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< D i n
rãdãcini pro-
prii, în adân-
cimi proprii,
rãsare civiliza-
þia adevãratã a
unui popor.>

M i h a i  E M I N E S C USuntem... ce suntemSuntem... ce suntem
ªi fªi fi-vi-vom ce-am fom ce-am fost!ost!

1  EURO – ptr. Europa
1,20 USD – restul lumii

TÃRTÃRTÃRIATÃRIA
– CEA MAI VECHE SCRIERE DIN LUME –

Este adevãrat cã noi, cei de astãzi, nu avem nici un merit în
descoperirile, realizãrile ºi evoluþia vechilor ºi marilor civilizaþii ale

carpaticilor. Dar ca urmaºi ai acestor civilizaþii avem marea datorie sã
scoatem la luminã tot ceea ce neamul carpaticilor a creat ºi noi am
descoperit pânã acum. ªi aceasta nu ca bunuri proprii, prezentate în

mod egoist, ci chiar ca bunuri universale, ale întregului neam omenesc,
caracterizate prin unicitatea, dar mai ales prin primordialitatea lor.

Pictogramele realizate
în relief pe cele trei
tãbliþe de lut ars, repre-
zintã cele mai vechi
mesaje scrise descoperite
pânã în prezent pe
Terra.

Vechimea tãbliþelor a
fost atestatã ca fiind în
jurul anilor 5.000 î.Hr.
(sunt mai vechi cu circa
1.000 – 1.500 ani decât
tãbliþele de la Sumer).

Analizele de laborator
au arãtat cã lutul din
care au fost modelate
este cel care se gãseºte în
zona descoperirii acestor
tãbliþe – Tãrtãria, jud.
Alba, România.

Pictograms made in
relief on the three
scorched clay slates, rep-
resent the oldest written
messages ever to be dis-
covered on Earth until
now. 

The age of the slates
has been certified to be
about 5.000 b.Chr. (about
1.000-1.500 years older
than the Sumer slates). 

Laboratory analyses
have shown that the clay
from which they were
made is to be found on
the area of their disco-
very in Tartaria,
Salistea Commune, Alba
District, Romania.

DDDDacã noi
cunoaºtem... cât
cunoaºtem, cei
dinaintea noastrã ºi
mai puþin, nu sun-
tem oare îndrep-
tãþiþi ºi poate chiar
obligaþi sã spunem
ºi mai multe gene-
raþiilor viitoare ! ?



LL -am cunoscut pe Mircea Dogaru din anii
studenþiei sale, când eu, ca asistent, con-
duceam seminariile de istorie medievalã

româneascã, precum ºi din ieºirile cu studenþii la
„muncã patrioticã”. A fost un student bun, perfor-
mant profesional. Memoria prodigioasã îl reco-
manda, atunci, în faza acumulãrilor, bun pentru
istorie. Alte calitãþi urmau sã i se constate mai
târziu, când a devenit cercetãtor în domeniu. L-am
preþuit ºi, din acest motiv, l-am încurajat ºi îmi
fãcea plãcere sã-l întâlnesc ºi sã-l vãd manifestân-
du-se în sesiuni ºtiinþifice sau sã-i citesc lucrãrile
pe care începea sã le publice. A devenit doctor în
istorie cu o tezã despre Vlad Þepeº. Discutam ade-
sea ºi ne împãrtãºeam punctele de vedere,
îndeosebi dupã 1989, când þara ºi istoriografia ei
se confruntau cu probleme deosebite.
În facultate era, oarecum, un frondist, plãcându-i
sã „plesneascã” subtil, alteori dur, când „prindea”
pe cineva „pe picior greºit”. Nu pot uita, de pildã,
o replicã pe care i-a „servit-o” „tovarãºei Zoe
Petre” – o permanenþã în Biroul sau în Comitetul
de partid! -, când, într-o Adunare generalã a orga-
nizaþiei P.C.R., de la „prezidiu” i-a criticat aspru
pe studenþii abia reveniþi de la „muncã patrioticã”,
unde fãcuserã ceva „nãzdrãvãnii” de-ale lor,
atrãgându-le atenþia, cu fermitate, sã le fie „clar”,
sã nu uite, cã ei sunt studenþi într-o facultate cu
profil ideologic ºi se pregãtesc pentru a deveni,
esenþial, „ostaºi cerdincioºi ai partidului în frontul
ideologic”. Cu o figurã afiºat nevinovatã dar sub-

til causticã, luând ºi el cuvântul, Mircea a spus,
între alte fraze de spãºenie ironicã, inteligent con-
struite, în încheiere: „Eu credeam, tovarãºã profe-
soarã, cã sunt aici pentru a deveni profesor de isto-
rie” - ºi n-a mai zis nimic. Era simpatic Mircea, cu
„frondismul” lui, cu ironia lui subtilã,

Dupã 1989 am fost ºi mai apropiaþi, am
discutat mai mult, i-am putut aprecia progresele,
chiar am colaborat cu el l-a o emisiune radio bine
apreciatã, „Detectivi în colb de cronici”, iniþiatã de
el, cu Mihai Chirea moderator. Ne potriveam în
multe pãreri ºi pledam împreunã pentru cauza
naþionalã prin adevãr ºtiinþific. Atunci am observat
însã ºi altceva la Mircea Dogaru: dorinþa de a
monopoliza discuþia, de a se prezenta ca singur
purtãtor de adevãr, adesea luându-þi – cum se
spune – „vorba din gurã”, cu neruºinare, chiar
dacã nu era complet „pe subiect”. Partenerul de
emisie devenea doar un pretext, un companion
adus doar „sã-i þinã hangul”. Moderatorul, în faþa
unui discurs mitralierã, care îl zãpãcea, îl lãsa în
pace. Mircea tãcea ºi aºtepta numai atunci când
era strãin în problema pusã în discuþie. Dupã un
timp i-am atras atenþia moderatorului cã nu voi
mai veni în emisie dacã dânsul nu-ºi face datoria.   

Între timp, însã, neplãcând „sus”, emisi-
unea a fost interzisã. Dar eu câºtigasem o expe-
rienþã: îl cunoscusem mai bine pe Mircea Dogaru.

Cu o pasiune rãmasã încã din anul întâi
de facultate pentru istoria traco-geto-dacilor (chiar
dacã ulterior m-am apropiat mai mult de istoria

modernã, cãreia m-am consacrat), am continuat sã
citesc, sã studiez tot ce timpul îmi permitea în
acest domeniu, astfel încât, ajungând cadru didac-
tic ºi cercetãtor, cu lucrãri în domeniul  de con-
sacrare, am „îndrãznit” sã mã ocup ºi de cei pe
care îi „descoperisem” ºi eu ca fiind strãmoºii au-
tentici ai românilor. Între timp îmi clarificasem
conceptul de naþiune, geneza ºi manifestãrile sale
concret istorice, în confruntãri, în sesiuni ºtiinþi-
fice ºi în conferinþe pe care iarãºi „îndrãzneam” sã
le susþin, pentru care era chiar „sã o încurc”,
reproºându-mi-se la un moment dat cã nu mai sunt
„pe linia documentelor de partid ºi a învãþãturii
marxist leniniste”. Era grav! 

Concepute mental înainte de 1989, dupã
evenimentele de atunci, înfiinþându-mi ºi o edi-
turã, am reuºit sã public, concomitent, douã
lucrãri, în 1995: Formarea naþiunii române ºi
Geto-Dacii, naþiunea matcã din spaþiul carpato-
danubiano-balcanic. Cum problema naþiunii o
lãmurisem în cartea menþionatã, cea a geto-dacilor
a continuat sã mã preocupe ºi astfel am ajuns la a
doua ediþie a cãrþii în 1998 iar în 2003 la cea de-a
treia ediþie, revãzutã ºi mult adãugitã.

Observând la Mircea Dogaru – în presã ºi
la radio – opinii, în acest sens, aflate în discor-
danþã cu izvoarele istorice ºi ºtiind cã se pregãteºte
pentru o emisiune pe tema „formãrii poporului
român”, împreunã cu un coleg arheolog (geto-
dacii nu erau „pe domeniul” lui!), i-am dat cartea 

(continuare în pag. 6)

Adrian BUCURESCU

ÎnÎn credinþele geto-dacilor, sufletul
pãrãsea trupul , dupã moarte ºi,
dacã fusese curat în viaþã, se

înãlþa la ceruri. Aceastã cãlãtorie începea cu
ARCO-DA-BARA (<Podul de foc; Curcu-
beul>) ºi continua pe FIG-CINIS-MALGIS
(<Drumul Strãlucitor ca laptele; Calea
Lactee>). Tracii mai numeau galaxia noastrã
astfel:
KOK-O-DILA(<Brâul de Lapte>),
PROP-E-DILA(<Stropi de Lapte>),
DROM-I-CHAITES(<Drumul Iezilor
– al Puilor, al celor Curaþi>) etc. Sintagma
DROM-I-CHAITES explicã ºi enigmatica
formulã pe care iniþiaþii orfici ºi zalmoxieni
o rosteau la poarta Palatului Ceresc: <Ied
fiind, în lapte am cãzut>. O inscripþie
descoperitã la Drobeta(fig. 1) ne dezvãluie o
invocaþie dacicã pentru libera trecere pe dru-
mul Ceresc:

AURELIUS
MERGURIUS
MILIS CTI SPIC
S-AGITT IN FIG
CINIS
MALGIS
TERSUB ER MILIT
ESUX SI CRIP SIT
traducerea fiind: Luminosule (ºi) Înainte
mergãtorule! Care se leagã (se jurã) sã
meargã pe Drumul Strãlucitor ca laptele
dorinþa sã-i fie îndeplinitã! Sus (în cer) sã
deschidã ochii (sã se vadã)!

A deschide ochii în cer, înseamnã a
renaºte în Paradis. Astfe, se explicã ochii
mari de pe coiful de la Coþofeneºti (fig. 2),
ca ºi de pe alte coifuri descoperite în
mormintele geto-dacilor(fig. 3). aceeaºi
semnificaþie o au ºi ochii stranii de pe aripi-
le lui Zalmoxis-Apollon(fig. 4), imaginat de
iniþiaþii lui din Etruria (Italia), ca ºi de pe

aripile ambilor
Fraþi Cereºti, în-
chipuite pe ace-
leaºi meleaguri
(fig. 5). Tot în
Italia, numele
marelui zeu apa-
re – sub forma
ZOLMXES – pe
un vârf de lance
descoperit la
Torcello, lângã

Veneþia. Aceeaºi inscripþie se aflã ºi
pe un vârf de lance descoperit la
Müncheberg(Germania).

În þara Geþilor, deºi poporul începuse
deja sã fantazeze pe seama vieþii Gemenilor
Sfinþi, mai ales în privinþa lui Apollon, exis-
tau încã regi, care de obicei erau ºi mari pre-
oþi, ce nu se abãteau de la BELAGINES
(Izvorul Curat; Legile Divine). Unul dintre
aceºtia a fost DROM-I-CHAITES(Calea
celor Puri) de la al cãrui nume provine prin
etimologie popularã, numele actualului sat
Dor Mãrunt (jud. Cãlãraºi). Acest rege a
consolidat cetatea de pe locul Înãlþãrii
Fraþilor Divini ºi a numit-o chiar HELIS
(Domneasca; Înalta; Înãlþarea) – astãzi
Piscul Crãsanilor, jud. Ialomiþa. Opoziþia
dintre adevãratele învãþãturi zalmoxiene,
conservate de regi ºi preoþi, pe de o parte ºi
folclorul rãzboinicilor de rând, pe de altã
parte, se vede ºi din celebra întâmplare
petrecutã la sfârºitul unuia dintre rãzboaiele
geto-macedonene, ce a stârnit atâtea comen-
tarii ulterioare. Iatã ce povesteºte Diodor din
Sicilia în Biblioteca istoricã: Dromichaites,
regele tracilor, dupã ce aprimit cu multã pri-
etenie pe regele Lisimachos, numindu-l ºi
tatã, îl conduce împreunã cu copiii sãi într-o
cetate numitã Helis. Ajungând oºtirea lui
Lisimachos în puterea tracilor, aceºtia se
strânserã la un loc – alergând în numãr
foarte mare – ºi
strigarã sã le fie
dat pe mânã
regele prizonier,
ca sã-l pedep-
seascã. Cãci,
spuneau ei –
poporul care
luase parte la
primejdiile (rãz-
boiului) trebuie
sã aibã dreptul

de a chibzui asupra felului cum sã fie trataþi
cei prinºi. Dromichaites fu împotriva pedep-
sirii regelui ºi-i lãmuri pe oºteni cã este bine
sã-l cruþe pe bãrbatul acesta . Dacã l-ar
omorâ pe Lisimachos – spunea el –  alþi regi
au sã ia domnia ºi se prea poate ca regii
aceºtia sã fie mult mai de temut decât înain-
taºul lor. Dar cruþându-l pe Lisimachos,
acesta – cum se ºi cuvine – are sã se arate
recunoscãtor tracilor, care i-au dãruit viaþa.
Iar locurile întãrite, aflate mai înainte vreme
în stãpânirea tracilor, ei le vor dobândi
înapoi, fãrã nici o primejdie.

