche primordialã, la
Adam ºi Eva. Americanii îºi
redescoperã istoria, studiile recente
cromozomiale arãtând migraþia
omului preistoric spre America, nu
din Africa, ci din Asia. Aceastã
migrare s-a produs din Asia acum
35.000 de ani, cu o singurã excepþie,
a unei Eve venitã din Europa, de
undeva din nordul spaþiului CarpatoDunãrean. Dar cum Eva aceasta a
migrat, traseul ei nu s-a gãsit, astfel
încât se considerã cã s-a fãcut pe
calea apei: fie spre vest, traversând
Oceanul Atlantic, fie spre est, prin
Marea Nordului. Peste noapte,
englezii ºi irlandezii devin fraþi,
descoperindu-ºi rãdãcini comune,
ciudate, din timpuri imemoriale.
Norman Davies publica în The
Isles - Oxford University Press -,
un studiu despre ADN-ul
mitocondrial extras din scheletul
omului din Cheddar, de acum 8.980
ani, care s-a potrivit cu acela al unui
învãþãtor din satul Ceddar, Adrian
Targett,
dovedind
astfel

Spre deosebire de analiza ADN
folositã în medicina forensicã, în
studiile de mai sus se analizeazã
legãturile dintre indivizi, ºi nu indivizii
în sine. Biologii pot determina, astfel,
chiar mãrimea unei populaþii antice
ºi, de asemenea, ramurile ei în cazul
rãspândirii acesteia în diferite
grupuri. Astfel, arheologii descoperã
o altã dimensiune în studiile lor care
le revoluþioneazã gândirea. Cel mai
precis arbore al umanitãþii, cel mai
detaliat, a fost construit, dupã o
muncã de ani, de cãtre dr. Douglas
C. Wallace ºi colaboratorii acestuia
de la Emory University School of
Medicine din Atlanta, Georgia,
SUA. Arborele uman al dr. Wallace
este bazat pe ADN-ul mitocondrial,
care este reprezentat de câteva mici
inele genetice aparþinând originii
primordiale materne. Un arbore
uman, de data aceasta având la
origine analiza cromozomului Y
(cel care stabileºte sexul masculin),
a fost elaborat de dr. Peter A.
Underhill ºi dr. Peter J. Oefner de
la Stanford University, CT, SUA.
Geneticienii considerã, astfel, cã
populaþia de bazã, The ancestral
human population, a fost foarte
micã, de circa 2.000 de indivizi.
Problemele au apãrut în cadrul
studiului cromozomului Y ºi al
arborelui acestuia, ca o consecinþã
a faptului cã unii bãrbaþi, din aceeaºi
generaþie, pot sã nu aibã copii ori sã
aibã numai fete. Astfel, numãrul
cromozomilor Y stabili se poate
diminua, chiar dacã populaþia, ca
numãr, nu se modificã. Prima
populaþie umanã a apãrut undeva în
Africa, dupã pãrerea geneticienilor,
în urmã cu 144.000 de ani. În
urmãtorii 10.000 de ani, prin
interferenþa mitocondrialã ºi a
cromozomului Y, vor apãrea
primele ramuri. Mitocondria, care
este localizatã în interiorul celulei, dar
în afara nucleului acesteia, nu este
afectatã de schimbãrile genetice
ulterioare, fiind trecutã neschimbatã
de la mamã la copii. În principiu, toþi
oamenii ar trebui sã aibã acelaºi cod
ADN mitocondrial. În practicã,
ADN-ul mitocondrial va suferi
modificãri în decursul secolelor, fie
datoritã copierii greºite, fie radiaþiilor.
Cunoscând astfel rãspândirea pe
glob a celor 18 Eve care au suferit

schimbãri în codul ADN
mitocondrial, putem determina azi
originea maternã a unei persoane,
indiferent dacã a schimbat sau nu
regiunea ori continentul de origine.
Dr. Wallace descoperã cã aproape
toþi indienii americani au o
mitocondrie care aparþine ramurilor,
pe care el le numeºte: A, B, C ºi D.
Europenii aparþin unui set diferit
de ramuri, de la H pânã la K, plus T
pânã la X, sugerând cã primii
europeni moderni au sosit în Europa
în urmã cu 39.000-51.000 de ani,
corespunzând, cu datele arheologice,
anului 35.000 î.d.H. În Asia, cea mai
veche linie geneticã cunoscutã, M,
va avea ca descendenþi feminini
liniile A pânã la D ºi F plus G.
Ramurile A, B, C, D se vor deplasa
în America de Nord ºi, de acolo, în
America de Sud. Dar cum lucruri
misterioase se întâmplã totdeauna ºi
peste tot în lume, tot în America de
Nord vom gãsi ramura femininã X,
plecatã din Europa, din nordul
spaþiului Carpato-Dunãrean, pe o
rutã neºtiutã. La ce a dat ea naºtere,
vom vedea mai târziu. Vedem astfel
cum de la originea primei Eve, din
sud-estul Africii, de fapt a rãdãcinilor
primordiale feminine - L1, L2 ºi L3
- din care se va pãstra numai una
(L3), se vor naºte cele 18 ramuri
cunoscute ca haplo groups, dar
cunoscute popular ca cele 18 fiice
ale Evei. Originea paternã, arborele
cromozomial Y, am gãsit-o în
cartea Genes, people and language, apãrutã în luna martie a.c.
ºi scrisã de dr. Luca Cavalli-Sforza,
fãrã însã sã avem o comunicare
oficialã a cercetãtorilor de la
Stanford. Acest arbore are 10
ramuri principale.

Epopeea originii rasei
umane trebuie rescrisã
Primele trei ramuri I, II ºi III au
fost gãsite exclusiv în Africa.
Ramura III migreazã însã în Asia,
din ea desprinzându-se ramurile de
la IV pânã la X, care vor popula
lumea. În Marea Japoniei gãsim fiul
IV, în nordul Indiei - fiul V, iar în
sudul Mãrii Caspice - fiii VI ºi IX.
Dr. Cavalli-Sforza considerã cã
aceste ramuri ale cromozomului Y
ar putea fi asociate cu grupurile
principale de limbi vorbite în lume.
Când Dr. Wallace a fost întrebat
dacã ramurile mitocondriale ADN
sunt ºi ele în corelaþie cu limbile
principale vorbite în lume, el a fost
mai circumspect. Într-un articol
publicat, în martie a.c., în The

American Journal of Human
Genetics, Dr.
W a l l a c e
identifica o
populaþie în
s u d u l
continentului
african, nordvestul deºertului
Kalahari, Vasike
Kung, a cãrei
v e c h i m e
crozomialã este
cea
mai
apropiatã de
r ã d ã c i n a
cromozomialã
originalã. O altã
populaþie
africanã, care
este aproape la fel de veche ca cea
sus-amintitã, este cea a pigmeilor
Biaka din centrul Africii. Amândouã
grupurile de populaþie trãiesc în
regiuni izolate ºi aceasta pare a fi
cauza pentru care ADN-ul lor
mitocondrial nu aratã prea multe
schimbãri faþã de cel ancestral.
America, fiind þara care investeºte
cei mai mulþi bani în aceste studii,
are ºi cei mai mulþi cercetãtori în
acest domeniu de pionierat. Astfel,
dr.Joseph Greenberg, lingvist la
Stanford University, a propus trei
migraþii, corespunzãtoare cu cele trei
grupuri lingvistice ale americanilor,
cunoscute ca: amer-ind, Na-Dene
ºi Eskimo-Aleut.
Studiul mitocondrial al dr.Wallace
aratã cã sosirea primelor grupuri în
America a fost mult mai complexã
decât o simplã migrare de populaþie.
Din ramurile A, B, C ºi D gãsite la
populaþia bãºtinaºã nord-americanã,
A, C, ºi D se gãsesc ºi în Siberia,
sugerând ca principalã sursã
migraþia acestora în America de
Nord. Absenþa ramurii B în Siberia
ne sugereazã sosirea acesteia de
undeva de peste ocean. Surpriza
mare s-a produs în anul 1998, când
dr. Wallace gãseºte ramura X, o
ramurã europeanã foarte rarã printre
nativii Americii de Nord, ca Ojibwa

ºi Sioux. La început, el a considerat
cã aceasta a apãrut în urma
cãsãtoriei localnicilor cu europenii
moderni. Dar, X-lineage-ul american
s-a dovedit a fi...pre-columbian (!),
având o vârstã între 15.000 ºi
30.000 de ani. X-lineage-ul
european a avut douã cãi de a
ajunge în America: una transSiberianã, dar nu s-au gãsit urmele
ei în populaþia siberianã; alta transAtlanticã...acum mai mult de 20.000
de ani!!! Când primii oameni
moderni au început sã pãrãseascã
Africa, acum 50.000 de ani, au
fãcut-o probabil în grupuri mici, de
câteva sute, aventurându-se ca
vânãtori, în cãutarea hranei. Ei au
venit în contact cu populaþia de Neanderthal, care i-a precedat.
Biologul Edward O. Wilson, într-un
interviu acordat în The Wall Street
Journal, vorbind despre istoria originii
rasei umane, spunea: noi trebuie sã
rescriem epopeea originii rasei
umane. ªi tot el adãuga : Homo
Sapiens a avut ºi are o istorie datã
naibii! ªi când spun asta, mã refer
la acea istorie îndepãrtatã, la istoria
evoluþiei, la istoria lui geneticã, la
care trebuie sã adãugãm ºi istoria
culturalã ºi religioasã a ultimilor
10.000 de ani .

Mulþi biologi ai lumii, care reconstruiesc istoria rasei
umane, spun:Noi toþi suntem fraþi africani la origine!
Când oare ºi istoricii noºtri se vor trezi ºi vor accepta
originea poporului nostru Carpato-Dunãrean ca fiind cel ce
a dat naºtere poporului european modern, când se va
termina cu basmul romanizãrii populaþiei dacice ºi se va
accepta ºi de cãtre ei adevãrul: cã spaþiul CarpatoDunãrean este vatra Vechii Europe, iar poporul nostru este
cel mai vechi popor european ?
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dacice

de prof. dr. Vasile Boroneanþ

Recentele discuþii din cadrul
Comisiei Româno-Iugoslave
privind cercetãrile arheologice din
zona Porþilor de Fier ale Dunãrii au
readus în atenþie problema prezenþei
dacilor în zonã înainte de cucerirea
romanã. În acest cadru, între
problemele în dezbatere a fost ºi
aceea a tezaurului dacic descoperit
în zona Cataractelor de la Porþile
de Fier, cu puþin timp înainte de
începutul primului rãzboi mondial.
Tezaurul a fost gãsit în apã, pe
stâncile de la Porþile de Fier, de
cãtre un marinar naufragiat în zonã.