Cu încuviinþarea mulþimii, Dromi-
chaites cãuta printre prizonieri pe prietenii
lui Lisimachos ºi totodatã pe sclavii care
obiºnuiau sã-l slujeascã ºi i-a adus în faþa
regelui prizonier. Sãvârºi apoi jertfa (s.n.) îl
pofti pe Lisimachos la ospãþ – împreunã cu

prietenii sãi ºi pe tracii cei mai de vazã
(Dromichaites) pregãti mese (deosebite).
Pentru cei din jurul lui Lisimachos, întinse
un covor regal; (...) iar pentru sine ºi pri-
etenii sãi aºternu doar paie.

De asemenea furã pregãtite douã
ospeþe: pentru acei macedoneni,
Dromichaites rândui tot felul de mâncãruri
alese, servite pe o masã de argint, iar tracilor
le dãdu sã mãnânce zarzavaturi ºi carne, dar
pregãtite cu mãsurã, aºezându-le pe niºte
tãbliþe de lemn, care þineau loc de masã. În
cele din urmã, puse sã le toarne macedone-
nilor vin în cupe de argint ºi de aur, pe câtã
vreme el ºi tracii beau vinul în pahare de
corn ºi de lemn, aºa cum obiºnuiesc geþii.

Pe când bãutura era în toi,
Dromichaites umplu (cu vin) cornul cel
mare, îi spuse lui Lisimachos <tatã> ºi îl
întrebã care din cele douã osapeþe i se pare
mai vrednic de un rege: al macedonenilor
sau al tracilor? Lisimachos îi rãspunse cã al
macedonenilor.

(...) <Atunci – zise Dromichaites – de
ce ai lãsat acasã atâtea deprinderi, un trai cât
se poate de ademenitor ºi o domnie plinã de

MIORIÞAMIORIÞA

Sunt Mioriþa, sunt o oaie neagrã,

Boþ din pãmântul românesc.

Aº vrea ca din Carpaþi spre lumea-ntreagã,

Sã zboare un gând creºtinesc .

Sunt Mioriþa, duh din codru verde,

Din plai domol, din ºes bogat,

În piept simt frãmântarea gliei,

În ochi port cerul înstelat.

Sunt Mioriþa, sunt o poezie,

Creatã de un vechi popor,

Din sânge, lacrimi, foc si apã vie,

Din vis ºi pâlpâiri de dor.

COLÞUL MUZELOR
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Mioara ALECU CÃLUªIÞÃ

Calea laCalea laptelui la gptelui la geto-dacieto-daciScrisoare deschisã
domnului
OiºteanOiºtean uu

1. Întîmplãtor sau nu, în afarã de DACIA PREISTORICÃ
a lui N. Densusianu (Arhetip, 2002 - ediþie facsimil a celei
din 1913) sau de LIMBA PÃSÃRILOR a lui A. Pleºu,
(Humanitas, 1944 - sic!), am citit ºi ORIGINEA TRACO-
DACÃ A LIMBII ROMÂNE de Mihai Vinereanu (Pontos,
Chiºinãu, 2002), sau LIMBA VORBITÃ DE ADAM ºI EVA de
Ilie Stanciu ºi Tudor Diaconu (Brio, 1996), prima din cele
patru privitã de unii ºi de alþii cu îngãduitoare superiori-
tate, iar ultima devenitã, ca ºi mãrul lui Newton, obiect de
deriziune.

Convergenþa ideaticã a trei dintre aceste lucrãri (prima
ºi ultimele douã), apãrute la mare distanþã în spaþiu ºi
timp, ar trebui sã ne dea de gândit dupã principiul (peri-
mat, oare?) cã de unde nu e foc nu iese nici fum. Ceva
adevãr o fi în ele, mai ales cã cineva mai presus de orice
bãnuialã de „patriotism local“ sau de „orgolii naþionale“,
vizionarul indian Sadhu Sundhar Singh, profeþind cu
aproape 100 de ani în urmã despre o nouã „ordine mondi-
alã“, cu unificarea armatã ºi monetarã ºi cu o Americã ce-
ºi va primi cuvenita parte de pedeapsã, vorbea despre un
fel de privilegiere a spaþiului danubio-pontic, prin voinþã
divinã, pe care nu se simþea în mãsurã s-o explice.

Sigur cã e mai uºor sã bagatelizezi o teorie
neconvenabilã, prin zeflemea (sau, de ce nu, prin „înfie-
rare cu mînie proletarã“!), dar e, fãrã îndoialã, mai onest
sã-i aneantizezi argumentele prin contraargumente incon-
testabile. A valoriza negativ o recenzie - cea din România
liberã (la cartea publicatã de Brio Star), care poate cã
pãcãtuia prin entuziasm exagerat, de coloraturã protocro-
nistã - e una, iar a exprima public aceastã (de)valorizare
fãrã a o argumenta ºi fãrã a citi cartea - e alta. Or, în
condiþiile în care absenþa unor mãrturii palpabile deter-
minã recursul la speculaþiile unora (Adrian Ionescu) sunt
considerate interesante ºi valabile, iar ale altora (Stanciu,
Diaconu, poate ºi Vinereanu sau Cãluºiþã) - nu.

Poate cã e de vinã totala mea ignoranþã în materie de
protoistorie ºi paleontologie (deºi ignoranþa poate însem-
na ºi o beneficã prospeþime pe care specialiºtii nemai-
având-o, devin prizonierii propriilor teorii) ºi de aceea nu
înþeleg, oricît m-aº strãdui, pe ce temei radicalul BA
(spaimã, fricã) din balaur meritã luarea în considerare, iar
JI (apã curgãtoare) din Jiu, Jijia (care nu mai au nevoie de
explicaþie) sau din jintiþã (zer - lichid care se scurge), jind
(salivaþie, bale care curg provocate de poftã), Jibou (bou
de apã), Jidovinã (vãgãunã sãpatã de ape - nu mahala
evreiascã!), nu. La fel ºi dava = om bãrbat (care poate fi
ºi întemeietor de cetate, deci nu exclude interpretarea
cunoscutã) din VI.DAVA = fãrã bãrbat (adicã vãduvã,
vãdanã), sau JI.DAVA = om al apelor (adicã jidov, jidan,
în perfectã simetrie cu vãduvã, vãdanã), dar ºi din antro-
ponimul Mudava. 

(continuare în pag. 6)
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AAUTUTORI BRITORI BRITANICIANICI
DESPRE DESPRE TÃBLIÞELE DETÃBLIÞELE DE

LA LA TÃRTÃRTÃRIATÃRIA

FORME – MESAJ:

ÎNSEMNELE CERULUI –
– URSITELE – CREDINÞELE

– ORIENTARE SPAÞIO-TEMPORALÃ

Însemnele oferite de bolta
cereascã, mai cu seamã cele nocturne,
cu gruparea aºtrilor în constelaþii line-
are – geomet.rice... desigur cã au for-
mat ºi ele o sursã permanentã de inspi-
raþie pentru autorii rãbojului, pe lângã
menirea lor legatã de ursita omului.

Poate nu întâmplãtor RÃBOJUL
(ce mai poartã ºi numele de RÃVAª
sau CÃRÂMBAª) este legat de Soare
prin însãºi rãdãcina RA a numelui sãu.
Precum se ºtie – RA era vechiul nume

al Soarelui (ca ºi al regelui) în mitologia
egipteanã.

Este relevant faptul cã tocmai
acele momente semnificative ale
Soarelui (din miºcarea aparentã
diurnã), în relaþie cu omul – poartã la
români, numiri cu rãdãcina RA. Astfel
înãlþarea Soarelui deasupra orizontu-
lui, deci atunci când acesta sare prag-
ul tenebrelor, se numeºte RÃ-SÃRIT,
pentru ca atunci când trece din nou în
lumea întunericului, pentru pãmânteni,
adicã asfinþeºte, sã poarte numele de
APUS adicã prescurtarea lui RÃ-PUS
(forma întreagã e folositã ºi azi în Oaº –
ne aratã Ana Cicio din Negreºti).

La începutul secolului nostru Ion
Otescu ºi Tudor Pamfile au avut intuiþia
ºi dãruirea de a înregistra nomenclatura,
aºa de unitarã, pe care au dat-o bolþii
cereºti þãranii din toate zonele locuite
de români.

Aceastã nomenclaturã com-
plexã, diferitã de cea politeistã, cla-
sicã, greco-romanã, este proprie
poporului carpato-dunãrean-pontic ºi
reprezintã un fel de proiecþie pe cer a
întregii sale concepþii de viaþã, de
muncã, despre cosmos..., dar mai ales
privind credinþa sa în Dumnezeu.

Acest aspect dominant este ilus-
trat de peste 20 de denumiri de conste-
laþii din cele circa 40 vizibile în emis-
fera borealã, care poartã amprenta
credinþei creºtine, astfel:

Cerul este Lãcaºul lui
Dumnezeu, al Domnului Iisus Hristos,
al Maicii Domnului, al Sfinþilor ºi al

Cetelor de Îngeri. Poalele cerului se
reazemã pe marginile Pãmântului.

Stelele sunt Fãcliile ce se aprind
noaptea pentru a lumina Sfânta
Lume a celor fãrã de sfârºit, ca ºi

Ostaºii cerului. Fiecare om are steaua
lui, ce reprezintã ºi ursita sa legatã de
constelaþia (zodia) în care s-a nãscut. La
moarte steaua omului cade de pe cer.
Soarele = Steaua lui Dumnezeu,
Ochiul lui Dumnezeu, Sfântul Soare,
la rãsãritul cãruia toate stelele se ºterg
de pe cer.
Luna = Steaua Maicii Domnului sau
lumânarea lui Hristos. Steaua Polarã =
Candela cerului sau <Steagirul> –
Stâlpul Cerului, Împãratul sau
<Þagâra>. Casiopeia = Tronul lui
Dumnezeu ca ºi Mânãstirea. Casiopeia
poartã ºi în Pirinei numirea de Scaun.

Auriga = Carul lui Dumnezeu sau
Trãsura. Aquila = Vulturul Domnului.
Lebãda = Crucea mare a miezului
nopþii, sau Fata cu cobiliþã, Cobiliþa
ciobanului. Delfinul = Crucea Micã,
Crucea de mânã sau Crucea Fârtatului.
Virgina = Fecioara Maria cu spicul sau
Inima Maicii Domnului. Peºtii = Peºtii
lui Hristos sau Crapii (2) cu care a hrãnit
mulþimea de 5000 de oameni de la Marea
Galileii. Racul = Racul Domnului, care
a furat al patrulea cui, cel mai lung desti-
nat sã fie bãtut în buricul Domnului Iisus
Hristos, în afara celorlalte 3 cuie din
palme ºi de peste picioare. Orion = Cei
trei crai de la rãsãrit sau Trisfetitele, ca ºi
Plugul ºi Rariþele, Grebla, Secera ºi
Sfredelul Mare, precum ºi Sf. Ioan (în
Bucovina). Pegas = Toaca dar ºi Puþul
sau Gãvadul Mic. Gemenii = Comoara
lui Iov sau Fraþii Remul ºi Romul.
Hercule = Omul. Perseu = Carul dracu-
lui ca ºi Cãpãþâna, Barda. Columba =
Porumbiþa lui Noe, care a anunþat ivirea
pãmântului din hãul apelor dupã potop.
Ara = Altarul. Calea Lactee = Crângul
Cerului, ori Brâul luminos al cerului sau
Calea lui Troian, a robilor, a orbilor, a
ºchiopilor, a laptelui...

(N.r. – Mulþumim autoarei – arh. Silvia
PÃUN, precum ºi Editurii Tehnice pen-
tru permisiunea de a prezenta în
paginile revistei noastre, în serial,
lucrarea ROMÂNIA ÎNSEMNELE
CERULUI, apãrutã în 1999.)

(continuare în RÃDÃCINI nr. 6)

SSanscritologii hinduºi s-au
gândit cã aºa cum limba s-a

dezvoltat creând odatã cu
asocierea cuvintelor ºi legile
dupã care se face aceastã
asociere – gramatica – ºi
primele cuvinte s-au format din
sunete ºi rãdãcini dupã anumite
principii. Cum ei au studiat o
limbã mai aproape de momen-
tul formãrii, este de presupus cã
le-au putut deduce.

Un astfel de principiu con-
siderã cuvãntul format dintr-o
înºiruire de rãdãcini. Ultima, de
obicei un sufix, numeºte obiec-
tul; celelalte, luate în conside-
rare în ordinea în care apar îi
definesc caracteristicile. Pentru
a ilustra pe câteva cuvinte
româneºti, dau rãdãcinile ºi
sufixele utilizate cu semantica
lor:
Bal – mãrime, putere;
Car – cãratul;
Cer, cior, ciur – miºcare, obiec-
tul care se miºcã;
Co – constituire într-o unitate;
Dr – arbore, drept;
Ga, go – gonire, miºcare, care
merge.
Pi – micime, ceva discret;
Plu – plutire;
Ca – ceva constituit, care se
poate miºca independent;
Na – care înglobeazã, încar-
neazã;
Ta – acela, aceea, aceia, acelea;
Ur – mare.
Cu ajutorul acestor rãdãcini ºi

sufixe se pot interpreta cuvin-
tele:
Balaur este acela care este mare
– ur , care este puternic – bal.
Cana este aceea care încorpore-
azã – na – o cantitate – ca;
Cartea este aceea – ta, care este
cãratã, transportatã – car, deci a
definit la început o scrisoare
(cartea poºtalã).
Cerna este aceea care
înglobeazã – na, miºcarea – cer,
deci defineºte un loc de trecere.
Codru sunt arbori – dru, consti-
tuiþi într-o unitate – co.
Gata este acela – ta, care merge,
a plecat – ga.
Picior este cel care se miºcã –
cior, discret, sacadat – pi.
Pluta este aceea – ta care
pluteºte – plu.
Taina este cea care înglobeazã –
na, pe acelea – ta, care sunt în
interior – in.

Se pot gãsi ºi alte exemple,
aºa cã nu se poate presupune cã
este vorba de coincidenþe
întâmplãtoare, mai ales cã cele
mai multe rãdãcini ale cuvin-
telor din limba românã sunt
aceleaºi ca cele din limba san-
scritã.

Dar limbile au evoluat
reducându-ºi numãrul de
sunete. Limba sanscritã are 46
de sunete, iar dupã yoghini 50.
ªi limba românã a comasat
multe sunete. De pildã, a exis-
tat, ca în sancscritã, un a lung ºi
un a scurt.

Sã considerãm pe vechiul a
ca prefix.

A lung indica, ca ºi în limba
sanscritã, o apropiere sau o pre-
cizare faþã de subiect ca în
cuvintele: a duce ºi a aduce, a
trage ºi a atrage, casã ºi acasã,
cel ºi acel… A scurt arãta, ca ºi
în limba sancscritã, o negaþie,
absenþã. Dar vechiul a scurt a
devenit o, în limba românã ca
de pildã: a feri ºi a oferi, a prii
ºi a opri, a pune ºi a opune… În
cuvintele formate ulterior dis-
pariþiei lui a scurt, sub influenþa
limbii greceºti sau latine, pentru
indicarea absenþei s-a folosit a,
ca în politic ºi apolitic.

În unele cuvinte, pentru
uºurarea pronunþãrii, s-a schim-
bat locul unor sunete (aceastã
metodã numindu-se metatezã).

Pe o monedã getã (fig. 146
din Dacia preistoricã a lui
Nicolae Densuºianu), sub
numele lui Apollo apare scris ap
lu. În sanscrirã la ab corespunde
apa ºi indicã originea. Lu indicã
lumina.
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LaLasfârºitul anului 2002, la Editura
<Aquila ´93> din Oradea, a apãrut

cartea <Aparatul lui URIEL. Originile antice
ale ºtiinþei>, scrisã de Christopher Knight ºi
Robert Lomas. Atras îndeosebi de subtitlul
lucrãrii de aproape 500 de
pagini, am descoperit
numeroase informaþii ºi inter-
pretãri privind cultura ºi ºtiinþa
strãveche a locuitorilor
Europei, privind puterea lim-
bajului, istoria impacturilor
terestre, astronomia, matema-
tica ºi cultura megaliticã,
rãspândirea cunoºtinþelor
antice ºi multe altele.

Capitolul 8 al cãrþii se
ocupã de ºtiinþa preistoricã ºi
analizeazã bagajul de
cunoºtinþe al locuitorilor Europei de acum 7 –
8 mii de ani, dezvoltarea scrisului ca mijloc
de stocare a acestor cunoºtinþe ºtiinþifice:
astronomie lunarã ºi solarã, matematicã ºi
mai ales geometria megaliticã. Autorii expun
mai întâi teoriile curente privind apariþia
scrisului în Orientul Mijlociu, dar citeazã ºi
susþin apoi cercetãrile recente privind scrierea
megaliticã, rãspânditã din insulele britanice
pânã în Persia. La pagina 204, gãsim urmã-
torul pasaj: <Povestea se complicã dacã luãm
în considerare tãbliþele de argilã sculptate
gãsite la Tãrtãria, lângã Turdaº, în
Transilvania(...) În 1961 se credea cã datau
din anii 2.900 – 2.600 Î.Hr.(...) Totuºi când s-
au finalizat testele fidele de datare cu carbon
ale stratului de pãmânt în care erau
îngropqate artefactele, acestea au arãtat cã
tãbliþele de la Tãrtãria erau mult mai vechi
decât cele mai vechi simboluri din Sumer.
De la descoperirea acestui lucru, toatã
chestiunea se pare cã a fost datã uitãrii de
arheologi, fiind consideratã o simplã coinci-
denþã. Dar oricât de mult se agaþã aceºti
arheologi de modelul lor, este inevitabil cã,
dacã a existat o legãturã între aceste douã

metode de scriere, sumerienii trebuie sã fi
învãþat de la transilvãneni>.

O altã posibilitate imaginatã de autori
<ar fi ca ambele popoare sã fie moºteni-
toarele unor tradiþii comune diferite>(!?)

Ca  argument pentru
susþinerea acestei ipoteze, sunt
amintite plãcuþa de la
Gradesnica ºi sigiliul de la
Karanovo, care ar dovedi o legã-
turã între inscripþiile megalitice
ºi simbolurile elamite. Ambele
inscripþii aparþin culturii Vinça-
Turdaº, ca ºi tãbliþele de la
Tãrtãria.

Sunt prezentate în con-
tinuare, cercetãrile întreprinse
de Alexander S. Thom, Martin
Brennan, Sham M. Winn ºi N.

Rudgley privind simbolurile grafice ale cul-
turilor Vinca ºi megaliticã, iar citatul reprodus
din lucrarea celui din urmã Lost civilizations
of the Stone Age(Civilizaþiile dispãrute din
paleolitic) este concludent pentru mentali-
tatea majoritãþii istoricilor. Îl redãm ºi noi
pentru importanþa sa în lãmurirea fenomenu-
lui cercetat:

<Ideea cã invenþia scrierii aparþine
Europei ºi nu Asiei, pare prea exageratã
majoritãþii cercetãtorilor. Când a fost accep-
tatã noua cronologie cu carbon radioactiv,
mai exista o singurã explicaþie valabilã. De
vreme ce tãbliþele de la Tãrtãria sunt mai
vechi decât scrierea sumerianã, acestea nu
puteau reprezenta scrieri adevãrate, iar
înfãþiºarea asemãnãtoare era doar acciden-
talã. În aceastã atmosferã, sistemul de
semne Vinça a dispãrut în obscuritatea com-
parativã>.

Sperãm cã astfel de cercetãri ºi con-
cluziile lor vor contribui la înlãturarea reti-
cenþelor pe care le manifestã încã majoritatea
istoricilor români ºi mai ales cei din instituþi-
ile subordonate Academiei Române ºi
Ministerului Culturii.
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Mioara CÃLUªIÞÃ-ALECUprof. dr. Mihai POPESCU

arh. Silvia PÃUN

Ornamente lunare ºi  solare
în portul  popular românesc

Forme primare geometrice abstracte
imaginate de oamenii carpatici pentru

diverse constelaþii

nr. 5, anul II – 2003   •

CaleaCalea
lalapteluiptelui

la gla geto-dacieto-daci
(continuare din pag. 2)
<de strãluciri ºi te-a cuprins
dorinþa sã vii la niºte barbari?
(...) De ce te-ai silit, împotriva
firii, sã-þi duci oºtenii pe niºte
meleaguri în care orice oaste
strãinã nu poate afla scãpare
sub cerul liber?> Luând din
nou cuvântul, Lisimachos spuse
regelui cã nu ºtia ce rãzboi
poartã, dar cã pe viitor va fi pri-
etenul ºi aliatul tracilor; iar –
cât despre recunoºtinþa datoratã
– nu va rãmâne vreodatã mai
prejos decât binefãcãtorii sãi.
Dromichaites primi cu un
simþãmânt de prietenie spusele
lui Lisimachos. El cãpãtã
înapoi de la acesta toate întãrit-
urile ocupate de oamenii lui
Lisimachos. Apoi îi puse pe cap
o diademã ºi îi îngãdui sã se
întoarcã acasã>.

fig. 5
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ºi filologicºi filologic
Din versul 26 aflãm data la care

fusese scrisã epistula – A.D.12,
fiind a patra iarnã(quarta hiems) de
când se afla acolo.

Versul 75 ºi urmãtoarele ne
dezvãluie un datum foarte impor-
tant de geografie istoricã ºi anume
cã acel Tomis în care Ovidiu a fost
trimis nu are nici o legãturã cu
Tomis-ul civilizat echivalat cu
Constanþa de astãzi – prevãzut cu
terme, cu teatru, cu ziduri mari de
apãrare etc. Cel destinat poetului,
ca loc de exil(al doilea dupã toate
probabilitãþile) era un orãºel portuar
situat în Bosforul cimerian, înconju-
rat peste tot de hoarde barbare, cu
obiceiuri barbare – sarmaþi, yazygi,
bistoni, aproape de Chersonesul
Tauric(Taurida), Crimea de azi,
unde era vestitul altar al Dianei la
care slujea ca preoteasã Ifigenia,
fiica lui Agamemnon ºi unde se jert-
feau oameni vii. Euripide , ultimul ºi
cel mai interesant tregediograf elin,
în tragedia <Ifigenia în Taurida> ne
dezvãluie o paginã din istoria vechii
Elade, legatã ºi de Rãzboiul Troian.