Tarabostes

Prima scriere,
datatã cu 5.500 de
ani înainte de
Christos, apare pe
obiectele
descoperite la
Tãrtãria, în
România
În cãrþile de ºcoalã pare cã
totul este clar ºi definitiv:
«Scrisul a fost inventat de
sumerieni, în Mesopotamia, în
jurul anului 3.300 î. Ch., ca
rãspuns la exigenþele economico-administrative ale oraºului-stat Sumer». Cercetãrile
arheologice din ultimii ani au pus
însã sub semnul incertitudinii
aceastã teorie.
În urmã cu câteva luni,
«leagãnul» scrierii a fost mutat
în Egipt ºi «învechit» cu circa un
secol. Dar în prezent ºi acest
leagãn s-a mutat undeva în

Numãrul pieselor din tezaur este
necunoscut, dar câteva din ele au
ajuns în colecþia lui Franz Trau din
Viena ºi în Muzeul Porþilor de Fier
din Turnu Severin. De aici, tot pe
bucãþi, a fost achiziþionat de diverºi
colecþionari ajungând, coiful la
Muzeul de Istoria Artelor din Detroit iar vasul de tip situlã la Metropolitan Museum din New York. La
muzeul din Detroit se aflã ºi un vas
de tip arribalos ornamentat cu motive dacice specifice. Ulterior, în
anii 80, a fost descoperit ºi tezaurul
de la Peretu, jud. Teleorman, în care
este prezentã ºi o variantã a
aceluiaºi tip de coif de argint, ceea
ce a fãcut ca specialiºtii sã
vorbeascã despre un atelier în care
au fost confecþionate ambele
coifuri.
Cercetãrile din ultima vreme
duc spre concluzia cã dinastia
dacicã ce stãpânea întreaga regiune
a Dunãrii de Jos pânã în zona
Porþilor de Fier, în sec al IV î.Chr.,
ajunsese la o organizare politicoadministrativã comparabilã cu cea
vecinã din Regatul Macedonean.
Cu aceasta se ajunge la dispute
politice care genereazã expediþia
lui Alexandru Macedon din 325
împotriva geþilor. Cu aceastã ocazie
se vorbeºte din nou despre
fabuloasele bogãþii în metale

preþioase ale regilor daci. Armatele
lui Alexandru trec Dunãrea pe un
pod de vase situat între râurile
Vedea ºi Jiu. Reconstituirea
momentului este fãcutã dupã
spusele istoricului antic Adrian.
În urma unor noi studii asupra
celor douã coifuri s-a ajuns la
pãrerea cã anterior acestei expediþii,
dinaºti daci din zonã gãsiserã o
formã de afiºare emblematicã a
reprezentãrii, proprie dinastiei lor.
Reprezentarea este o sintezã în principal din trei elemente din zonã ce
þin de peisajul faunistic ºi vegetal.
Reprezentarea emblematicã este
alcãtuitã dintr-un vultur cu un penaj
bogat ºi creasta pe situla de la
Agighiol ºi coiful de la Peretu care
þine în cioc un peºte iar în gheare
un iepure. Aceastã reprezentare
emblematicã se localizeazã pe
obrãzarul drept al coifului.
În timp ce þapul (cãpriorul) pe
coiful de la Porþile de Fier se aflã
pe obrazul stâng iar pe cel de la
Peretu un cerb. Elementele de decor florale însoþitoare, în special, pe
coiful de la Porþile de Fier sunt
reprezentate de elemente florale locale, pe apãrãtoarea care protejeazã
ceafa.
Este scos în evidenþã faptul cã
aceste elemente florale ºi faunistice
de decor sunt reprezentate ºi pe

ceramica finã (de bunã
calitate) din aproape
toate cetãþile (davele)
dacice cunoscute pânã
acum. Acest fapt
explicã caracterul
unitar al figurãrilor
ornamen-tare dacice de
pe întreg spaþiul locuit
de ei, a produselor
meºterilor argintari ºi
aurari daci.
Acelaºi element
emblematic este figurat ºi pe cupele
de argint de tip situlã între care ºi
pe piesa aflatã la Muzeul Metropolitan din New York. Vulturul cu
peºtele în cioc ºi iepurele (sau pui
de mistreþ) în ghiare, se aflã ºi pe
vasul situlã descoperit la Agighiol
datat la începutul secolului al IVlea î.Chr.
Motivul apotropaic de pe faþa
coifului de la Porþile de Fier este
acelaºi cu cel de pe coifurile
anterioare de la Poiana Coþofeneºti, Cucuteni-Bãiceni.
Reprezentãrile cu scene de
vânãtoare specifice de pe ultimele
douã ºi în parte de pe cel de al
Agighiol dispar în etapa urmãtoare
din a doua jumãtate a secolului.
Concluzia este cã dinaºtii daci,
la mijlocul secolului al IV-lea, au
ajuns la concluzia necesitãþii gãsirii

unui semn emblematic care sã-i
reprezinte în cadrul dinaºtilor
epocii. Dispersarea pieselor din
tezaurul de la Porþile de Fier ºi lipsa
unor descoperiri asemãnãtoare, cum
este cea de la Peretu a fãcut ca
aceastã realitate iconograficã
istoricã sã scape cercetãtorilor
arheologi ºi ai istoriei artelor antice
din zonã ºi din aceastã parte a lumii
vechi în general. Prezenþa pieselor
din tezaurul de la Porþile de Fier în
trei mari muzee ale lumii (New
York, Detroit, Drobeta TurnuSeverin) ºi trecerea lor prin
colecþiile muzeeale din Viena au
trezit interesul specialiºtilor privind
tezaurele dacice în special
reprezentate de coifuri ºi alte
obiecte din metale preþioase
specifice lumii geto-dace.

Cercetãtorul Haral Harmann din Bruxelles lanseazã o teorie revoluþionarã

«Scrisul a fost inventat în Balcani»
de Gabriela Anghel

adicã cu douã mii
de ani înaintea
sumerienilor ºi a
vechilor egipteni.
Scrierea se
pare cã a fost
inventatã de mai
multe ori în istoria
omului ºi resortul
care a stat la
originea sa a fost
mereu religia.
Doar
într-un
singur caz, Mesopotamia, resortul a
fost de tip economic.
Aceastã teorie
revoluþionarã a
Enciclopedia alfabeticã în piatrã
fost susþinutã de
curând la Milano,
Balcani, în plinã Europã, unde
în
cadrul
unei
reuniuni cu tema
oamenii au început sã scrie spre
«Originile
scrierii».
anul 5.500 înainte de Christos,

Pentru a ilustra tezele
susþinute, Haral Harmann,
cercetãtor la «Research Centre
on Multilingualism» din
Bruxelles, a prezentat o serie de
semne care apar pe mici obiecte
descoperite la Tãrtãria (România), în Serbia, Macedonia ºi
Bulgaria, în mare parte semne
unghiulare sau buclate, sãpate în
mici vaze sau figurine feminine,
obiecte asociate cultului Marii
Mame.
Cercetãtorul
a
susþinut cã aceastã protoscriere
europeanã a avut o viaþã extrem
de lungã, fiind utilizatã ºi în
nordul Greciei, în anul 3.200 î.
Ch., rezistând ºi la impactul cu
indoeuropenii - dovadã pãstrarea
semnelor în scrierea Linearã A,
din Creta, în cel de-al treilea
mileniu î. Ch. Legãtura dintre
caracterele individualizate în

Balcani ºi cele ale Linearei A,
demonstreazã cã 60% din
ultimele (jumãtate din totalul
celor cunoscute) derivã direct
din cea mai veche scriere
europeanã, cea din Balcani...
Scrierile extramesopotamice,
a precizat Harmann, au apãrut
fãrã nici o motivaþie economicã,
toate fiind realizate pentru «a
vorbi cu zeii» sau pentru a
acredita originea divinã a
puterii suveranilor. Demonstraþia
lui Harmann a fost ascultatã cu
mult interes de public, dar cu o
tãcere academicã de alþi
cercetãtori, care, uºor de
prevãzut, nu vor accepta prea
rapid o ipotezã atât de
revoluþionarã ºi care are ºi multe
aspecte de clarificat.
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Duceţi-vă și spuneţi tuturor locuitorilor de pe Terra că Dacii nu au murit
și că, împreună cu Domnul Iisus Hristos, Zalmoxienii sunt nemuritori.
Pr. Dumitru Bălașa, cercetător istoric

Așa îl văd, îl știu și așa este părintele Dumitru Bălașa:

Un înţelept al neamului românesc
Sămânţă Carpatică de lumină, izvor de omenie, suflet vrednic de măreţia
străbunilor, slujitor devotat al lui Hristos, patriot legendar și părintele numit al dacoromânilor, bunic dăruit de cer pentru toţi românii de pretutindeni, acesta este pe
drept cuvânt părintele Dumitru Bălașa la cei 90 de ani ai săi.
Cercetător istoric plin de înţelepciune și meticulozitate, încercat de soartă în fel și
chip, are darul de a găsi fereastra timpului deschisă și intră pentru totdeauna prin
ea, devenind dovada vie a speranţei reîntoarcerii românilor către originile lor milenare.
Preocupat adânc de izbăvirea noastră prin puterea credinţei, părintele Dumitru
Bălașa cucerește peste ani titlul de Cavaler al Ortodoxiei, rămânând consecvent
principiilor sacre ale călătoriilor sale de peste milenii, urmând calea adevărului în
cercetările sale, căci nu l-au putut intimida niciodată energiile negative.
Simbol al răbojului românesc, venit cu cele patru vânturi pentru a umple de duh
cunoașterea sufletului românesc, stâlp de mărturie dreaptă a scopului vieţii trecătoare
a lumii materiale, luptător neînfricat și exponent al manifestării neîncetate a puterii
energiei maxime pozitive, cu o viaţă pusă pentru totdeauna în slujba propășirii și
bunăstării neamului românesc, părintele Dumitru Bălașa întotdeauna afirmă:
“Da, există viitor pentru România, iar pe voi, copiii mei, cei care mă ascultaţi, vă
binecuvântez să rămâneţi în veci copii, mereu să vedeţi, să visaţi și să aveţi parte de
miracole așa cum au fost, sunt și vor fi totdeauna dăruiţi toţii fiii drepţi ai României”.
Dumitru Misăilescu - Panu

sau Istoria Dacoromâniei...”, asupra
căreia atragem deosebita atenţie a
tuturor. Desigur, cartea trebuie reeditată mai îngrijit, dar în cuprinsul
ei adevărul izvoarelor „strigă” la
fiecare pagină!
Inscriindu-se pe linia lui N.
Densușianu, Mihai Eminescu, B.P.
Hașdeu, Mircea Eliade și a atâtor
excelenţi cunoscători și preţuitori ai
tradiţiei și sufletului românesc, D.
Bălașa a ţinut în sine adevăruri pe
care nu le-a putut spune nici odinioară și nici sub regimul comunist,
ale cărui închisori și rigori le-a
cunoscut din plin, dar acuma a
„răbufnit”, hotărât să meargă până
la capăt. Cele două lucrări citate și suntem informaţi despre încă una,
poate chiar apărută între timp -