Istrul, despre care vorbeºte
sensibilul poet, fiind în acest con-
text geografic pomenit, nu poate fi
echivalat decât cu
Niprul(Borysthene), iar în vechime,
numai în sudul actualei Rusii erau
cel puþin ºase fluvii numite identic
HISTROS inclusiv cursul inferior al
Dunãrii de astãzi, de la Cazane
pânã la vãrsarea sa în mare. Iatã de
ce sulmonezul prin versurile 87-88-
89, subliniind încã o datã ignoranþa
lui Octavian Augustus referitor la
acest þinut, îºi aratã convingerea
faþã de cititor, cã Împãratul nu l-ar fi
trimis niciodatã acolo:
ira viri mitis non me misisset in
istam,/ si satis haec illi nota fuisset
humus./ Nec me nec quemquam
Romanum gaudet ab hoste,/ maeque
minus, vitam cui dabit ipse, capi/
noluit...
(Iatã de ce sunt convins cã bunul
Caesar nimic n-a ºtiut,/ chiar nimic
de þinutul acesta; de-ar fi ºtiut ceva
despre el,/ el, Caesarul, sunt cu
totul convins – cum, deci, de el,
aicea/ sã fiu eu trimis? Nicidecum!
cãci lui îi pasã grozav/ când un frate
roman este prins ºi ucis de
duºmani!)

ªi în aceastã a doua epistulã,
cum semnalam ºi în prima, vom
gãsi numeroase prescurtãri: NOIS
pentru NOMINIS; NRIS pentru
NOSTRIS; t, cu punct deasupra,
pentru TIBI; Q pentru QUISQUE; G,
cu punct deasupra, pentru IGITUR
etc., etc.

Ca dovadã a faptului cã Ovidiu
uitase, într-o bunã mãsurã, sã mai
vorbeascã ºi sã mai scrie corect
latineºte, dupã cum o mãrturiseºte
în repetate rânduri, precum ºi în
Tr.III, 14, 45-46:
... turpe fateri/ Verba mihi desuunt:
dedidicique loqui/
(Mi-e ruºine s-o spun: dar am uitat
sã vorbesc latineºte)
sau în Tr. V, 12, 57-58

Ipse mihi videor iam dedidicisse
Latine:/ Iam didici Getice Sarmatice-
que loqui
(Când seama mi-am dat c-am uitat
latineºte,/ începui sã învãþ a vorbi în
getã ºi sarmatã).

ªi a învãþat atât de bine încât a
scris ºi o carte întreagã în aceste
idiomuri, din care nouã ne-a parven-
it, din pãcate, doar un singur poem,
pãstrat în rezumat în P.IV, 13, 23-32.
De aceea consider cã istoria limbii ºi
literaturii române trebuie sã înceapã
cu Ovidiu, el fiind primul care a scris

în limba strãmoºilor noºtri.
Dovezi ale faptului cã Ovidiu, în

adevãr uitase într-o oarecare mãsurã
limba maternã, ni-l oferã Mss. în dis-
cuþie prin cuvintele PENA, în loc de
POENA(vers. 11, 38, 96, 121, 125) ºi
diftongul Æ redus la E (vers. 67, 117,
ºi 125). Fenomenul de palatalizare a
consoanei dentale T urmat de I ºi E
de pildã (specific limbii gete precum
ºi actualelor graiuri moldoveneºti-
basarabene ºi semnalat ca atare ºi
de cãtre o serie de cãrturari nordici,
este prezent în versul 36 prin cuvân-

tul CLAMANCIA, în loc de CLAMAN-
TIA, în 43 prin IMINTANCIA, în loc de
IMITANTIA, versul 44 prin CONFICE-
OR, în loc de CONFITEOR; în versul
105 PRESENCIA, în loc de PRAE-
SENTIA (ºi diftongul Æ este aici
redus la E); în versul 107 PACACIUS
în loc de PACATIUS. Subliniez încã o
datã, acestea nu sunt greºeli de
copist, care s-ar cere sã fie corec-
tate, dupã cum opina, i.a., ºi ilustrul
profesor clujan Nicolae Lascu, ci sunt
pure getisme semnalate ca atare
pentru limba getã ºi de cãtre

BONAVENTURA VULCANIUS BRU-
GENSIS în lucrarea DE LITERIS ET
LINQUA GETARUM SIVE GOTHO-
RUM – Lugduni Batavorum, apud
Franciscum Raphelengium, 1597 ºi
care trebuie pãstrate ca atare
(fenomenul palatalizãrii, ca fiind spe-
cific limbii gete, vedem bine cã a fost
semnalat cu secole înainte de a fi
fost descoperit manuscrisul în dis-
cuþie); mai mult, s-ar putea ca opinia
mea sã stea în picioare ºi anume cã
acest manuscris sã fie scris chiar
de mâna lui Ovidiu.
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Maxime, qui tanti mensuram nominis imples,
Et geminas animi nobilitat genus;
Qui nasci ut posses, quamvis cecidere trecenti,
Non omnes Fabios abstulit una dies,
Forsitan, haec a quo mittatur epistola, quaeras;
Quique loquar tecum, certior esse velis.
Hei mihi! Quid faciam? Vereor, ne nominee lecto
Durus et aversa cetera mente legas.
Viderit haec si quis; tibi me scripsisse fateri,
(Atque modum culpae notificare meae.)
Qui, cum me poena dignum graviore fuisse
Confitear; possum vix graviora pati.
Hostibus in mediis interaque pericula versor.
Tanquam cum patria pax sit ademta mihi
Qui, mortis saevo geminent ut vulnere caussas,
Omnia vipereo spicula felle linunt.
His eques instructus perterrita moenia lustrat,
More lupi clausas circueuntis oves,
At semel intentus nervo levis arcus equino
Vincula semper habens irresolute manet.
Tecta rigent fixis veluti vallata sagittis,
Partaque vix firma submoret arma fera.
Adde loci faciem, nec fronde, nec arbore laete,
Et quod iners hiemi continuatur hiems.
Hic me pugnantem cum frigore, cumque sagittis,
Cumque meo fato, Quarta fatigat hiems.
Fine carent lacrimae, nisi cum stupor obstitit illis:
Et similis morti pectora torpor habet.
Felicvem Niobem, quamvis tot funera vidit,
Que posuit sensum saxea facta mali!
Vos quoque felices, quarum clamantia fratrem
Cortice velavit populus ora novo.
Ille ego sum, lignum qui non admittar in ullum:
Ille ego sum, frustra qui lapis esse velim.
Ipsa Medusa oculis veriat licet obvia nostris,
Amittat vires ipsa Medusa suas.
Vivimus ut sensu numquam careamus amaro:
Et gravior longa sit mea poena mora
Sic incomsumtum Tityi semperque renascens
Non perit, ut possit saepe perire jecur.
At puto, cum requies, medicinaque publica, curae
Somnus adest, solitis nox velitb orba malis.
Somnia me terrent veros imitantia casus:
Et vigilant sensus in mea damna mei
Aut ego Sarmaticas Videor vitare sagittas.
Aut dare captivas ad fera vincla manus.
Aut ubi decipior melioris imagine somni,
Adscipio patriae tecta relicta meae.
Et modo vobiscum, quos sum veneratus, amici,
Et modo cum cara conjuge, multa loquor.
Sic, ubi percepta est brevis et non vera voluptas,
Pejor ab admonitu sit status iste boni.
Sive dies igitur caput hoc miserabile cernit,
Sive pruinosi Noctis aguntur equi:
Sic mea perpetuis liquefiunt pectora curis,
Ignibus admotis ud nova cera solet.
Saepe precar nortem, nortem quoque deprecar idem;
Ne mea Sarmaticum contegat ossa solum.
Cum subit, Augusti que sit clementia; credo
Mollia naufragiis littora posse dari.
Cum video quam sint mea fata tenacia, frangor;
Spescue levis magno vita timorecadit.
Nec tamen ulterius quidquam sperove precorve.
Quam male mutato posse carere loca
Aut hoc, aut nihil est, pro me tentare modeste
Gratia quod salvo vesta pudore queat.
Suscipe, Romanae facundia, Maximae linguae,
Difficilis caussae mite patrocinium ,
Est mala; Confiteor: sed te bona fiet agente.
Lenia pro misera fac modo verba fuga.
Nescit enim Caesar, quamvis Deus omnia norit,
Ultimus hic qua sit conditionc locus.
Magna tenent illud rerum molimina numen:
Haec est coelesti pectore cura minor,
Nec vacat, in qua sint positi regione Tomitae,
Querere, finitimo vix loca nota Getae.
Aut quid Sauromatae faciant quid Yazyges acres,
Cultaque Oresteae Taurica terra Deae.
Quaque aliae gentes ubi frigore constitit Ister,
Dura meant celeri terga  per amnis equo.
Maxima pars hominum nec re, pulcherrima, currant,
Roma; Nec Ausonii militis arma timent.
Dant animos arcus illis plenaeque pharetrae;
Quamque liber longis cursibus aptus equus:

Tu ce-ntrupezi nobleþea înzecit a stirpei tale
- Si rangul tãu nobil, cu nobilu-þi suflet se-mbinã
- Cãci, tu mi te tragi dintr-un neam FABIAN ºi strãvechi 
de trei veacuri - ºi-acum curios te întrebi, dragul meu,
scrisoarea, de unde îþi vine ºi cine-þi vorbeºte prin ea
Vai mie! cum mã mai tem cã de-ndatã ce-i ºti
cã eu sunt acela ce-þi scrie, na-i mai voi s-o citeºti,
sau, vei citi-o, deloc cu plãcere, din contrã, cu sila.
Vezi, dragul meu, de ce mi-este fricã sã-þi spun cine-s eu?!
cãci eu sunt acela ce-ndur o pedeapsã cam grea ºi,
deºi meritatã, cãci, frate, greºit-am mai mult decât pat,
dar, o pedeapsã mai rea decât asta , sã-ndur, n-aº putea.
ªi-aºa, între duºmani cum sunt aruncat ºi trãiesc
Pândit peste tot de primejdii, mereu trebuind sã mã apãr,
Rãpitã mi-e liniºtea toatã - tânjesc dupã pacea tihnitã.
ªi ei cum þintesc sã ucidã pe datã, înmoaie sãgeþi,
Ba ºi suliþi în sucul de viperi-venin, ca rana sã fie mortalã.
Cãlãri, înarmaþi pânã-n dinþi, dau ocol pe la micile ziduri
Cum lupul la staul de oi înºfacã mioara de blanã
ªi, cum arcu-i legat printr-un lanþ chiar de hãþuri
Rãmâne într-una întins, nicicând ogoit.
ªi astfel sãgeþile zboarã pe case ºi gem sub povarã
Iar poarta, chiar de e-nchisã, cu greu ne pãzeºte de-atacuri;
Priveliºtea-i sumbrã, nu-s arbori, puþini cât sunt
ºi ei sunt lipsiþi de podoaba de frunze ºi-aicea aºa e:
O iarna nu e sfârºitã deplin, o alta-i urmeazã,
Iar eu, dragul meu chinul ãsta de patru ierni îl îndur,
Vezi bine ce-ndur: mã lupt cu sãgeþi, cu gerul cel aspru,
cu soarta-mi pustie mã lupt, de aceea lacrima mea
nu se usucã nicicând - doar când mi-s cuprins de stupoare
iar inima-n piept ca de piatrã se face, ca-n moarte
Ferice mai fu de Niobe cãci ea se-mpietri de durere
Vãzându-ºi copiii uciºi: o stanã de piatrã amorfã
durere de om nu mai simte, e stâncã.
Iar eu cel vrednic de plâns cãci nu mã transform nici în arbor,
ºi cât aº voi: -ºi, nici în stanã de piatrã, deºi mi-aº dori-o!
De, ochii Meduzei cu-ai mei s-ar putea vreodat́  întâlni
însãºi Meduza, þi-o jur, nu ar avea asupra-mi vreo forþã
Traiul mi-l duc, aºadar, ca nicicând sã simþesc cã-i uºor, .......
Timpul mã-nvaþã sã simt cã necazul mi-e greu, tot mai greu
astfel rãmâne intact ºi ficatul lui Tityos, mereu renãscând,
ºi, el creºte din nou,aºa ca sã poatã mereu sã se stingã din nou.
Dar eu cred, dacã liniºtea, somnul sunt icea prezente
ºi care, de fapt alinã bolnavul, ca leacuri, iar noaptea lipsitã de rele,
Vise m ápasã cumplit, ba coºmaruri, retrezind suferinþele mele
ºi simþuri rãmân de tot trece, retrãindu-mi soarta amarã..
ªi aºa vãd în vis sarmatice suliþi pe deasupra zburând
ºi mai vãd pe cei prinºi în rãzboaie cu mâinile-n lanþuri,
iar odatã am fost zdruncinat de un vis cam ciudat:
se fãcea cã vedeam coperiºuri de case la Roma,dãrâmându-se toate
iar alt́ dat, vã vorbeam, dragi prieteni, cu cei ce-i cinstii tot mereu
alt́ datã visam cum cu scumpa-mi soþie, discutam cu nesaþ.
Aºa am gustat un moment doar în vise, plãcerea ºi,
prezentul necaz apasã din greu amintirea frumoasã.
Ori ziua-mi aratã doar partea cea hâdã a sorþii,
ori noaptea lucreazã ducând mai departe coºmarul
aºa eu mã mistui într-una ºi pieptu-mi topit e de griji
ca ceara ce stã lângã foc ºi-ncet se topeºte curgând.
Adesea chem moartea sã-mi vie ºi-ades o resping,
la gândul cã oasele mele sarmatic pãmânt le-or înghite.
Cã bunul Caesar Augustus va fi milostiv într-o zi,
iar eu cu corabia frântã oi ajunge la þãrmul milos.
Dar cum vãd cã soarta-mi aceeaºi tenace rãmâne,
mã frâng de durere ºi raza speranþei se-nclinã
învinsã de teamã; ºi nici nu-mi doresc ºi nici na-º ruga
eu mai mult doar atât: locul sã-mi schimbe, chiar rãu de-aº trãi
ºi atunci, prin acest ajutor ce îl cer respectuos de la voi,
încercai sã evit o rãnire a Înãlþimii cesaro-crãieºti.
Aºa cã te rog, dragul meu, ca pe cel mai bun orator
sã fii bun ºi sã iei cazul meu, dar alege momentul cel bun
ºi cuvântul cel blând; vorbeºte-i de-amarul acelui gonit de la Roma.
Caesarul nu ºtie nimic despre Tomisul de la capãtul lumii,
încolo el ºtie de toate de parcã ar fi Dumnezeu, nu un zeu.
A sa Majestate, fireºte de treburi majore se-ocupã
ºi nu de minore afaceri ce nu-s pentru geniul divin.
El nu are timp sã întrebe, de pildã, unde e Tomisul ãsta
în care, eu sunt exilat, aºezat, ce e foarte aproape de Geþi,
pe unde trãiesc ºi sãlbatici Sarmaþi ºi Jazygii plugari,
tot aici, lângã noi mai e ºi altarul Dianei unde-i ºtiut,
se jertfesc oameni vii, în Chersonesul tauric(Crimea de astãzi)
ºi unde era cât pe ce sã fie jertfit ºi Oreste de sora lui bunã
Ifigenia, ce era preoteasa Dianei; ºi câte mai neamuri
sãlbatice vin, nãvãlesc peste noi când Istrul îngheaþã
ºi hoarde cãlãri cocoþaþi pe spinarea cailor iuþi,
vin zgomotind ºi ne pradã ºi teamã deloc ei nu au
de armata romanã ºi ei rabdã de sete, de foame-ndelung.

În urma unui sondaj care
sã releve ceea ce ºtiu românii ºi
dacã sunt interesaþi de istoria þãrii,
concluzia a fost evidentã: tot mai
mulþi români doresc sã cunoascã
în amãnunt partea istoriei noastre
care-i cuprinde pe pelasgi, geto-
daci, români ca pãrþi ale aceluiaºi
trunchi de neam ºi cu precãdere
misterioasa civilizaþie a dacilor.
Aceastã concluzie a determinat un
grup de istorici, cercetãtori în isto-
rie, autodidacþi (oameni de artã,
medici ºi de alte profesiuni) sã ia
hotãrârea sã înfiinþeze ºi sã orga-
nizeze Biblioteca <Nicolae
Densuºianu>. În aceasta urmeazã
sã fie strânse la un loc: lucrãri de
istorie, cãrþi, documente arheolog-
ice sau scrise, materiale de presã
(articole publicate) care sã facã
referire la perioada preanticã ºi
anticã din istoria românilor –
incluzând aici ºi marea civilizaþie
a dacilor. Se doreºte în acest fel
crearea unei arhive sacre ºi pri-
vate – dar de interes public – a
neamului nostru.

Rugãm astfel pe toþi cei care
doresc sã facã donaþii sã se
adreseze la

tel.: 0723/27.67.46
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Când am pãºit în apartamentul primei
femei neurochirurg din lume, Sofia Ionescu,
în primãvara acestui an, întâmpinatã în prag
de o fãpturã de o fineþe ºi graþie, surâzãtoare,
care era chiar domnia sa, nu bãnuiam univer-
sul aproape de <miracol> care mã aºtepta
acolo sã-l strãbat.

Am fost mai întâi impresionatã ºi
emoþionatã de prezenþa sa, pãrându-mi
aproape irealã, tocmai prin cãldura ºi lumina
pe care le rãspândea ºi care nu se asorta cu
strâmta mea imagine în genere preconceputã
asupra unui medic, a unuia de o asemenea
grea responsabilitate în special ºi, pe care
mi-l închipuiam de o sobrietate ºi asprime
întrucâtva ca îngheþatã. Evident cã nimic nu
putea sã fie mai fals în aceastã prejudecatã,
izvorâtã dintr-o spaimã obscurã a ignoranþei
faþã de realitatea <adevãraþilor> medici, de
totdeauna, care ºi-au închinat întreaga viaþã
alinãrii ºi rezolvãrii suferinþelor omeneºti ºi
dintre care, Sofia Ionescu face parte în mod
exemplar. Aºa dupã cum avea sã mi se
dezvãuie tot mai mult, deopotrivã firesc ºi
extraordinar, în prea scurta noastrã convor-
bire (de câteva ore), în care ea a trecut în
revistã, fãrã nici o urmã de emfazã, dar cu
cãldura interioarã a unor amintiri personale,
cu sinceritatatea oricãrui om deschis cu
încrederea comunicãrii cu oamenii, <întâm-
plãrile> vieþii ei, despre care îmi pare rãu cã
nici nu îºI dã seama, pânã acum de
excepþionala lor valoare ºi importanþã –
umanã în primul rând, în dezvoltarea medi-
cinei mai apoi.

Asupra acestei convorbiri, asupra
datelor acestei existenþe remarcabilã întru
totul în planul vieþii noastre, îmi voi per-
mite sã consemnez, cât mai lapidar, câte-
va aspecte esenþiale, revelatoare ºi semni-
ficative, rãmânând ca din prea scurta mea
expunere sã se reverse <prea plinul de
viaþã> care le-a odrãslit. Dupã cuvintele ei:
<nu-mi vine sã cred cã am avut viaþa
asta! Ca o poveste! Ce rezistenþã mi-a
trebuit!>

S-o luãm de la început: nãscutã în
Fãlticeni, jud. Baia Suceava, la 25.IV.120, a
urmat cursurile ºcolii primare ºi ºase clase
liceale în oraºul natal. Elevã excepþionalã ºi
neprimind premiul I dintr-o nedreptate, ea,
orfanã de tatã de la 13 ani, îºi roagã mama sã
o trimitã de acolo <la cea mai bunã ºcoalã din
þarã>. Mama s-a informat care era aceastã
ºcoalã, ºi printr-o cerere – la care i-a adãugat
situaþia ei ºcolarã – este primitã de cãtre
directoarea Elena Rãdulescu-Pogoneanu, sã
intre la ªcoala Centralã de Fete din
Bucureºti. Diferenþa dintre noua ei ºcoalã ºi
cea de pânã atunci, remarcã Sofia Ionescu,
era enormã! La ªcoala bucureºteanã <se
învãþa foarte serios> ºi în plus <se ocupa ºi de
cultura generalã a elevelor, iniþiind conferinþe
cu personalitãþi ale culturii ºi ºtiinþei, precum
Nicolae Iorga, literaþi, poeþi º.a. S-a acomo-
dat însã curând cu viaþa ºi disciplina de inter-
nat a ºcolii, trebuind sã înveþe însã foarte mult
spre a recupera ceea ce nu se fãcuse în
provincie. O întâmplare: doamna Popovici,
severa profesoarã de germanã, spaima elevel-
or, o interpeleazã la un moment dat: <aia care
te ascunzi în fundul clasei, ia vino-n
coace!> Rãspunsul ei corect, într-o germanã
fluentã, îi consolideazã atunci încrederea ºi
prestigiul. Însã impresia, sentimentul cã <nu
era observatã> i-au fost îndepãrtate mai ales
când a primit nota 10 cu distincþie la purtare
pe ºcoalã, ceea ce a constituit pentru ea un
imbold deosebit.

A purtat un respect pânã la veneraþie
directoarelor Elena Rãdulescu Pogoreanu,
ºi apoi, în ultimul an, Elena Malaxa, cea
care a deschis un climat nou, de libertate, în
coordonatele de sobrietate ale tradiþiei
ºcolii, ºi deopotrivã distinselor ºi eminen-
telor profesoare: doamnele Stela Burnea,
Popovici, Mãcinceanu, ªtefania
Mãrãcineanu, Dobreanu, Coca Radinceanu,
Mareº, Demetriad º.a., ca ºi pentru
pedagoagele: Dumitriu, Patricia Georgescu,
Devineanu etc. Remarcã: <ºi astãzi, când
trec pe lângã ºcoalã, am totdeauna o emoþie
deosebitã, ca ºi cum aº trece pe lângã un
sanctuar! Pentru cã datorez acestei ºcoli
pregãtirea mea ca sã pot intra la Facultate, ºi
pentru viaþã!>.

Intrarea ei la Facultatea de Medicinã nu
s-a petrecut fãrã incidente. Consiliul de fami-
lie, în principiu, nu era de acord <nefiind o
profesiune pentru fete!>. În plus, era <prea
slabã!> Însã Sofia nutrise nu numai o mare
admiraþie pentru tatãl medic al colegei ei de
bancã din Fãlticeni, dar ºi aspiraþia de a-i
urma profesiunea. Familia a încurajat atunci
un tânãr sã-i facã curte spre a o îndepãrta de
gândurile intrãrii la medicinã, totul a fost însã
inutil, cãci în toamna anului 1939 Sofia a dat

examen, ºi a intrat – dupã ce învãþase, stând
în podul casei unei rude din Bucureºti –. 

În primul an de facultate, ºi în cei urmã-
tori, a fãcut stagiu, în vacanþã, la rãniþii de pe
front, care nu aveau ajutoare. Se cereau exe-
cutate amputãri, era nevoie de pansamente, ºi
importanþa chirurgiei i s-a impus izbitor. A
ajutat cât a putut, ziua ºi noaptea, în acele
momente atât de grele, neducându-se <sã
danseze> cu colegii…!

Apoi, în anul 1943, când a dat examenul
de externat pentru anul V, a fãcut stagiu în
vacanþa de varã la circumscripþia Baia, la 8
km. de Fãlticeni, în timpul epidemiei de tifos
exantematic, când s-au revãrsat apele
Moldovei.

Toate aceste <trãiri> aveau sã se reper-
cuteze asupra sensibilitãþii ei, în momentul în
care avea sã fie repartizatã spre a-ºi face un
nou stagiu, la Spitalul nr. 9 din Bucureºti pe
un post de internist la serviciul de neu-
rochirurgie, spre a învãþa neurologia ºi unde
urma sã-ºi pregãteacã ºi doctoratul.

Acolo, în 1935, profesorul Bagdasar,
care studiase neurochirurgia la Boston (ca ºi
anatomia patologicã, histologia º.a.) înfi-
inþase o secþie, în condiþii rudimentare, fiind
astfel întemeietorul specialitãþii de neu-
rochirurgie din þara noastrã, dar nefiind înþe-
les ºi nici bine privit.

La venirea Sofiei, în acea secþie mai acti-
vau, din 1935, dr. Const. Arsenie ºi din 1937
dr. Ion Ionescu, viitorul ei soþ.

Nu putea sã bãnuie cã neurochirurgia
avea sã <o prindã în mreje>, dupã cum s-a
exprimat singurã, pentru tot restul zilelor ei –
adicã timp de 47 de ani, pânã la 1 august
1990, parcurgând toate etapele prin concur-
suri pânã la medic primar gr. II, fãrã nici o zi
concediu medical ºi în primii 15 ani fãrã con-
cediu de odihnã. – 

Prima operaþie pe creier a Sofiei s-a
petrecut aºa: prof. Bagdasar avea un
panariþiu, dr. Arsenie era plecat pe front, dr.
Ionescu avusese un accident la mânã, ºi era
vorba de un copil care, neoperat, ar fi murit.
ªi, dintr-o datã, s-a hotãrât sã opereze <ea>.
ªi-a depãºit emoþia ºi <a operat copilul>,
salvându-i viaþa. Dr. Bagdasar i-a spus
atunci cã e îndemânaticã ºi curajoasã, ºi a
îndemnat-o sã se consacre acestei specia-
litãþi.

Aprecierea profesorului cãpãta semnifi-
caþia recunoaºterii cã poseda cele douã
însuºiri esenþiale în profesiunea de neu-
rochirurg. Despre îndemânarea mâinilor, altã
datã spusese cã la Boston chirurgii neîn-
demânatici învãþau un instrument muzical
sau sã coasã pe etaminã, spre a cãpãta agili-
tate. Sofia ºtia cã posedã aceastã
<îndemânare>, desena ºi cânta la pian cu abil-
itate. Despre curaj însã i s-a relevat de abia
atunci cã îl posedã de asemenea, când, pusã
dinaintea unei situaþii extreme, de viaþã ºi
moarte, a trebuit sã-ºi depãºeascã sensibili-
tatea, sã se concentreze, uitând cã e privitã ºi
sã acþioneze prompt ºi sigur. Din acel
moment a cãpãtat nu numai încrederea profe-
sorului, dar ºi pe a ei însãºi, în ea. Drumul în
viaþã i se alesese. Un drum greu, de sacrifi-
care a oricãrui confort ºi amuzamente, de
dãruire totalã, dar deopotrivã ºi cu satisfacþia
de a efectua adevãrate <minuni>: bolnavi în
comã redaþi vieþii, paralizaþi plecând din spi-
tal complet restabiliþi. Era exact ceea ce
aºtepta ºi cerea de la medicinã! A devenit
conºtientã deopotrivã, de importanþa înte-
meierii acestei specialitãþi în þarã.

Dr. Bagdasar s-a stins din viaþã în 1946,
ºi au rãmas în clinicã: dr. Arsenie – ca ºef –,
dr. Ionescu ºi ea însãºi, echipã restrânsã, de
sacrificiu, permanentã, muncind titanic în
condiþii încã rudimentare, ºi lipsuri materiale.
Lecuia la spital; dimineaþa, de la orele 5, ajuta
la câte patru operaþii pe creier (extirpare de
tumori etc.), dupã amiaza executa ea însãºi
câte patru operaþii pe coloanã (hernii de disc,
tumori medulare, fracturi etc.), noaptea era
totdeauna de gardã; se opera ºi duminica.
Soþul fiind de aceeaºi profesiune, lucrând alã-
turi ºi completându-se, s-au înþeles unul pe
altul cu afecþiune ºi preþuire. Cei doi copii li
s-au nãscut în aceste condiþii grele ºi au cres-
cut obiºnuindu-se cu precaritatea prezenþei
unor pãrinþi covârºiþi de responsabilitãþi, dar
însufleþiþi de frumuseþea muncii lor ºi de

elanul tinereþii, prin care-ºi învingeau
oboseala ºi lipsurile.

Pe parcurs, au mai apãrut unii medici
voluntari care sã-i ajute, ºi care, cum nu exis-
tau posturi, spre a li se permite prezenþa în
spital, erau consideraþi <internaþi la psihia-
trie>.

În tot acest timp, a studiat cu o mare
grijã bolnavii, spre a nu da indicaþii operatorii
superficiale, convinsã cã fiecare <caz> îºi are
un specific de care trebuie þinut seama. De
asemenea þinea sã aibã o tehnicã operatorie
cât mai bine pusã la punct. ªi cu atât mai mult
cu cât – ca femeie – era mai vulnerabilã unor
atacuri defãimãtoare, dorea sã nu i se poatã
reproºa nimic. Întrucât ajunsese sã
munceascã din recunoaºterea aptitudinii de a
o face ºi muncea cu pasiune, nu-ºi dãdea
seama cã era prima femeie neurochirurg, ºtia
doar cã înainta într-un domeniu care, fiind ºi
nou ºi greu, cu program de sacrificiu, tenta
prea puþin, la început, medicii. Cei veniþi mai
târziu, în condiþii mai bune de muncã – ºi ca
aparaturã tehnicã ºi ca orar de lucru – afir-
mau, în zadar uneori, maliþioºi, cã ar fi fost
urmãritã de scopuri ariviste. Tocmai spre a nu
le trezi invidia ºi duºmãnia – care-o fãceau sã
sufere –, dar ºi din simpla lipsã de timp ºi de
interes pentru aºa ceva, Sofia a refuzat în
genere, orice reportaje în presã, televiziune
sau oriunde, ºi nici nu ºi-a consemnat
numãrul imens de operaþii care i se
îngrãmãdeau zilnic sub bisturiu. (Prin anii
1948-1949, s-au sãrbãtorit în cantina spitalu-
lui, 20.000 operaþii ale serviciului de neu-
rochirurgie).

Activitatea ºtiinþificã pentru care a mai
putut sã-i rãmânã puþin timp liber dupã pro-
gramul operator, a constatat din comunicãri
la Societatea de neurologie ºi neurochirurgie
din Bucureºti, publicaþii în revistele de spe-
cialitate din þarã ºi din strãinãtate (în special
din Franþa), la simpozioane ºi la ultimul
Congres internaþional din þarã din 1990. În
total, aprox. 80 de lucrãri originale, în cola-
borare cu dr. Arsenie ºi alþi colegi. I-ar fi tre-
buit desigur, încã o viaþã, spre a mai putea ºi
scrie, pe lângã toatã practica chirurgicalã, tot
ceea ce avea de spus din ceea ce a aflat ºi
realizat.

Nu mai puþin adevãrat este cã a fost con-
tinuu evidenþiatã în muncã ºi premiatã, iar
Societatea de Cruce Roºie a evidenþiat-o pen-
tru activitatea din timpul celui de-al doilea
rãzboi mondial.

În 1970, când a fost trimisã în Franþa,
francezii au fost uimiþi cã femeie fiind practi-
ca asemenea profesiune ºi au cerut sã le arate
conformaþia mâinii. De altfel, ºi excelenta dr.
Florica Bagdasar, soþia profesorului, îi spus-
ese, mai de mult, cã ea n-ar fi avut niciodatã
forþa fizicã de a deschide un craniu, o
coloanã. Sofia însã declarã cã descoperise un
fel de <artificiu> în folosirea trepanului, pe
care-l sprijinea în piept, precum ºi altor
instrumente, cãrora le gãsea o întrebuinþare
<mai cãtre margine>! În tot cazul, ceea ce era
clar: ea reuºea! ªi chiar deplin.

ªi din toatã viaþa ei exemplarã asupra
începutului neurochirurgicei la noi ºi în lume
ºi a locului posibil al unei femei în acest
domeniu, care ar merita scrierea unui întreg
volum pasionant, ne mai permitem sã
relevãm în aceastã prea scurtã consemnare,
nu numai un fapt cu un caracter întrucâtva
captivant ºi exotic: ºi anume chemarea ei la
Abu Dhabi, spre a consulta pe favorita ºeicu-
lui, din haremul în care tradiþia nu permitea
intrarea bãrbaþilor, ºi care contactase o disco-
patie.

Astãzi sunt în þarã peste 60 neu-
rochirurgi dintre care 6 femei, iar întreaga
aparaturã chirurgicalã modernã nu se poate
compara în nici un fel cu simpla masã de
lemn pe care s-au executat la început
primele operaþii, doar cu o anestezie localã.
În broºurile asupra istoricii medicinii ºi a
unor specialitãþi româneºti, apãrutã în
1981, scrise de un medic mai tânãr ºi neav-
izat în condiþiile de dogmatism ideologic
de atunci, este omisã – în orice caz nerele-
vatã – întreaga perioadã de pionierat, atât
de grea, atât de importantã, a neu-
rochirurgiei româneºti, puterea de muncã
supraomeneascã a unui mãnunchi de tineri,
printre care – ºi pentru prima oarã – o femeie
de excepþie, Sofia Ionescu. Dupã Revoluþia
din decembrie 1989 ne revine îndatorirea
de a relua cercetarea întregului trecut dupã
criteriile unui adevãr nepoluat de
prejudecãþi, în puritatea ºi deplinãtatea
semnificaþiilor sale. În aceastã reaºezare a
valorilor, figura Sofiei Ionescu se impune
cu forþã ºi sobrietate recunoºtinþei noastre
imense.

ªi am înþeles, pânã-n cele din urmã,
cum de a putut ca, dincolo de aproape
<cumplita> sa dãruire într-o profesiune ce îi
cerea atâta aparentã duritate, sã-ºi pãstreze
fineþea ºi graþia – chiar surâsul – cu care m-
a întâmpinat în prag. Se datoreazã senti-
mentului împlinirii unui destin <minunat>:
de lecuire a suferinþelor omeneºti – <ca o
poveste>, cum spune ea – ºi asupra cãreia
<aproape cã nici ei nu-i vine sã creadã>!

Dumnezeu sã o ocroteascã ºi sã-i
sporeascã exemplul printre noi!

55

SOFIA IONESCUSOFIA IONESCU
– PRIMA FEMEIE NER– PRIMA FEMEIE NEROCHIROCHIRURG DIN URG DIN LUME –LUME –

dr. în esteticã Nina STÃNCULESCUUna dintre trãsãturile impor-
tante ale acestui celebru þinut mitic
( Atlantida ) este datã de marea
bogãþie în metale preþioase a
acestuia. Între aceste metale se
remarcau în mod deosebit aurul ºi
argintul, alãturi de care apare ºi
aliajul (natural) numit orichalc
care ar fi, dupã unii, un aliaj de
cupru, zinc ºi aur pomenit doar
de Platon în <Kritias>.
Impresioneazã în mod deosebit
cantitãþile mari de aur ce par a fi la
îndemâna atlanþilor ºi de asemenea
asocierea acestuia cu alte mari
resurse de argint, fapt ce ne duce
cu gândul direct la aurul tracilor de
nord (al Apusenilor), unde
asocierea cu argintul este o carac-
teristicã importantã a zãcãmintelor
de aur.

Astfel despre sanctuarul lui
Poseidon ºi al muritoarei Kleitho
(parinþii lui Atlas), de pe insula
Atlantida, Solon (Platon) spunea
cã este înconjurat de o <îngrãdi-
turã de aur>. Capela naosului era
îmbrãcatã pe dinafarã cu argint ºi
avea arcadele îmbrãcate în aur. În
interior tavanul era cãptuºit cu
fildeº stropit cu aur ºi argint ºi în
rest (pereþi, podea, coloane) cu
orichalc. Aceasta adãpostea statui
mari ale Zeului (Poseidon) fãcute
din aur ºi statui de Nereide stând

pe delfini. Regii þinuturilor atlante
închinau templului, la unele cere-
monii, cupe din aur pentru libatii,
iar hotãrârile judecãtoreºti ale
acestora erau gravate pe table de
aur. Tuturor acestora li se adãuga
stele de orichalc.