Ortodox convins,
poate chiar pătimaș
O operă de spargere a tiparelor,
de ieșire de sub autoritatea unor
„monștri sacri” - care, ei înșiși, șiar fi abandonat tezele depășite de
informaţia istorică și de adâncirea
reflecţiilor - o face, de pildă, după
o viaţă de cercetare atentă a izvoarelor, preotul istoric Dumitru
Bălașa, despre care am mai vorbit
și asupra căruia dorim să revenim,
sinteti-zând.
Ortodox convins, poate chiar
pătimaș, după cum l-am remarcat
într-o împrejurare, preotul-istoric
D. Bălașa, pentru prima dată atât de
atent la izvoarele istorice, deci atât
de convingător, pune în evidenţă
marea personalitate a „păgânului”
Zalmoxis al traco-geto-dacilor,
văzându-l însă nu ca pe un păgân cu sensul îndeobște acordat - ci ca
promotor al dreptei credinţe a
neamului său, creator de religie, în
rând cu marile personalităţi de acest
fel ale antichităţii.
Multe din problemele expuse
întâi în „cărticica” „De la Zalmoxe
la Iisus Hristos...” le reia și le
dezvoltă în cartea „Ţara Soarelui

reprezintă un rezultat al coroborării
tuturor categoriilor de izvoare - evident, cu mijloacele nu atât de bogate
ale urbei sale de pe Olt.
Pornind de la străvechimea
locui-rii traco-geto-dacilor în
spaţiul Car-pato-DanubianoBalcanic, D. Băla-șa, valorificând
izvoare dispreţuite sau ignorate pe
nedrept de unii, enunţă teza celui
mai vechi regat feminin în acest
spaţiu, cu o tulbu-rătoare
succesiune a reginelor, păzi-te de
teribila „gardă de corp” a ves-titelor
amazoane, identificate de izvoare
pe malurile Istrului, deci la Dunărea
de Jos, regine zeificate ulterior.
Cu privire la limbă, susţine teza
că „limba latină cultă s-a născut ca
limbă moartă (ca și elina)”, ea aparţinând unui „grup restrâns de
iniţiaţi”, căci „roiurile” traco-getodacice - și autorul insistă asupra
romanilor/ramanilor - au dus cu ele
o limbă populară (lingua rustica),
„limba veche daco-tracă”, a cărei
urmașă, desigur evoluată, este limba
română. Și insistă asupra acestei
chestiuni.

Din acest spaţiu al „Vechii Europe” a traco-geto-dacilor a pornit,
treptat, în restul continentului, încă
și în Asia, atâta spiritualitate, în
roiuri „succesive sau prin
împrumuturi”, de la Cultul Soarelui
și al Focului sacru până la diverse
zeităţi care au intrat în culturile
„clasice” ale antichităţii și în cele
ce le-au urmat.
Ajungând la marele reformator
al traco-geto-dacilor, Zalmoxis,
întregind informaţia cu datele
despre urmașul său de mai târziu,
Deceneu, și despre epoca acestuia,
D. Bălașa abordează cu seriozitate
informaţiile lui Iordanes, atribuind
traco-geto-dacilor un „cod de legi”
- Belagines - „Legile frumoase” venind de la primele regine, prin
Zalmoxis și ceilalţi mari preoţi ai
zeului suprem și perpetuate,
asimilate în „dreptul românesc”
medieval și modern. De asemenea,
pornind tot de la Iorda-nes, care se
baza pe izvoare ante-rioare, între
care, sigur, pe Getica lui Dion
Chrisostomul, apreciază înalta
știinţă din centrul geto-dac de la
Sarmisegetuza, asimilând-o cu o
veritabilă „Universitate” a antichităţii.
Coroborând ansamblul izvoarelor, D. Bălașa demonstrează anterioritatea lui Zalmoxis faţă de
Pitagora, pe linia convingerii personale a lui Herodot dealtfel, după
cum, la fel, demonstrează
anterioritatea
Jurământului
„medici-lor lui Zalmo-xis” faţă de
de Jurământul lui Hipocrate.
Desigur, multe din susţinerile
preotului-istoric Dumitru Bălașa
vor șoca pe istoricii de Universitate
și de Academie, dar pe toţi aceștia
lucrările autorului îi invită, înainte
de orice, la luarea în consideraţie a
tutu-ror categoriilor de izvoare, la
corobo-rarea lor riguroasă, părăsind
etiche-tările „de autoritate” și mai
ales tiparele și schemele pe care
infor-maţia istorică și reflecţia
știinţifică - adâncă și responsabilă nu le mai poate tolera.

Conf.Univ.Dr. G. D. Iscru
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“Mulţumesc lui Dumnezeu că la 91 de ani mi-a dat
prilejul să văd ceea ce am visat o viaţă întreagă: pe
Burebista din nou în inima Daciei!”
Părintelui Dumitru Bălașa,
binecuvântare
În dreapta Sa rânduială, care
se relevă înţelegerii noastre în
ceasuri privilegiate, Bunul
Dumnezeu alege pe unii din semenii
noștri pentru un destin special. Așa
este și cazul venerabilului părinte
Dumitru Bălașa, pe care Cel
Atoatefăcător și Pronietor l-a trecut
prin mari încercări, verificându-i
credinţa și l-a adus la adânci și
luminate bătrâneţi, pentru a ne
spune în această vreme un mesaj
creștin de demult și de azi, care nu
trebuie uitat.
Născut într-o familie de ţărani
și îmbrăţișând de timpuriu misiunea
preoţească, părintele Dumitru
Bălașa a fost și un excepţional
cercetător istoric medievist, profilat
pentru luminarea trecutului
așezămin-telor de cult (biserici,
mănăstiri și schituri) din Oltenia,
mai ales, și pentru reliefarea unora
dintre personalităţile mai puţin
cunos-cute care au ilustrat acest
trecut. În felul acesta și-a câștigat
un nume nepieritor în istoria
bisericii ortodoxe și a culturii
românești.
Astăzi, părintele Dumitru
Bălașa este în fruntea unui curent
cultural care năzuiește să rescrie
istoria poporului nostru în lumina
izvoarelor antice și medievale
ignorate mai bine de o sută de ani
de istoriografia oficială. Ideile
părintelui Bălașa sunt împărtășite
de tot mai mulţi cercetători din ţară
și din afară, încât ne gândim la
îmbărbătările pe care Domnul
Dumnezeu i le dădea Sfântului
Apostol Pavel: „Nu te teme, ci
vorbește; nu tăcea, căci Eu sunt cu
tine și nimeni nu va pune mâna pe
tine ca să-ţi facă rău...” (F. Ap. 18/
9-10).
La 90 de ani îi adresez părintelui
Dumitru Bălașa binecuvântare de
la Dumnezeu pentru mulţi ani în
continuare, cu sănătate, putere de
muncă și împliniri duhovnicești.
În același timp, binecuvântăm
osârduitorii acestei cărţi, dorindule să mai aducă noi asemenea
ofrande ortodoxiei și culturii
românești.

DACOROMÂNISTUL
Până în urmă cu 15 ani, era
cunoscut ca medievist, așa cum lau catalogat Robert Deutsch,
Damaschin Mioc, Horia Nestorescu
- Bălcești ș.a.
După participarea la al XV-lea
Congres Internaţional de Istorie (
ţinut în 1980 la București ) Părintele
Bălașa a trecut la cercetarea izvoarelor de Istorie Veche. Rezultatul
observaţiilor și valorificarea unor
date noi, neobservate de alţii, le-a
concretizat în lucrarea de faţă
(„Ţara Soarelui sau Istoria DacoRomâniei”, ed. a II-a).
Apar aici mai multe date și
interpretări esenţiale, absolut
inedite. Cel dintâi regat feminin,
având în frunte pe rând, pe regina
Dokia (Dacia) - slujitoarea Soarelui,
pe Hestia - Vesta, îngrijitoare a
Focului Sacru în perioada matriarhatului; cel mai vechi cod de legi,
Beleaginele sau Legile Frumoase;
Marele Preot și rege Zalmoxa în
perioada patriarhatului; școala
zalmoxiană la care au învăţat și
elevii lui Pitagora; Pentagrama
magică; Zodiacul; Jurământul
medicilor zalmoxieni (nu este decât
așa-zisul jurământ al lui Hipocrat amplificat - pe care îl depun și în
prezent medicii din întreaga lume);
Cetatea Soarelui sau Cetatea
Soarele (Helis) refăcută de craiul
Sarmis și de crăiţa Getuţa; Mirajul
comorilor dacice ce a declanșat cea

mai mare migraţie cunoscută pe
Terra, aceea a nomazilor, spre Dacia
Felix. Alte capitole sunt:
Desfiinţarea Imperiului Roman și
înfiinţarea Imperiului Dacia-Mare
la începutul secolului al IV-lea de
către cei doi împăraţi daci autentici:
Galeriu cel Bătrân (+311) și Galeriu
cel Tânăr (+313); Curţile lui Lerîmpăratul (de la Romula, judeţul
Romanaţi); Arcul de Triumf al lui
Galer I de la Salonic; Podul de la
Celei; Vlahernus - rege dac; Vlahii
sunt așa-numiţii Daci, etc. Am citat
numai câteva din importantele
titluri care dovedesc continuitatea
neamului daco-român pe aceste
străbune meleaguri.
Toate temele tratate de părintele
Bălașa sunt noutăţi pentru istoriografia universală. Ele prezintă întro lumină nouă cel mai vechi neam
din vatra numită de oamenii de
știinţă, de arheologi, VECHEA
EUROPĂ, cu sediul în Corona
Montium (Transilvania).
Am citit manuscrisul cu un
interes deosebit și cu plăcere și-l
recomand spre studiu atât
Românilor din ţară cât și celor din
străinătate. Cartea se adresează în
special cadrelor didactice,
studenţilor, elevilor și tuturor celor
ce-și iubesc Patria - Ţara Soarelui.

Dr. Nicușor Constantinescu
Washington, U.S.A.

A plecat părintele Bălașa
24 august 2001. La Orăștie se dezvelea prima statuie din lume a
marelui rege dac Burebista. Pe o căldură sufocantă, sute de oameni
ascultau răbdători discursurile ce au urmat dezvelirii propriu-zise.
Mulţi vorbitori omagiau această ctitorie, dar discursurile păreau prea
lungi datorită caniculei. Lumea începea să caute tot mai mult un
petec de umbră. Amfitrionul acestei manifestări anunţa însă, cu
emoţie în glas, că va da cuvântul următorului vorbitor pe care îl
caracteriza, nici mai mult, nici mai puţin, decât drept „Părintele
dacismului în România”. La 91 de ani, de la Drăgășani, venea să se
închine în faţa lui Burebista, Părintele Bălașa. Inaintea asistenţei
apăru, astfel, un preot mic de stat, îmbrăcat în straiele tradiţionale,
cu o barbă vâlvoi și cu o privire cutremurătoare. Iși dădu jos, cu
smerenie, boneta monahală și începu a glăsui. Un tunet de s-ar fi
pogorât pe pământ, nu ar fi uimit asistenţa ca vocea sa puternic
pătrunzătoare. In piaţa centrală a Orăștiei s-a așternut liniștea.
Glăsuia cu o forţă nevăzută, care pătrundea în sufletelor tuturor
celor ce-l ascultau.
Nu mai conta căldura care topea și asfaltul, când părintele Bălașa
îi mulţumea Domnului din cer pentru bucuria de a-l fi făcut ca, la 91
de ani, să aibă ocazia să vadă ceea ce a visat o viaţă întreagă:
Aducerea lui Burebista acasă, acolo unde îi este locul, pe soclul său
construit de conștiinţa celor ce au crezut în măreţia sa. Nici musca
nu s-a auzit timp de optsprezece minute, cât a glăsuit Părintele.
Toate discursurile care au urmat au fost ascultate doar din
complezenţă, pentru că spusele Părintelui au fost atât de
pătrunzătoare, încât orice s-ar fi rostit după, ar fi fost de prisos. Peste
un an, la următorul congres de dacologie, Părintele Bălașa avea să
fie din nou prezent și maiestuos alături de prietenii săi în ale
dacismului. Dorea din suflet să meargă din nou la Sarmisegetusa
Regia, să ţină acolo o slujbă, așa cum o făcuse și în alte rânduri.
Iubea acel loc din toată fiinţa sa, iar Incinta Sacră, spunea el, îi
dădea puteri nebănuite, puteri pe care și le folosea în bătălia pentru
așezarea dacilor pe tronul cu nestemate al istoriei. Trebuia doar
stabilită ziua în care urma să calce din nou pe urmele dacilor la
Sarmisegetusa.
In ajun de Sfânt Crăciun, părintele însă n-a mai avut răbdare. A
plecat de unul singur să-și întâlnească personal strămoșii în care
credea cu toată fiinţa sa.
A plecat liniștit, asemenea unui sol dac trimis la Zamolxe. A
plecat ducând cu el un lucru drag sufletului său, pe care l-a păstrat
ca pe ceva sfânt: panglica tricoloră ce înfășura statuia lui Burebista
înainte de dezvelire făcea parte din marile sale comori. Prietenii
credincioși i-au așezat-o alături, înainte de plecarea sa spre marile
câmpii ale Domnului.

Vladimir Brilinsky

P.S. Gherasim,
episcopul Râmnicului,
președinte de onoare al
Comisiei Eclesiastice
de Istorie Comparată
din cadrul Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române
Iarna Părintelui Bălașa s-a sfârșit pe Muntele Sfânt al dacilor
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Aceastã paginã, poate, nu are nimic în comun cu realitatea...

UNDE-I SABIA ???
Se spune cã demult, tare demult, pe vremea când Stalin îºi avea
portretele afiºate pe toþi pereþii României, douã fete sãrmane dintr-un sat
pierdut de munte lucrau cu ziua la un ºantier arheologic. Sãpau, de
dimineaþa pânã seara, pentru 20 de lei, pentru cã atunci leul era mic ºi
pricãjit. Asta era singura lor sursã de venit. Domnul cel mare, Bãtrânul,
cum i se spunea pe ascuns, care era ºeful ºantierului trecea dimineaþa, le
arãta de unde pânã unde sã scurme pãmântul ºi pleca mai departe cu
vagonetul. Mai venea odatã seara ºi aduna ce gãseau fetele. Cioburi ºi
bucãþi de fier de tot felul se gãseau din belºug ºi domnul era tare bucuros
când pleca încãrcat. Dar era tare furios când fetele nu gãseau ce-i convenea
lui. De câteva zile fetele cu pricina nu prea mai dãdeau de urmele celor
care vieþuiserã cu douã mii de ani înainte pe aceste locuri. Bãtrânul le
ameninþa cã nu le mai primeºte la lucru dacã nu dau randament. Pãmântul
era plin de apã ºi se sãpa tare greu. Dar într-o zi, dupã ce-ºi potolirã
foamea din pacheþelul de acasã cu slanã ºi ceapã, se apucarã de sãpat cu
mai multã râvnã. În ziua aceea nu gãsirã mai nimic ºi tare se temeau de
mânia bãtrânului. Însã la un moment dat, sapa uneia din fete se izbi de
ceva tare ºi cu sunet metalic. Se apucarã amândouã sã sape mai repede ºi
în câteva minute gãsirã ceva care semãna cu o sabie. Era plinã de pãmânt
ºi numai forma alungitã le dusese pe fete cu gândul cã ar putea fi vorba de
aºa ceva.
Cu toate cã nu aveau voie, se duserã iute la râul care curgea tare aproape
de locul unde sãpau ºi începurã sã spele sabia. Pe mãsurã ce apa rece a
râului curaþa sabia, aceasta devenea tot mai strãlucitoare. Mânuþele fetelor
frecau de zor gãsitura ºi nu micã le fu mirarea când terminarã sã vadã
cã sabia era galbenã ºi sclipitoare ca de aur. Chemarã iute alþi copii care
sãpau ºi ei mai încolo ºi ,cu toþii, se minunarã de frumuseþea ei. Parcã era

CINE POATE HOTÃRÎ
DACÃ SUBIECTUL DE MAI JOS
ESTE DE RÂS SAU DE PLÂNS?
El conþine perle ale celor
ce-ºi rod coatele pe bãncile
ºcolilor. Aceste texte sunt o
dovadã cã unii ºi le rod
degeaba. Oare este numai
vina lor?

- A fost la fel ca în istoria cu Romeo
ºi Julieta care au supt la o leoaica.
- Personajul lui Camil Petrescu are
conºtiinþa purã, dar încãrcatã.
- Meritul principal al lui Geo
Bogza este cã el însuºi este martor la
ceea ce vede.
- Cronicarii munteni îi lãudau pe
stãpânii lor cu cuvinte frumoase, iar
pe duºmani cu ocãri ºi insulte.
- Substanþa cenuºie este mai
proeminentã la copii care pe mãsurã
ce cresc se împuþineazã.
- Ionel s-a urcat pe un cal, a pus
toba de gât ºi goarna la gurã; cu o
mânã bãtea toba, cu cealaltã sufla
cât putea în goarnã.
- Dupã moartea pãrinþilor sãi,
Creangã ºi-a trãit viaþa în
continuare pânã în ultimii ani ai
vieþii lui.
- Din cauza condiþiilor grele,
Eminescu a murit de foame toatã
viaþa.
- Rebreanu ne înfãþiºeazã în
Pãdurea spânzuraþilor o pãdure

plinã cu pomi în care spânzuraþii þin
loc de crengi.
- Datoritã faptului cã Lãpuºneanu
chinuia pe boieri tãindu-le nasul,
urechile, mâinile etc., el le-a devenit
antipatic acestora.
- Toma Alimoº se rãzbunã pe boierul
Manea care l-a rãnit mortal pe la
spate cu ajutorul laºitãþii.
- Lãpuºneanu era un tiran care
gãsea plãcere în schingiuiri adicã
avea cruzime staticã.
- Mama lui Niculãieº murise din
frageda copilarie.
- În secolul al XV-lea limba vorbitã
de popor era consideratã vulgarã ºi
n-o vorbea nimeni.
- Eminescu aratã cã fonfii, flecarii ºi
guºaþii se adunau în sfatul þãrii sã-ºi
satisfacã nevoile.
- Ienãchiþã Vãcãrescu a lãsat
urmaºilor sãi Vãcãreºti un testament
scris într-un ritm sãltãreþ.
- La noi, berzele se înmulþesc încã
din zbor.
- Preþuirea pe atunci a scriitorului
dupã moarte o cunoºtea Eminescu
din experienþa personalã.
- Azi luptãm pentru îmbunãtãþirea
cât mai profundã a trecutului ºi
pentru realizarea a cât mai multe
contradicþii în prezentul tot mai
luminos.

nouã ºi strãlucea aºa cum îºi închipuiau ei, ascultând poveºtile pe care le
spuneau iarna bunicii la gura sobei. La început, au învelit-o într-un sfeter
de lâna, cu gândul sã o ascundã. N-au mai lucrat nimic în ziua aia ºi se tot
gândeau ce sã facã. La ora 6 Bãtrânul veni cu vagonetul ºi era tare încruntat.
De teama lui dar ºi de poveºtile cu blestemele aurului, fetele îi dãdurã
acestuia sabia, aºa învelitã în sfeter, cu inima cât un purice de teama de a
nu fi certate cã au spãlat-o. Când o vãzu bãtrânul, faþa i se luminã dintr-o
datã ºi le luã pe fete la pupat. Fetelor, nici nu ºtiþi ce aþi gãsit, asta este
din aur ºi aºa ceva nu s-a mai vãzut pânã acum!, strigã bãtrânul
entuziasmat. Scoase repede portofelul din buzunar ºi le dãdu fetelor câte
o sutã de lei. Mai mult,le spuse cã trei zile au liber, ca recompensã pentru
descoperirea fãcutã. Fetele, scãpate de emoþii ºi bucuroase de câºtigul
nesperat, plecarã acasã sã anunþe vestea cea mare pãrinþilor.
Dupã alte trei zile venirã din nou la lucru. Bãtrânul nu mai era acolo,
plecase la Bucureºti la domnii cei mari. La locul unde sãpaserã, totul era
acoperit cu pãmânt, ca ºi cum nimeni nu dãduse cu sapa pe acolo. Ceilalþi
domni le-au dus în altã parte la sãpat, mult mai departe de locul cu pricina.
Dupã ce Stalin a devenit doar o amintire, dupã ce s-au aºternut ceva
ani peste întâmplarea cu pricina, dupã ce Bãtrânul nu mai era demult
printre cei vii povestea cu sabia apãru din nou de la o bãtrânicã dintr-un
sat pierdut prin munþi. Era una din cele douã fete care o gãsiserã cu mulþi
ani în urmã. Mulþi au ascultat povestea ei iar unii chiar au încercat sã dea
de urma sabiei de aur.
Sabia, parcã a înghiþit-o pãmântul.Nimeni din domnii de sus nu ºtiu
nimic de ea. Nu a apãrut vreodatã în rapoartele arheologice ale Bãtrânului
ºi nu se afla acolo unde ar trebui sã se afle.
Cine are curajul sã insiste cu povestea sabiei, aflã de la domnii cei
mari ce ar trebui sã rãspundã: cã bãtrânica din munþi e cam senilã, ba mai
mult, cã ar fi cineva care a pus-o pe bãtrânã sã inventeze povestea. Doar
pentru a-l denigra pe Bãtrânul care a plecat dincolo ducând cu el nu numai
taina sabiei de aur ci ºi multe altele trebuincioase scrierii istoriei adevãrate.
- Limba nu ne-a putut-o lua, pentru
cã, vorba poetului, e o comoarã în
adâncuri înfundatã, pe moºie
revãrsatã.
- Poporul român s-a format prin
cãsãtorirea bãrbaþilor romani cu
fetele dacilor ºi invers.
- Þãranii lui Creangã vorbesc o
limbã fãrã greºeli de ortografie.
- Dupã moartea pãrinþilor sãi,
Creangã ºi-a trãit viaþa în
continuare pânã în ultimii ani ai
vieþii lui.
- Personajele din Neamul
ªoimãreºtilor sunt reprezentative
pentru secolul XVII pentru cã au
trãit epoca aceea.
- Cruciadele sunt niºte rãzboaie
organizate de papalitate, nobilimii
din orientul de apus pentru cuceriri
de teritorii.
- Datoritã faptului cã Lãpuºneanu
chinuia pe boieri tãindu-le nasul,
urechile, mâinile etc., el le-a devenit
antipatic acestora.
- Ludovic al XVI-lea era regele þãrii.
El þinea cu Franþa deoarece era bun
prieten cu Danton. Þãrãnimea era
împotriva Franþei deoarece Franþa
voia sã ocupe þara lor. Insurecþii din
Paris auzind ca Ludovic al XVI-lea
þine cu Franþa, la 1 august 1792 au
propus sã fie
spânzurat. Franþa devine republicã!
- Paºa Hassan este rugat de Mihai
sã lupte ei amândoi, dar el fuge
miºeleºte ºi se luptã prin intermediul
oºtilor.
- Întâmplãrile povestite s-au petrecut