Este deci foarte evident cã
localizarea acestui þinut mitic tre-
buie fãcutã þinându-se seama în
mod deosebit ºi de aceastã mare
bogãþie în aur ºi argint. Legarea
Atlantidei de arhipelagul vest-
panonic premezolitic (respectiv
preholocen, M. Ticleanu et al.
1991) indicã foarte bine sursele de
metale preþioase ale atlanþilor,
legate în primul rând de aurul alu-
vionar al Munþilor Apuseni, care
se evidenþiazã ºi ca o importantã
sursã pentru argint. Este deci
vorba, în primul rând de aria
aurului tracic, cãruia i s-ar putea
adãuga aurul Europei Centrale.

Amintirea în textul lui Platon
a fildeºului ne trimite ºi la legãturi
ale regilor atlanþi cu þinuturile
africane, iar pomenirea delfinilor
de asemenea sugereaza orizontul
larg al vechii Atlantide. Sã nu
uitãm cã ºi astãzi întâlnim în
lãcaºele de cult ortodox din þarã
ouã de struþ african folosite la can-
delabre, fapt ce poate sugera pãs-
trarea unei tradiþii foarte vechi.

AAuurruull  AAttllaannttiiddeeii
dr. în geologie Mircea Ticleanu

Motto: <Fiecare
om are de fãcut un
singur lucru: datoria
lui, datoria lui
întreagã; orice s-ar
alege de dânsul dupã
ce ºi-a fãcut datoria,
intereseazã datoria
ce s-a fãcut>.

L e g e n d e l e r o m â n i l o rL e g e n d e l e r o m â n i l o r

prof. Virgil VASILESCU
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-  Tu Typhon, sã iei jumã-
tate din împãrãþia mea,
partea ce cuprinde þãrile de
sus ale Istrului, iar tu
Ostreo sã fi faraonul þãrilor
de jos, din þinuturile calde.
Sã trãiþi în bunã înþelegere
pe moºiile
mamelor voas-
tre, a rostit re-
gele în clipa
când se ridica
la zei.

-  Aºa ne
vom rândui,
tatã! Vom trãi
în bunã pace,
au rãspuns cei
doi fraþi vitregi aºezaþi la
cãpãtâiul bãtrânului.

Fãgãduinþa copiilor
acestui prim monarh al
Pãmântului ºi Cerului a
þinut doar trei zile. Dupã
scurt rãgaz, Typhon a luat
în stãpânire Cetatea
Soarelui cu toate þinuturile
cuprinse în cercul apelor
Dunãrii, Tisei, Nistrului ºi
ale þãrmului Mãrii Negre.
S-a fãcut stãpân ºi pe bolta
Cerului ce acoperea
pãºunile bogate în turme ºi
cirezi. ªi-a pus o mulþime

de ºerpi uriaºi drept strajã
de hotar, apoi ºi-a alcãtuit o
puternicã oaste pentru
apãrarea avuþiei. Îi plãceau
cântecele tihnite, la fluier,
nedeile, vânãtorile de zim-
bri. Voia o împãrãþie bogatã

ºi puternicã.
Ostrea, vã-

zând cã împãr-
þeala frãþeascã
nu bate la egal,
a rãmas în ce-
tatea de pe
Cerna încer-
când sã-ºi con-
vingã fratele sã
renunþe la câm-

pie. El dorea sã aducã
apele pe canale pentru
toate þinuturile însetate,
sã cultive cereale ºi
legume, sã creascã livezi
ºi podgorii pe ogoarele
lui, iar fratele sã rãmânã
cu bogatele pãºuni car-
patice. Nu au ajuns la
învoialã pentru cã Typhon
nu vroia sã înstrãineze
din pãmântul de zestre al
mamei sale, nici ca
Ostrea sã se amestece în
rânduielile ºi tocmelile
lui.
(continuare în RÃDÃCINI nr. 6)
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„DEMOLA„DEMOLATTOR”OR” ªI  „DEMIURG”ªI  „DEMIURG”
(continuare din pag. 2)
sã o citeascã atent (ediþia a doua) ºi sã stãm de

vorbã înainte de proiectata emisiune. Nu cred cã a citi-
t-o sau, poate, a citit-o „în diagonalã”; emisiunea a avut
loc ºi Mircea a afirmat aceleaºi opinii în discordanþã cu
izvoarele istorice. I-am reproºat. ªi-a apãrat monopolul
„adevãrului” ºi de atunci „s-a dezlãnþuit” pe aceastã
direcþie, mai ales cã din anul 2000 au început congre-
sele de Dacologie. Desigur, îl irita faptul cã problema
nefiind pe „domeniul lui” (el fiind medievist!),
nu el este primul chemat. 

Între timp (nu ºtiusem!) Mircea fusese
ºcolit/îndoctrinat în Occident, pe linie de U.E.
ºi N.A.T.O. ºi chiar dacã scosese – cu alþi cole-
gi – ºi gazeta „Interesul  naþional” (se pare cã n-
au apãrut mai mult de douã numere), cred cã nu
s-a putut desprinde, ca ºi alþii, mulþi, de
încorsetarea stalinistã în problema naþiunii.

Deºi i-am atras atenþia cã în problema
traco-geto-dacilor vine în contradicþie cu
izvoarele istorice, nu înþelegeam de ce se
„încãpãþâneazã” sã punã aceeaºi „placã”, parcã
primitã de undeva...

În mai 2003, la un simpozion omagial
închinat Domnitorului Alexandru Ioan Cuza (la
130 de ani de la moartea acestuia), la care se
pare cã s-a autoinvitat, a venit sã-ºi „cânte” din
nou „placa”, fãrã vreo legãturã directã cu tema
simpozionului.

Cum se apropia cel de-al IV-lea
Congres de Dacologie (19-20. 06. 2003),
Mircea Dogaru a decis sã deschidã, cu un ceas
mai devreme, „corul” denigratorilor - ºi a gãsit-
o, bine „motivatã”, pe doamna Aurora Inoan,
directoarea „Revistei fenomenelor paranormale
ºi de astrologie”, dispusã sã-l utilizeze, sub
„acoperirea” unei „treziri” a domniei sale la o
opinie ºtiinþificã. Mircea i-a „furnizat”, împre-
unã cu „C.V.-ul” de autoapreciere, un material
denigrator la adresa unei întregi istoriografii,
material pe care respectiva Doamnã, priceputã
într-ale gazetãriei, l-a „meºterit” în interviu (aºa reiese
la o privire atentã).

În „interviu”, Mircea Dogaru reia mai întâi o
rãfuialã mai veche (ante 1989) a „iubitorilor” de
românism cu specialiºtii care „îndrãzniserã” sã afirme
ºi la români protocronismul pe anumite direcþii.

Discuþia o începuse, atunci, în revista
„Luceafãrul”, distinsul istoric literar Edgar Papu,
susþinut ulterior de Mihai Ungheanu ºi de alþii. ªtiinþi-
fic, era ºi este o idee corectã, cãci nu existã naþiune sã
nu aibã ceva protocronist în istoria sa. Numai cã
„mandatul” încredinþat ºi atunci ca ºi acum „iubito-
rilor” naþiunii române, nu permitea ca ºi românii sã fi
avut ceva protocronist! ªi Mircea Dogaru, extinzând
problema (dupã informaþiile lui), la întregul „lagãr
socialist”, la specialiºtii „loviþi” de patima protocron-
simului, îºi permite o „zdrobitoare” criticã, retro, la
adresa lor. 

Pentru Mircea Dogaru, toþi protocroniºtii de
atunci ºi din totdeauna erau ºi sunt – „evident”! mag-
ister dixit – nespecialiºti, dar cu „aplomb habarnav-
ist”, care ar fi ajuns sã susþinã cã popoarele lor (român,
maghiar, bulgar etc), au „brevetat” primii toate
invenþiile lumii, chiar ºi creºtinismul, înainte de Iisus
(aºa a citit Mircea Dogaru în materialele
protocroniºtilor!)...

„Evident”! tot nespecialiºti sunt ºi cei care,
dupã 1989, au revigorat istoriografia dacologicã,
pornind de la alþi mari „nespecialiºti”, precum B.P.
Haºdeu, Nicolae Densuºianu, Mircea Eliade, Vasile
Lovinescu, Alexandru Busuioceanu ºi alþii. 

Acum, dupã 1989, le venise în sprijin  o
„echipã” de români din S.U.A., în frunte cu dr.
Napoleon Sãvescu, ajungându-se – „extraordinar!” –
chiar la þinerea unor congrese de dacologie. Or, dupã
Mircea Dogaru ºi dupã alþii, cu mandat bine precizat,
unor asemenea „nespecialiºti” le este interzis sã se
exprime într-o asemenea chestiune!

ªi primul „invitat” sã se „recunoascã” în seria
„nespecialiºtilor”, care a „îndrãznit” sã se uite ºi în

„ograda vecinului”, în care încã mai cresc „bãlãrii”
staliniste, sunt eu, profesorul de odinioarã a lui Mircea
Dogaru. ªi din discursul - mitralierã al fostului meu
student, reiese cã eu aº fi utilizat conceptul de naþiune
pentru „epoca în care hominizii încã nu se desprin-
seserã total de strãmoºul comun cu maimuþa”. Vedeþi?
În stadiul de alfabetizare în care se aflã acum, dupã
menþionata îndoctrinare, aºa a citit, aºa a buchisit fos-
tul meu student în cãrþile mele! În cãrþile menþionate,
din 1995, eu demonstrasem integrarea traco-geto-
dacilor în conceptul de naþiune, în pofida „viziunii”
staliniste care, din pãcate, încã mai bântuie printre
istorici. De la un asemenea individ (cãci om pentru el,
este de-acum un cuvânt impropriu!) te aºtepþi în con-
tinuare la orice. De altfel, Mircea Dogaru o spune în
fraza urmãtoare, în care se aratã iritat de faptul cã (aºa
cum relatam mai sus) am „îndrãznit” sã scriu o carte
despre traco-geto-daci ca naþiune matcã din Spaþiul
carpato-danubiano-balcanic. Or - mã sfãtuieºte fostul
meu student –, eu sã fac bine sã stau „cuminte” în
„banca mea”, conºtient cã nu sunt altceva decât un biet
„biograf al lui Tudor Vladimirescu” (menþionez cã
între cãrþile mele se numãrã ºi monografia revoluþiei
române din 1821, ajunsã la a treia ediþie, în anul 2000). 

În acelaºi „stil ºtiinþific” se „dã” Mircea
Dogaru ºi la alþi „nespecialiºti”, lãsând pe cititor sã
tragã concluzia cã numai el, Mircea Dogaru rãmâne
singurul specialist în toate, gata sã „mitralieze” pe toþi
cei care-i intrã în raza de bãtaie a logoreei sale. 

Astfel, dupã ce a fãcut „curãþenie” în jurul sãu
– precum puiul de cuc în cuibul pãsãrii – gazdã, în care

Doamna lui Mamã l-a depus ca ou ºi a fost hrãnit de
biata pasãre pânã ce i s-a întãrit „vâna!” -, în numerele
urmãtoare ale revistei amintite, de pe soclul pe care ºi
l-a autoedificat, Mircea Dogaru, începe sã ne
„povesteascã” el, singurul specialist, cum a „curs” isto-
ria mai veche ºi mai nouã, într-un material în care se
„împrumutã” de la mulþi -, fãrã a-i aminti, ºi sub care
îºi pune, semnãtura. Moralitate profesionalã stil M.D.!
ªi „povestea”, poate, s-ar fi întins pe o mie ºi una de

zile ºi nopþi, dacã alte fenomene paranormale
ºi de astrologie n-ar fi „somat-o” pe Doamna
Aurora Inoan sã le acorde locul ce li se cuvine
în „casa” lor ºi sã-l trimitã pe individul cu dis-
curs-mitralierã într-o mahala social insalubrã,
unde limbajul i-ar fi acceptat fãrã rezerve. 