vara trecutã, mai exact într-un
sãtuleþ oarecare.
- Aºa cum aratã Ion Creangã, în
familiile de þãrani bãrbaþii erau
numai niºte termeni ajutãtori
asupriþi de femei.
- Mircea cel Bãtrân stã la un discurs
cu Baiazid. Acesta îl primeºte cu
obrãznicie ºi-l face în tot felul ca pe
o albie de porci.
- Poema Mioriþa circulã pe bazã
oralã, adicã nu a fost scrisã din
motive tehnice.
- În codru, acolo unde românul ºi-a
aflat totdeauna un sprijin, îºi va gãsi
ºi tânãra fatã fragii ºi cãpºunile ei.
-Fata de þãran descrisã de George
Coºbuc este o realitate palpabilã.
- Cei care comit greºeli sunt penibili
de pedeapsã.
- Primavara e cald ºi pãsãrelele se
întorc din þãrile cãlãtoare.
- Datoritã geniului sãu, Ion Creangã
a ajuns sã fie tradus în toate
colþurile þãrii ºi chiar peste hotare.
- Spre deosebire de tragedie, într-o
comedie deznodãmântul se terminã
de obicei vesel.
- Atunci când un Aprod Purice îi dã
calul sãu, acesta se face movilã
pentru ca mai târziu sã ajungã boier.
- Bãtrânul Dan traieºte într-o
peºterã care-i dã un aspect grotesc.
- Tipãtescu se purta cu nevasta lui
Trahanache aºa ca ºi cum ea n-ar
avea soþ. Îi trimite scrisori de amor,
vorbesc amândoi ca niºte
îndrãgostiþi ºi aºa mai departe.

...dacã are, noi nu avem de ce sã ne supãrãm!

NATO ªI
ROMÂNII

A fost odatã ca niciodatã,
un conducãtor care de n-ar fi
fost, bine ar fi fost.
La urechea sa, ºoptea zilnic
un mare sfãtuitor de tainã,
care era zice-se istoric deadevãratelea. ªi atât de multe
îi ºoptea, ºi atât de multe îl
învãþa, încât, în timpul
domniei sale, multe din
comorile aces-tui popor, lãsate
de la strãmoºii daci au luat
drumul occiden-tului, iar cele
ce au rãmas, neputând fi
transportate din pricina
greutãþii, au rãmas pradã
indolenþei ºi indiferenþei
supuºilor Mai Marelui peste
popor.
De la o vreme, roata
istoriei democratice s-a întors
ºi istoricul nostru cu pricina
nu a mai avut cui ºopti ºi s-a
apucat sã vorbeascã singur
chiar ºi neîntrebat. ªi nu cã ar
vorbi e baiul, cã vorba este
liberã acum cã tot e
democraþie. Baiul cel mare
este ce vorbeºte. Citiþi ºi
dumneavoastrã ce scoase pe
gura-i auritã ditamai istoricul
într-o emisiune televizatã:
Citat dintr-un mare istoric
contemporan:
De la retragerea
aurelianã din Dacia ºi pâna
acum la primirea în NATO,
poporul din spaþiul actual al
þãrii noastre nu a avut
niciodatã o umbrelã atât de
protectoare în contextual
internaþional.
Stop joc. Blocaj total.
Adicã romanii cotropitori ºi
jefuitori, vin, ne ocupã, carã
tot ce e de cãrat la Roma, îºi
dechid umbrelele ºi la umbra
binefãcãtoare ºi protectoare o
pun de-un viol sau mã rog,
dupã caz, de-o convingere cu
femeile dace care sãracele, mã
înþelegeþi, duceau lipsã dupã
cãsãpirea bãrbaþilor virili care
erau dacii, dând naºtere
poporului român. Pãi dacã
istoricul nostru are dreptate, sã
facã o asemenea comparaþie,
atunci, Români, vã ordon!:
FERIÞI-VÃ MUIERILE cã
vine NATO cu umbrela ºi
urmaºii urmaºilor noºtri se vor
certa tare de tot la capitolul
originea poporului natoromân.

Malus Dacus
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Leonard VELCESCU (Sorbonne, Paris)

de o serie de informaþii istorice, ºi Giardino di Boboli la Florenþa),
indicã perioada aproximativã a fost semnalat în anul 1992 de
cuprinsã între anii 107 ºi 115 d. Hr Gabriella Capecchi. Locul unde a
[9]
fost desco-peritã aceastã sculpturã
Privind cu multã atenþie capul este necu-noscut. În anul 1587 este
sculptat al nobilului dac de la Flo- semnalatã pe faþada di Santa Maria
renþa, am constatat o mare asemã- del Fiore la Florenþa. Dimensiunea
nare cu cel conservat la Muzeul capului de la nivelul bãrbiei pânã
Vaticanului, din sala numitã Braccio la vârful cãciulii (pileus) este de
Nuovo, nr. 127. Comparând cele aproximativ 0,45 m (fig. 4). Chiar
douã «portrete», am observat cu o dacã aceastã operã anticã este foarte
mare uimire cã trãsãturile lor se deterioratã, datoritã faptului cã a
aseamãnã foarte mult, pentru a nu fost expusã timp îndelungat la exspune cã sunt chiar identice: forma terior, se pot vedea încã trãsãturile
capului la fiecare dintre cele douã ei care sunt asemãnãtoare cu cele
sculpturi ºi felul de a purta caciula ale sculpturilor de la Muzeul
(pileus) prezintã similitudini. Vaticanului ºi de la Giardino di
Observând mai în detaliu, se vede Boboli [10]
cã pliurile formate de cele douã
cãciuli sunt aceleaºi, iar pãrþile
neacoperite (ale capetelor), în spate
ºi la frunte, sunt egale ca suprafaþã
ºi distanþã. Pe urmã, forma urechilor, a sprâncenelor uºor arcuite ºi
puþin încruntate, proeminenþa
Fig. 3. Statuia din Giardino di Boboli pomeþilor, lungimea ºi forma nasula Florenþa (foto autorul).
lui, gurile încadrate de mustãþile ºi
bãrbile «tunse» în acelaºi fel, sunt
Statuia este sculptatã în porfir
aceleaºi.
roºu-viºiniu închis cu o granulaþie
Se poate deci costata cã asemãdestul de mare (feldspat), albã
nãrile între cele douã «portrete»
Fig. 4. Cap de nobil dac conservat la
cenuºie, capul ºi partea inferioarã a
sunt atât de mari încât nu pot trece Museo dellOpera di Santa Maria del Fiore
braþelor sunt din marmurã, creânduse astfel o frumoasã ºi armonioasã neobservate. Prin urmare, se poate din Florenþa (foto autorul).
afirma cã cele douã capete de nobili
« simbiozã » între porfir ºi marmura
În aceastã situaþie, se poate pune
daci sculptate în marmurã, respectiv
albã. Înãlþimea ei totalã este de
cel al statuii din Giardino di Boboli întrebarea: de ce oare au fost sculaproximativ 2,20 m. În decursul
timpului, i-au fost fãcute o serie de la Florenþa ºi cel al bustului de la ptate trei statui de nobili daci
Vatican, ne prezintã în fond una ºi reprezentând una ºi aceeaºi perrestaurãri ºi completãri: la cap,
aceeasi persoanã. Aceastã identifi- soanã, lucru nemaiîntâlnit pânã
partea inferioarã a braþelor pânã la
care devine ºi mai interesantã prin acum? Rãspunzând la aceastã întreîncheietura mâinii, ºi la vârfurile de faptul cã un al treilea cap al unui bare se poate deduce cã acest
la picioare. Capul se prezintã într-o
nobil dac (începutul sec. II d. Hr.), personaj este un foarte important
stare relativ bunã fiind legat de corp
din marmurã albã, conservat la nobil dac, însuºi regele Decebal.
printr-un gât modern. Nobilul
Museo dellOpera di Santa Maria Ipoteza noastrã ar fi una din cele
poartã caciula dacicã (pileus), del Fiore de la Florenþa, asemãnãtor mai plauzibile explicaþii ale enigmei
chipul sãu este încadrat de o barbã
celorlalte douã (Muzeul Vaticanului (fig. 5, I-XI).
puþin alungitã. Costumul sãu, specific dacic, înveºmântã personajul
cu o mantie lungã ce-i depãºeºte
genunchii, prinsã pe umãrul lui
drept cu o fibulã în formã de disc,
pantaloni largi, legaþi în jurul
gleznelor cu ajutorul ºireturilor de
la «opinci» (opinca - încãlþãminte
la Daci).
Aceastã statuie este menþionatã Fig. 5 I-IV. Detalii: (I) Roma, Columna lui Traian, «scena » XXIV (dupã Florea
pentru prima datã pe la începutul Bobu Florescu); (II) Muzeul Vaticanului, sala Braccio Nuovo (foto autorul); (III)
secolului al XVI-lea la Roma, în Florenþa, Giardino di Boboli (foto autorul); (IV) Florenþa, Museo dellOpera di
colecþia din Palazzo Valle- Santa Maria del Fiore (foto autorul).
Capranica. Pe urmã, în 1584 ea a
fost cumpãratã, cu colecþia de
antichitãþi a cardinalului Della
Valle, de cãtre cardinalul
Ferdinando de Medici. Aceste
antichitãþi au fost, bineînþeles,
expuse în Villa Medici, ºi fãrã
îndoialã, printre acestea se gãsea de
asemenea ºi acest nobil dac. Dupã Fig. 5. Detalii: (V) Muzeul Vaticanului, sala Braccio Nuovo (foto autorul); (VI)
unele mãrturii, în anul 1785 [5] sau Florenþa, Giardino di Boboli (foto autorul); (VII) Florenþa, Museo dellOpera di
în 1788 [6] sculptura intrã în Santa Maria del Fiore (dupa Gabriella Capecchi).
colecþia din Palazzo Pitti, ca apoi
în anul 1819 [7] ea sã fie adusã în
Giardino di Boboli. Toate aceste
însemnãri nu ne transmit deloc data
ºi locul unde a fost descoperitã
statuia.
Din punct de vedere compoziþional, sculptura de la Florenþa se
aseamanã cu Dacii din porfir roºu Fig. 5.Detalii: (VIII) Roma, Columna lui Traian, «scena» CXLIV (dupã Florea
de la Muzeul Louvre din Paris [8]. Bobu Florescu); (IX) Muzeul Vaticanului, sala Braccio Nuovo (foto autorul); (X)
În ceea ce priveºte datarea, analiza Florenta, Giardino di Boboli (foto autorul); (XI) Florenta, Museo dellOpera di
stilisticã ºi analogiile, susþinute ºi Santa Maria del Fiore (foto autorul).

«REPREZENTÃRI» STATUARE
ALE REGELUI DECEBAL

Pentru prima datã, o posibilã
identificare a regelui Decebal a fost
datã de Emil Panaitescu [1], în anul
1923, care considera cã un bust
(începutul sec. II d. Hr.) de nobil
dac conservat la Muzeul
Vaticanului reprezintã suveranul
dac. Aceastã încercare de a
demonstra cã «por-tretul» lui
Decebal ar fi reprezentat ºi în rondebosse este de talie ºi nu lipsitã de
interes [2].
Aceastã sculpturã a fost descoperitã în cursul anului 1822, în Forul
lui Traian de la Roma, de cãtre guvernul francez care a întreprins sãpãturi arheologice cu autorizaþia
papei Pio VII.
Bustul ºi gâtul au fost restaurate;
înãlþimea totalã este de 1,05 m,
numai capul mãsoarã 0,60 m ;
bustul-suport este modern, ca ºi o
parte din sprânceana stângã, parte
din barbã. Expresia acestui personaj
este naturalã, realistã, privirea
dreaptã, pãtrunzãtoare ºi agerã,
dându-i aspectul unui bãrbat cu o
mare hotãrâre de sine. El poartã
barba scurtã, îngrijitã, mustaþã bine
«desenatã», pomeþii uºor proeminenþi, nasul este drept, nãrile relativ
largi, arcadele ºi sprâncenele sunt
mari, arcuite, bine proporþionate cu
restul, gura este potrivitã, buza de
jos este puþin mai groasã decât cea
de sus, forma bãrbiei este ovalã,
disimulatã de barba sa. Toate aceste
caracteristici îi dau înfãþiºarea unui
om inteligent ºi cult. Capul este
acoperit de boneta dacicã (pileus ),
cu moþul aplecat înainte. Acest
impozant bust este pãstrat în galeria
numitã «Braccio Nuovo», în
Muzeul Vaticanului din Roma, sub
numãrul de inventar 127 (fig.1).
Comparând, acest bust de la
Vatican cu « portretele » lui Decebal
de pe basoreliefurile Columnei lui
Traian, asemãnãrile sunt evidente.
Dar, trebuie totuºi þinut cont cã nu
toate aceste reprezentãri de pe
Columnã sunt în stare bunã. Dintre
figurile lui Decebal de pe Columnã,
cea mai bine conservatã, pentru un
mai bun studiu de observare, este
aceea din «scena» XXIV 
confruntarea de la Tapae, care, dupã
toate probabilitãþile, l-ar reprezenta
pe regele Decebal [3]. Figura
nobilului dac de la Braccio Nuovo
prezintã multe asemãnãri cu profilul
de la Tapae: forma capului, forma

frunþii, forma sprâncenelor,
urechea, perciunii, pomeþii, nasul,
gura, barba (fig. 2).

Fig. 1. Bustul de la Braccio Nuovo
din Muzeul Vaticanului (foto autorul).

Fig. 2. Columna lui Traian « scena »
XXIV ( Tapae); Detaliu dupã Florea Bobu
Florescu, Die Trajanssäule, BukarestBonn, 1969.

Dintre numãrul însemnat de
statui reprezentând personaje dace,
o altã sculpturã (începutul sec. II d.
Hr.) de nobil dac, având o staturã ºi
o nobleþe impresionantã, mi-a atras
în mod deosebit atenþia. Ea face
parte din aºa zisa categorie de statui
monumentale ce imortalizeazã
figuri de Daci, în porfir roºu-viºiniu
care se gãsesc la Florenþa. Mai precis spus, statuia care ne intereseazã
împodobeºte astãzi una dintre cele
mai frumoase ºi cunoscute grãdini
(ce aparþine palatului Pitti) din
Florenþa, Italia, numitã Giardino di
Boboli [4] (fig. 3). Aceastã
sculpturã strãjuie împreunã cu o
alta, reprezentând tot un Dac, dar
cu capul descoperit (comatus), de
o parte ºi de alta a aleii care porneºte
de lângã marele portic al parcului
din imediata vecinatate a palatului
Pitti.
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SFATUL MEDICULUI

2. Despre medicina preventivã

de dr. LIVIU GEORGESCU
1. Bolile de inimã
Bolile de inimã se împart în boli
congenitale, adicã boli cu care te
naºti ºi boli dobândite. Bolile
congenitale pot fi defecte în
structura inimii (pereþii ºi valvele
inimii) care se pot corecta spontan,
prin chirurgie, în copilãrie, sau prin
chirurgie, mai târziu. Bolile
dobândite pot fi idiopatice (fãrã
cauzã), cum ar fi boli ale muºchiului
cardiac ce duc în timp la insuficienþã cardiacã ºi aritmii.
Febra reumaticã, frecventã în
România, ce ducea la boli valvulare
aproape cã nu mai existã în America de Nord. Cea mai frecventã
cauzã de boalã cardiacã în prezent
este boala cardiacã ischemicã sau
boala coronarelor, arterele care irigã
inima. Acestea se îngusteazã datoritã depunerilor de colesterol ºi
muº-chiul cardiac suferã de pe urma
deprivãrii de oxigen. Dacã procesul
e lent, pacientul poate sã nu aibã
nici un simptom ºi boala poate fi
descoperitã mai târziu. Aceasta se
explicã prin dezvoltarea unei circulaþii colaterale care irigã inima prin
aceste derivative. Consecinþele
simptomatice ale obstrucþiei lente
pot fi: dureri de piept de obicei în
zona retrosternalã sau în zona
inimii, caracteristic sub forma unei
presiuni sau gheare, uneori iradiind
cãtre umãrul stâng, gât, mandibulã,
mâna stângã, uneori cu amorþeli în
mânã. Aceste dureri pot þine de la
secunde la minute ºi rãspund de
obicei la nitroglicerinã. Apar de
obicei la un efort de aceeaºi
mãrime. Dureri peste jumãtate de
orã reprezintã ori un infarct
miocardic ori dureri de altã naturã.
Durerile atipice, care nu au

caracteristicile de mai sus nu trebuie
ignorate, mai ales la cei cu factori
de risc cardiaci. Dacã obstrucþia
coronarianã progreseazã, nedetectatã, duce în timp la compli-caþii:
slãbirea muºchiului cardiac,
insuficienþa cardiacã, prezentânduse cu dificultate în respiraþie, umflarea picioarelor ºi a ficatului în cazurile mai severe. Alteori se produc
aritmii care pot fi simþite sub forma
palpitaþiilor. Alteori nu se simt.
Dacã palpitaþiile sunt rapide, mai
ales dacã sunt neregulate ºi de lungã
duratã, produc respiraþie grea, dureri de piept, transpiraþii reci, ameþealã pânã la pierderea conºtienþei,
convulsii, comã ºi chiar moarte.
Uneori moartea se produce subit.
Când astuparea arterelor inimii se
produce brusc, de obicei prin ruperea plãcii de colesterol ºi sângerare
cu forma-re de cheaguri care astupã
lumenul arterial, apar dureri de
piept. Dacã obstrucþia e incompletã,
de obicei apare aºa numita anginã
instabilã, simptomele pot ceda ºi
reapãrea chiar la repaos. Când astuparea arterelor e rapidã ºi completã
se produce infarctul miocardic.
În ambele cazuri internarea de
urgenþã e obligatorie. Timpul e un
factor de cea mai mare importanþã.
Dacã obstrucþia e eliminatã la timp,
de obicei sub 4 ore de la apariþie,
muºchiul inimii poate fi salvat.
ªansele scad cu trecerea timpului ºi
dupã 10-12 ore nu se mai poate face
nimic, infarctul miocardic e ireversibil. Tratamentul de urgenþã
pentru destuparea arterelor poate fi
fãcut cu medicamente trombolitice,
care dizolvã cheagul ºi subþiazã
sângele, prin dilatarea dinãuntru a
arterelor, sau prin chirurgie cardiacã, by-pasarea prin crearea unui

pod peste obstrucþie. Ultimele douã
tratamente se aplicã ºi în cazuri
neurgente împreunã cu tratamentul
medicamentos cu betablocante selective ºi de subþiere a sîngelui cu:
aspirinã, plavix, heparinã, cumadinã. Aritmiile dispar dacã ischemia
este eliminatã. Alteori se pot trata
cu anti-aritmice dacã sunt simptomatice ºi/sau au anumite caractere
maligne. Pacemakere ºi defibrilatoare automate se pot implanta.
Respiraþia grea se trateazã cu
diuretice, blo-cante de angiotensinã
ºi digoxinã. Hipertensiunea arterialã
este un factor important de dilatare
a inimii ºi muºchiului cardiac ºi un
factor foarte important pentru
dezvoltarea bolii arterelor inimii. Ea
trebuie tratatã promt ºi susþinut.
Alt factor important de boalã
car-diacã este diabetul, care trebuie
þinut cât mai strict sub control. Alþi
factori de risc coronarieni sunt:
fumatul, obezitatea, sedentarismul,
vârsta (la bãrbaþi peste 40-45 ºi la
femei peste 50-55). Colesterolul se
trateazã cu lipitor, zocor, pravacol.
Fracþiunea LDL, colesterolul rãu,
trebuie þinut sub 100 la cei cu factori
de risc coronarian. Pe lângã
tratamentul medical ºi chirurgical,
corectarea factorilor de risc este de
primã importanþã: dietã pentru colesterol, evitarea cãrnii roºii, dulciurilor, sãrii, susþinerea unui exerciþiu
fizic, stopare fumatului. Dupã caz,
ecografie, teste de stress, monitorizarea inimii cu Holter pentru
perioade mai îndelungate trebuie
fãcute în pacienþii simptomatici ºi
cu factori de risc. Pacienþii trebuie
sã considere serios toate acestea ºi
sã coopereze total cu medicul.

Medicina preventivã este unul
din cele mai importante aspecte de
sãnãtate ºi reprezintã un element de
educaþie sanitarã a pacientului. În
general, omul spune: mã simt bine,
de ce sã mã duc la doctor. O idee
greºitã. Existã boli care pot fi prevenite sau evoluþia lor mult îmbunãtãþitã, dacã sunt depistate la timp. Aºa
se explicã îndrumãrile departamentului de sãnãtate american care
recomandã ca orice femeie activã
sexual sã aibã anual un examen
ginecologic incluzând palparea
sânilor, iar dupã 40 de ani, anual un
examen mamografic, adicã radiografia sânilor. Lunar, femeile
trebuie sã-ºi examineze singure
sânii pentru noduli ºi sã se prezinte
de urgenþã la doctor dacã se
întâmplã sã gã-seascã ceva suspect.
Aceste meto-de ajutã depistarea
timpurie a can-cerelor de uter, ovare
ºi sân ºi sal-varea multor vieþi. Cu
cât cancerul e depistat mai devreme,
ºansele de vindecare totalã sau
supravieþuire mai îndelungatã sunt
crescute prin aplicarea metodelor
combinate, de la caz la caz, de
chirurgie, chimote-rapie ºi radiaþii.
Dupã 50 de ani, anual, bãrbaþii
trebuie sã aibã un examen de
prostatã manual ºi prin sânge ºi
pacienþii de ambele sexe trebuie sã
aibã examenul care depis-teazã
sângele microscopic în fecale ºi o
colonoscopie. Din nou, cu aces-te
metode se pot depista inflamaþii,
infecþii ºi tumori maligne sau
benigne care trebuie tratate.
Dupã menopauzã, femeile trebuie sã ia pastile cu calciu ºi viatamian
D în doze adecvate ºi sã aibã un test
de osteoporozã care depisteazã
densitatea osoasã scãzutã ºi instituirea tratamentului care sã previnã
fracturile osoase, mai ales de
coloanã ºi ºold. Existã forme de boli
care nu sunt detectate de pacient,
neavând simptome, dar care sapã pe
dinãuntru. Acestea se pot depista

ALUNGAÞI FUMÃTORII DE LÂNGÃ DUMNEAVOASTRÃ
Atunci când nu ºtii cã stând lângã un fumãtor inhalezi de trei ori
mai multe noxe decât el, totul pare a fi normal, sau cel puþin tolerant,
dar lipsa de respect a fumãtorului faþã de aproapele sãu este ceva cronic,
mai ales la noi, românii. Norii de fum care se îndreaptã asupra ta, scoºi
din nãrile fumãtorilor înrãiþi, pot sã-þi aducã suferinþã cu carul, deºi
singura ta vinã este cã ai acceptat simpla lor companie.
Medicii spun, cã atunci când fumezi pasiv eºti pasibil de a gãzdui
boli din cele mai grave, unele chiar fatale. Mii de cazuri de deces prin
cancer pulmonar se înregistreazã în rândul nefumãtorilor, sau mai bine
zis în rândul fumãtorilor pasivi. Infarctul miocardic, este un alt bun
vecin cu fumatul pasiv, înregistrându-se zeci de mii de decese din rândul
celor ce doar stau în preajma pufãitorilor de tutun.
De copii, ce sã mai spunem. Pãrinþi inconºtienþi, suflã rãul asupra
lor cu nonºalanþã, ascunzându-se în spatele unor puerile mãsuri de
precauþie, cum ar fi, deschisul geamului sau suflatul în altã parte a
fumului distrugãtor de sãnãtate.
Alinierea la standardele europene a impus României o lege care
sã-i protejeze pe nefumãtori. O lege ca multe altele, care nu spune
nimic. O lege ca o barierã de cale feratã. Unii trec pe dedesuptul ei,
alþii mai mari sar pe deasupra ei iar omul cinstit ºi necãjit se loveºte de

barierã, adicã de braþul de fier al legii.
Legea a fost votatã în Parlament dar dacã stai de vorbã cu un
parlamentar care are ca viciu fumatul, rar scapi sã nu inhalezi o
apreciabilã cantitate de gudron pe plãmânii tãi nevinovaþi.
Televiziunile, cu toate cã au cunoºtinþã de aceastã lege, nu se sfiesc
sã prezinte scene în care nori grei ºi dãunãtori de fum de þigarã se
rotesc în jurul celui intervievat. Nimic rãu în asta. CNA interzice
violenþa, interzice pornografia ºi reclama mascatã, dar ignorã cu bunã
ºtiinþã un flagel, care omoarã mai mulþi oameni ca orice armã prezentatã
în filmele cu Van Damme.
Americanii primesc cu seninãtate o lege care sugrumã ºi mai mult
deliciul fumãtorilor de a se afiºa, trãgând din þigarã acolo unde le vine
mai bine. ªi culmea, o ºi respectã.
Numai noi, noi românii ne suflãm unul altuia tot ce avem mai rãu
în noi fãrã a þine cont cã în faþa noastrã s-ar putea afla cineva care fãrã
vina lui se expune unor boli care nu mai au leac.
Pentru marele pas al integrãrii, este nevoie de un mic pas al
respectului faþã de plãmânul vecin, care are dreptul sã respire un aer
curat.
Vladimir Brilinsky

prin examen clinic ºi probe de sânge
periodice. Se pot depista bolile endocrine, mai ales de tiroidã ºi disfuncþie a hormonilor sexuali, suferinþe ale organelor interne (ficat,
rinichi), diabet ºi tensiunea arterialã.
Mulþi bolnavi pot avea tensiunea
arterialã, zahãrul ºi colesterolul mãrite, fãrã nici un simptom. Deci examenul clinic ºi sângele de rutinã
trebuie efectuate anual, mai ales cu
avansarea în vârstã.
Vaccinãrile împotriva gripei
trebuie fãcute anual ºi a pneumoniei
la 5 ani, mai ales la vârstnici, la cei
cu multe boli, diabet, imunosupresaþi. Prevenirea complicaþiilor
acestor boli cronice, adicã de lungã
duratã, se face prin controlul
adecvat al colesterolului, zahãrului
ºi tensiunii arteriale. Tratamentul
acestor boli este zilnic. Medicamentele nu trebu-ie omise de loc.
Dozele se ajustazã de la caz la caz.
Se începe cu doze mici care se cresc
pânã când contro-lul este atins. La
nevoie, dacã contro-lul nu e adecvat
cu dozele maxime ale unui medicament, se adaugã unul, douã sau
câte medicamente e ne-voie. Mulþi
pacienþi nu înþeleg cã hipertensiunea arterialã sau diabetul, dacã
nu sunt þinute strict sub control, pot
avea efecte imediate sau îndelungate devastatoare, infinit mai mari
decât efectele secundare ale medicamentelor, care sunt rare ºi care
dacã apar, de obicei trec când
tratamentul este oprit sau ajustat.
Deci cooperaþi cu doctorul, care are
ani de învãþãturã ºi experienþã în
problemele acestea ºi care nu uitaþi,
vã e prieten ºi vrea sã vã ajute !

Prietena noastrã

MIEREA

Ca produs natural, mierea este
unul din cele mai vechi ºi mai
eficace medicamente
cunoscute. Efectele
terapeutice ale mierii sunt
determinate de plantele
(florile) din care provine.
Astfel, mierea de conifere are
acþiune antisepticã,
antiinflamatoare atât pentru
cãile respiratorii, cât ºi pentru
cele urinare.
Mierea de mentã este un
tonic, antiseptic în spasme
pilorice ºi diskinezii biliare.
Mierea de tei este utilizatã ca
sedativ nervos, în tuse,
insomnii ºi ca antiseptic
bronºic.
Mierea de trifoi este un
excelent diuretic ºi un bun
expectorant.
Mierea de salcâm este un bun
antiseptic ºi calmant al tusei.
În principiu, mierea poate fi
consumatã ca îndulcitor, în
orice combinaþie, constituind
un foarte bun apãrãtor al
organismului.
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Nãscuþi în calea rãutãþilor

Ridicã cupa lui cu mied:
- «Ascultã,
Nu mi-i ºti spune
ce mai face þara
Ce Dacia se numea
- regatul meu ?
Mai stã nrãdãcinatãn
munþi de piatrã,
Cu murii de granit,
cu turnuri gote,
Cetatea-mi veche
Sarmizegetusa ?».

IARNÃ PESTE KOGAION
Aurora INOAN

E nins de-acum Ardealul.
Pãmântul hiberneazã
Trecutele-i istorii într-un
bârlog de nea,
Se-nroatã roºii paseri în fiece
amiazã
Peste ograda albã, tãcutã,
patria.
Îngenuncheazã-n noapte
smeritele meleaguri,
Un osuar e þarã, la prag de
care luna
Îngãduie, sfielnic, lumina
cãtre veacuri
Când Ion lui Burebista îi
aºeza cununa.
Departe, înspre sud, ne
strãjuieºte neamul
Betealã de Crãciun Danubiul
este iarã,
Un dacic brad, la poale mereu
ca în tot anul
De mii de ani aici, în munte ºi
în þarã.
E nins de-acum Ardealul ºi
þara ninsã este,
Clepsidre bat în tihnã spre-o
margine de veac,
Pe lângã foc de inimi senginge o poveste
De brazdã, de sãmânþã, de colþ
din grâul trac.
Sarmisegetusa, ianuarie 1971

LUI BUREBISTA

Steluþa-Veturia Gherman

Te-ai întors acasã, în sfârºit,
Falnic ºi de neclintit, în mantia-þi
de bronz
strãlucitoare
ªi-n portul tãu de dac împãtimit,
Sã ne aduci de la strãmoºii noºtri
salutare.
Sã îþi veghezi de-aproape
strãnepoþii,
Sã-ndepãrtezi de urbea noastrã
hoþii,
Sã-ndemni mereu la cinste ºi la
muncãPrivirea ta e apriga poruncã!

Ferecatul
la scris
Volodia MACOVEI

creºte mizeria urcã pe gâtlejul uscat
al numelui tãu om cu istoria mâncatã
de molii
creºte mizeria
fluture de noapte aratã cât eºti de
frumos cãutând lumina în aceastã
simplã neagrã
mocirlã

am un demon cu nume
gheorghiþã
e îndrumat de o sumã de împãraþi
inimoºi
e un demon aparte cu fiþã
cu braþe de înger
mã rog
similare
ºi ochii mai negri mai adânci mai
sticloºi
cu gheorghiþã fac drum în
sanscritã

de Mircea Eliade
Printre neamurile fãrã noroc, ne numãrãm în frunte noi românii ( ).
Istoria neamului românesc n-a fost decât o lungã, necontenitã, halucinantã
hemoragie. Ne-am alcãtuit într-un uragan ºi am crescut în vifor. Popor de
frontierã luptam ºi muream pentru toþi. Muream mai ales, plãtind miopia
ºi neghiobia altora.
( ) Istoria neamului românesc este alcãtuitã din atâta sânge ºi atâta
nenoroc datoritã în primul rând, incapacitãþii Occidentului de a vedea de
unde vine primejdia. Pe noi, timp de cinci secole <<ne-a scos din istorie>>
victoria Imperiului Otoman. Timp de secole, am luptat singuri. Hãrþuiam
necontenit armatele turceºti, cu preþul pe care îl ºtiam: traiul <<în afara
istoriei>>.
Istoria se fãcea în Apus, fãrã noi, dar datoritã sângelui nostru.
Occidentalii nu ºedeau nici ei cu mâinile în sân, ci se luptau: dar se luptau
între ei.
( ) Civilizaþia noastrã þãrãneascã se adaptase nivelului vegetal la care
se redusese istoria. Aºezãrile româneºti dispãreau ºi reapãreau cu aceeaºi
ireluctibilã, misterioasã încãpãþânare a vegetaþiei. În timpul acesta la o
mie, douã de kilometri, spre Apus, se înãlþau catedrale, se îmbogãþeau
castele, se înfrumuseþau mânãstiri ºi oamenii aveau prilejul, mãcar la
rãstimpuri, sã citeascã pe sfinþi, pe teologi ºi pe poeþi. Sã înþeleagã cã
sunt oameni ºi sã se bucure cã trãiesc omeneºte  iar nu ca fiarele sãlbatice
prin munþi ºi pãduri, ca strãmoºii noºtri, care nu aveau altã vinã decât
aceea de a se fi nãscut în calea rãutãþilor.

în greacã în verbe plimbate
de-acum doar de moºi
cu gheorghiþã-mpart dramul
de pitã
înfulecat mã cotrobãi gramatic
dar rãmân încã negru aburcat peste
iris în
ochii sticloºi
am un demon gheorghiþã cel prost
ºi plecat
dãscãlia din dânsul m-a destins
ori la scris ori la pat

Eminescu ºi ideea descendenþei noastre dacice
de Dan Ion Predoiu
Lui Eminescu, în timpul vieþii, nu i-au fost
admise la publicare nici una dintre poeziile care
fãceau referire explicit la originea dacicã a
poporului român, la Dacia, la Decebal, la
Burebista, la Zalmoxe.
Poeziile lui Eminescu, cu referire la daci iau fost publicate abia dupã moarte, începând din
1903, dupã ce în 1902, Titu Maiorescu a depus
la Academie manuscrisele reþinute de el,
cuprinse în 42 de caiete ºi 15.000 de pagini.
Eminescu, în peregrinãrile sale de la Viena
ºi Berlin a fost printre primii care a luat
cunoºtinþã de clarificarea confuziei dintre
termenul de got ºi cel de get din lucrarea
Getica lui Iordanes care, la anul 551 e.n., din
cauza prigoanei împotriva a tot ce era de origine
dacicã, a atribuit cu bunã ºtiinþã fabuloasa
istorie a dacilor goþilor, care la acea datã erau
mai marii zonei peste Dacia ºi tratau de la egal
la egal cu romanii.
Convingerea lui Eminescu asupra originii
noastre dacice apare clar în poeziile Memento
mori (1872), Odin ºi poetul (1872), Sarmis
(1881), Gemenii (1881), precum ºi în piesa
de teatru Decebal, toate publicate dupã
dispariþia poetului.
În articolul Labirintul istoriei noastre,
Eminescu spune:
Era un popor brav acela care a impus tribut

superbei împãrãtese de armurã a lumei: Roma.
Era un popor nobil acela a cãrui cãdere te împle
de lacrimi, iar nu de dispreþ ºi a fi descendentul
unui popor de eroi, plin de nobleþã, de amor de
patrie ºi de libertate, a fi descendentul unui
asemenea popor n-a fost ºi nu va fi o ruºine
niciodatã.
Astãzi se ºtie cã Peninsula Italicã a fost
populatã începînd din sec. XIX î.e.n.; XII î.e.n.
ºi VIII î.e.n. de importante mase de oameni,
deplasate din zona Dunãrii de mijloc ºi din
Balcani.
În perioada stãpânirii romane, în Dacia, dacii
subjugaþi s-au rãsculat de 16 ori în cei 164 de
ani de ocupaþie.
Nu s-a întâmplat nicãieri în lume ca cei veniþi
sã-i facã pe localnici sã renunþe la limba lor
proprie, chiar dacã au stat gard în gard cu aceºtia
cum au stat ungurii ºi saºii cu românii în Ardeal,
iar limba localnicilor sã nu se mai vorbeascã
nicãieri, oricât de aspre ar fi fost represiunile
noilor veniþi. Vezi ce se întâmplã azi în lume, în
cazuri similare.
Oare nu spune destul de clar Rufus Festus
(sec. IV e.n.) contemporan cu Eutropius, care
consemneazã la anul 372 e.n. în Scurtã istorie
a poporului roman, urmãtoarele:
Traian i-a învins pe dacii lui Decebal ºi a
transformat în provincie romanã teritoriul Daciei

de dincolo de Dunãre... dar în timpul împãratului
Gallienus ea a fost pierdutã, iar Aurelian, dupã
ce i-a mutat de acolo pe romani, a creat douã
Dacii (Ripensis ºi Mediterana n.r.) în regiunea
Moesiei ºi a Dardaniei.
În articolul Materialuri etnologice privind
în parte ºi pe dl. Nicu Xenopolus, altul decît
istoricul, Eminescu spune:
M-am convins cã acea urã în contra
trecutului, acea aruncare în apã a tuturor
tradiþiilor, acel abis creat între trecutul de ieri ºi
prezentul de azi nu e un rezultat organic ºi
necesar al istoriei române, ci ceva fatidic ºi artificial.
În alt articol Distinguendum est (1881),
Eminescu face o analizã durã asupra celor care
s-au repezit în zilele lui sã preia funcþiile de
conducere ale þãrii: Totul trebuie smuls din mîna
acestor oameni c-o înnãscutã incapacitate de-a
pricepe adevãrul ºi lipsiþi de posibilitatea
patriotismului: totul trebuie dacizat oarecum de
acuma-nainte.

Vom reuºi oare, noi românii, sã trecem, de zidul
artificial creat în istoriografia noastrã de cucerirea
ºi stãpânirea romanã în Dacia, pentru a ne pune în
valoare întreaga istorie multimilenarã de la
începuturile locuirii pelasgilor ºi dacilor pe
meleagurile noastre anterioare plecãrii primelor
populaþii autohtone spre Peninsula Italicã?
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Prefectul de Hunedoara și Ministrul
de Interne au bătut palma
După ce, mai bine de un an de
zile, presa locală din judeţul
Hunedoara l-a tot bătut la cap pe
prefectul de Hunedoara să-i sprijine
pe politiștii care aleargă zi și noapte
pentru a-i prinde pe căutătorii de
comori, după solemne promisiuni
făcute de prefect că le va aduce un
ARO, iată că ultima strigare s-a
petrecut acum câteva zile: Ministrul
de Interne Ioan Rus, cu treburi prin
Judeţ, s-a întâlnit cu presa. Una din
întrebări a fost cea legată de dotarea
și de sprijinul acordat poliţiștilor de
la patrimoniu. Promisiune scurtă,
dar fermă: „Am sprijinit și vom
sprijini eficient munca de

La aproape două mii de
ani de la moartea
ultimului rege al statului
dac, Decebal, Dacia
există din nou, din punct
de vedere oficial.
Regiunea de dezvoltare
V Vest a României,
formată din judeţele
Hunedoara, Arad, Timiș
și Caraș-Severin a primit
numele de Regiunea
Dacia-Banat.
Mitul schimbării numelui
regiunii de dezvoltare este unul
pragmatic, care ţine de relaţiile
externe pe care, în cadrul cooperării
regional-euro-pene, regiunea le are
cu alte regiuni ale Europei. Există
deja o convenţie de parteneriat cu
Regiunea Alsacia. Un nume sec,
precum Regiunea V Vest nu delimita
defel geografic, nu identifica
regiunea.
Dacă motivul schimbării
denumi-rii ţine de domeniul
practicului, alegerea numelui ţine de
suflet. Cum regiunea are în
componenţă toate cele trei judeţe ale

combatere a braconajului arheologic”.
Nu am aflat cum, dar am apreciat poziţia mai tranșantă decât a
predecesorului său Dudu, care,
săracul, confunda marfa cu ambalajul și Regia cu Ulpia Traiana, și
invers.
La auzul unei asemenea promisiuni, prefectul Aurelian
Serafinceanu și-a adus aminte că și
el a promis, la rândul său, un ARO,
dar a cam uitat, sau timpul a trecut
prea repede pentru domnia sa și nici
una, nici două, și-a dat un nou
termen pentru rezolvarea acestei
probleme.

Luna februarie îi va găsi pe
poliţiști încălţaţi cu un „Aro de să
stea pisica în coadă” și kosonarii să
facă pe ei de frică. Mai așteptăm
până în februarie, că n-o fi foc! Dar
după ce această promisiune s-a făcut
bătând palma faţă de ministrul de
Interne, nu prea mai e loc de
întoarcere. În caz contrar, de
Mărţișor, domnul prefect va primi
cu siguranţă, atârnat de firul bicolor,
nasul lui Pinocchio. Dar, dacă îi vom
vedea pe apărătorii legii bătând
drumurile de munte cu mașina de
teren, și nu cu talpa, vom scoate
colopul din cap și sincer vom spune:
„Să ne trăiţi, domn’prefect !”.

Prefectul judeţului Hunedoara, Aurelian Serafinceanu
și ministrul de Interne, Ioan Rus promit că zona cetăţilor
dacice va fi curăţată de infractori...

Dacia există din nou, oficial!

Dacia Magazin
Publicaţie lunară de istorie și cultură

Dr. NAPOLEON SĂVESCU
Banatului, era firesc să se folosească
numele. Judeţul Hunedoara, care
plătește dintotdeauna tribut situării
sale la marginea de sud-vest a
Ardealului, a fost încorporat, volensnolens, în această regiune. Numai
că, dată fiind importanţa sa, trebuia
să se regăsească și în noua denumire
a Regiunii. Astfel, la iniţiativa președintelui Consiliului Judeţean Hune-

Dr. Mihail Rudeanu, președintele
Consiliului Judeţean Hunedoara

doara, dr. Mihail Rudeanu, s-a
acceptat denumirea de Dacia-Banat.
În acest fel, toate cele patru judeţe
componente sunt reprezen-tate și în
denumirea regiunii.
Noua denumire a intrat în
vigoare la 1 ianuarie 2003 și
consfiinţește în acest fel reapariţia
oficială a Daciei, ca leagăn și centru
al întinsului stat dac. Partidul de
guvernământ, PSD, dorește și face
pași mari spre o regionalizare a
României în perspectiva descentralizării și adaptării la cerinţele
integrării europene.
Pe harta propusă a regiunilor
figurează printre cele opt regiuni și
Regiunea V Vest, actuala DaciaBanat. Există semnale clare, din
interiorul PSD, că se va păstra denumirea și pentru noua entitate de
organizare teritorială. Astfel că,
după ce va deveni realitate regionalizarea României, vom avea
regiunea Dacia-Banat și guvernatorul regiunii Dacia-Banat. Cum
românii sunt predispuși la prescurtări, suntem convinși că în scurtă
vreme regiunea va prelua modelul
altor judeţe (ex. Bistriţa-Năsăud,

care uzual se pronunţă Bistriţa) și va
fi cunoscută sub denumirea de
Regiunea Dacia. Iar, guvernatorul va
fi guvernatorul Daciei.
Despre toate aceste lucruri l-am
rugat să ne vorbească pe dr. Mihail
Nicolae Rudeanu, iniţiatorul și
susţinătorul noii denumiri, cunoscut
susţinător al reașezării dacilor pe
locul pe care îl merită în istorie:
„Am considerat normal să identificăm, să personalizăm cumva regiunea. V Vest suna foarte sec și nu
spunea nimic partenerilor. DaciaBanat ne reprezintă. Banat pentru că
există ca provincie istorică și Dacia
pentru că ţinutul Hunedoarei a fost
inima, sufletul și leagănul cultural
și spiritual al strămoșilor noștri.
Strămoși care au fost mult prea nedreptăţiţi de vremelnici istorici
motivaţi de interese de moment.
Cum de la 1 ianuarie, anul acesta,
a intrat în vigoare noua denumire,
pot spune că Dacia există din nou
oficial, pentru că, în inimile noastre,
am păstrat-o dintotdeauna.”

fundamentale care ne aduc
aminte că nu am dat întotdeauna
răspunsul corect. Un astfel de
amănunt ar fi prima dragoste.
Prima dragoste nu este
încleiată de șpriţul maturităţii,
nu are reguli, nu cunoaște
genealogia vecinilor și se
amintește numai datorită unor
facultăţi speciale, din interior.
Prima dragoste nu poate fi
cenzurată de variaţia perpetuă
a regulilor, ea are miros de
bileţel aruncat pe sub bancă și
sunet asemeni abia înţeles.

Prima dragoste ar putea fi
singurul adevăr imposibil de
trucat din viaţa noastră. Tocmai
de aceea, prima dragoste
rămâne neîmpărtășită, e greu de
definit și, pe cât posibil, rămâne
bine ascunsă.
Poate că prima dragoste nici
nu există. E numai povestea unei
vieţi pe care, dacă n-am fi trăito acum, am fi făcut-o să fi fost
trăită... Cu altă ocazie!
Ori poate prima dragoste este
recuperarea adevărului despre
propria fiinţă istorică.
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