*
*    *

Noi ºtim cã ºi în domeniul dacologiei
încã existã mult amatorism, ca ºi în alte
domenii. Dar el vine de la oameni care, cu
bunã credinþã, vor sã repare câte puþin acolo
unde Academia ºi Universitatea au greºit ºi
greºesc fundamental. Treptat însã, unii dintre
aceºti amatori se vor retrage rãmânând buni
audienþi, alþii vor putea sã ajungã la perfor-
manþe în domeniu! Problema  implicãrii auto-
didactului într-un alt domeniu decât al sãu o
rezolvase, de altfel, de mult, „nespecialistul”
Mircea Eliade, dupã o gafã impardonabilã a
marelui arheolog Vasile Pârvan (micimile
oamenilor mari!...).

Mai ºtim însã cã istoria, ca ºtiinþã ºi
ca disciplinã didacticã, a fost chinuitã conti-
nuu, chin amplificat în regimul comunist ca ºi
în cel postdecembrist, pentru cã aceastã
ºtiinþã ºi disciplinã didacticã, cãutând ºi
exprimând adevãrul, deconspirã/decodificã
pe ticãloºi, mai ales pe trãdãtorii de Neam ºi
de Þarã. ªtia ºi Mircea Dogaru aceasta. Dar
acum?... Cui foloseºte acest „bombarda-

ment” concertat asupra dacologiei, aceastã negare a
evidenþelor? Pentru noi, deja, aceasta este o întrebare
retoricã! Dar dumneavoastrã aveþi un rãspuns, dom-
nilor „bombardieri”? 

Dacã, în problema discutatã, Mircea Dogaru
nu are o motivaþie ºtiinþificã – ºi nu are, categoric!–,
atunci (cunoscându-i felul de a fi), la actualul Mircea
Dogaru poate fi ori un orgoliu exacerbat (cã nu el este
„în faþã” ºi în acest domeniu!), dar poate fi ºi o altã
motivaþie; sau, eventual, celor care, studiindu-l profe-
sional, l-au îndoctrinat subtil ºi pe fondul primei slãbi-
ciuni ( de orgoliu ºi de temperament), nu le-a fost greu
sã-i punã în braþe „placa” pe care s-o „cânte”, chemat
sau nechemat. 

Aºa a trecut Mircea Dogaru, dupã pãrerea
mea, pe altã „baricadã” decât aceea a devãrului
ºtiinþific ºi a interesului naþional, în problema crucialã
ºi atât de sensibilã a „formãrii poporului român”. ªi,
pentru a-ºi „culca la pãmânt” preopinenþii, le-a pus ºi
le pune în „cârcã” aberaþii pe care o minte sãnãtoasã,
de pe poziþia cercetãtorului ºtiinþific, nu poate sã le
gândeascã. El poate fi utilizat acum împotriva oricui,
dacã utilizatorul va ºti, în continuare, cum sã-l
„gâdile” la orgoliu sau cum sã-l cointereseze.

Pãcat! Fostul lui profesor, el însuºi denigrat
(în modul în care s-a arãtat, absolut condamnabil!),
sperã ca istoricul Mircea Dogaru sã-ºi revinã  din rãtã-
cirea în care se aflã. Persistenþa în aceastã rãtãcire ar
deveni diabolicã, maleficã pentru ºtiinþa istoricã ºi
pentru interesul naþional.      

conf. univ. dr. G. D. ISCRU
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(continuare din pag. 2)
În aceastã accepþie, partea finalã din ter-

menul jidovinã, împreunã cu radicalul BA
(<balã), ar putea explica ºi un alt antroponim:
Baldovin (fr. Bandoin).

În privinþa formelor metatezate, exem-
plele date de autori sînt prea numeroase ca sã
fie simple coincidenþe: Iared-Darie, Manu-
Numa, Herodot-Teodor, Mureº-Sumer-
Remus, Preda-padre, Rodna-Dorna, Vlahia-
Havila, Vlãsie-Vasile, Dromiket-Democrit,
Nika(de pe cruci)-Cain, metis-semit, º.a. Tot
aºa a celor cu rezonanþã biblicã sau vedicã:
Adamclisi (pãmîntul lui Adam), Omu (OM,
AUM), Budila, Bãrãtãu, Agnita, Moacºa, º.a.,
a cãror etimologie e greu de explicat alt-
minteri.

2. Dacã aceste teorii, care sugereazã o
preeminenþã ºi o latinitate preromanã a culturii
dacice, sînt false, cum se explicã faptul cã
românii din diaspora, insule infime într-un
ocean lingvistic strãin, nu-ºi uitã limba mater-
nã, iar dacii, la ei acasã, fãrã ºcoli, ziare, cãrþi,
radio ºi TV (impuse de cuceriori) ar fi fost
loviþi de amnezie, contaminându-i ºi pe cei
dinafara teritoriilor cucerite de romani? Alt
caz: pãrinþii mei (basarabeni), care au fãcut
ºcoala sub ocupaþie þaristã, nu aveau voie sã
vorbeascã româneºte la ºcoalã (însã nu ºi-au
uitat cîtuºi de puþin limba), regim la care dacii
nu aveau cum sã fie supuºi. ªi iatã cã, ºi dupã
o sutã de ani, basarabenii tot româneºte
vorbesc. Sã fi fost cizma sovieticã mai „suavã“
decît sandaua romanã? Altminteri, în bunã
logicã academicã, ar fi fost timpul ca ºi
moldovenii de dincoace de Prut s-o dea pe
ruseºte.

3. Dacã este adevãrat cã în orice mit
existã un sâmbure simbolic de adevãr, care
este acesta în mitul lupoaicei care i-a alãptat
pe întemeietorii Romei?

4. De ce pridvor = pered (ºi nu pri) +
dvor, de vreme ce polisemantismul ambelor
prepoziþii îngãduie interpretarea datã?

5. Dacã Mezuza conþine doar crezul
evreilor ºi nimic mai mult, de ce doar ei au,
prin tradiþie, datoria de a-l þine la vedere, pe
tocul uºii? Sã fie oare ºi CODUL BIBLIEI

(Michael Drosnin - Nemira, 1999) tot o
„bombã“ gen LIMBA VORBITÃ DE ADAM ºI

EVA?
6. Revenind la problema iniþialã: oare

munca unor oameni care cred în ceea ce spun
ºi fac (într-un context în care atît de multã
lume una zice ºi alta face) sã nu merite mai
mult decît zeflemea? Chiar ºi numai pentru
curajul de a se emancipa de sub tirania unor
poncifuri (care se cam clatinã!), cu riscul de a
se expune ridiculizãrii - ºi tot ar merita mai
mult, cred eu.
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prof. E. PETRESCU

UU nul dintre aspectele de utilizare a
muzicii (la neamurile carpatice -

n.r.) este pãstrat în izvoarele istorice
referitoare la agatârºi, popor ce a locuit
cândva în Transilvania.

Aristotel îi dã exemplu pe
agatârºii care cântau legile pentru a nu
le uita, precizând cã un asemenea sistem
de memorare era general. Acest fapt a
fãcut ca primelor cântece compuse sã li
se spunã tot legi. Iatã cã un mijloc foarte
important de comunicare, de stabilire a
unei ordini legislative, se baza pe uti-
lizarea muzicii. Probabil cã la apariþia
literelor ºI a comunicãrii prin scris,
orgoliul de interpreþi i-a fãcut peoamenii
acelor vremi sã considere o ruºine uti-

lizarea textelor scrise pentru
cunoaºterea legilor.

Totodatã s-au transmis pânã la
noi scrieri care relevã, la poporul geto-
dac, credinþa în puterea muzicii de a
rezolvaconflictele, de a îmblânzi
sufletele duºmanilor(s.n.). Numai o
practicã îndelungatã ºI o bunã
cunoaºtere a calitãþilor muzicii poate
crea un atare mod de gândire. <... Mulþi
dintre barbari trimit ºI soliile lor însoþite
de cântãri din flaut ºI chitare, pentru a
îmblânzi sufletele inamicilor. Astfel,
Teopomp, în cartea a XLVI-a a Istoriilor
sale spunea: <Geþii cântã din citerele pe
care le aduc cu ei, când se gãsesc într-o
solie. Iar acest exemplu nu este singurul.
Într-una din lucrãrile sale muzicologul
Petre Brâncuºi îl citeazã pe Iordanes

care spunea: <... De aici, preoþii
goþilor(respectiv geþilor – n.n.) aceia
care se numeau cucernici, deschiserã, în
grabã porþile ºI, fiind îmbrãcaþi în haine
albe, ieºirã înainte invocând prin cân-
tece ºI rugãciuni ca sã le fie favorabili>.

Aceste douã exemple apar ca o
susþinere reciprocã, dar ºI unitarã, a
rolului important ce I se acordã muzicii
în stabilirea unor relaþii paºnice. Ele
constituie o grãitoare dovadã cã l;imba-
jul muzicii ºi-a dovedit ºI de aceastã
datã superioritatea în competiþia cu cele-
lalte mijloace de comunicare. Gãsim
aceastã idee sintetizatã în Hronicul
muzicii româneºti(autor: Octavia Lazãr
Cosma): <În colectivitate cântecul apare
întotdeauna ca simbolul identitãþii
punctelor de vedere, puterea înþelegerii
între oameni>. Numai o bunã cunoaºtere a
psihicului uman îi putea conduce pe
locuitorii acestui teritoriu(carpato-danu-
biano-pontice – n.r.) la utilizarea artei muzi-
cale în scopurile arãtate pânã acum.

MuzicaMuzica lala trtraco-gaco-geto-daceto-dacii
– mi j loc  de  com u n i c a r e –

prof. Ion DOGARU

C ã t rC ã t r e  c i t i t o re  c i t i t o r i !i !
Ne cerem scuze faþã de cititorii interesaþi de materi-

alul despre <Perceperea psihologicã ºi esteticã a culo-
rilor> – scris de d-na Tamara MACOVEI (Chiºinãu),
pentru faptul cã nu le putem oferi în numãrul de faþã con-
tinuarea aºa cum am promis în numãrul anterior
(RÃDÃCINI nr. 4).

Sperãm ca în cel mai scurt timp sã putem intra în
posesia materialului respectiv astfel încât sã  putem
publica partea a doua a articolului respectiv.

Vã mulþumim pentru înþelegere!

Marea Preoteasã din þinutul
Gumelniþa, cu vas ritual purtat

pe cap – anii 5.000 î.e.n.



FF iecare om ales îºi ciopleºte propria
statuie fãrã sã batã insistent la uºa

nemuririi. Cei cu har ºtiu cã Timpul cu
neiertãtorul lui tãvãlug striveºte totul în
cale ºi numai câteva flori rãzleþe se ridicã
greu din masa amorfã. Faptele deosebite
îºi adunã strãlucire proprie pentru
model; devin valori sociale numai dupã
75 – 100 de ani de pomenire. Cu cât un
chip model urcã mai repede pe soclu, cu
atâta grabã coboarã în neant. Ciudãþenia
mersului vremii aratã cã atunci când se
forþeazã nota coloristicã în zugrãvirea
portretului-model se pripeºte judecata în
defavoarea celui vizat. Avem multe
exemple din care putem învãþa. Nu
oamenii construiesc valorile, ci faptele
lor ieºite din comun, iar selecþia acestora
cere timpã ºi mediu favorabil. Nu con-
temporanii îºi ridicã semenii, ci generaþi-
ile urmãtoare care pot poune în balanþã

numai împlinirile ce se cer unui model.
În rãstimpul veacului alegerii ºi

sedimentãrii fiecãrei valori, în conºtiinþa
mulþimii intrã imaginea pretinsului
model: portretul, faptele deosebite
împinse pânã la sacrificiu, în binele
obºtei. Obºtea cãrturarilor îºi cautã mod-
ele, , obºtea religioasã îºi binecuvintezã
sfinþii, obºtea apãrãtorilor îºi slãveºte
eroii etc., toþi aleºii purtând aura
recunoaºterii unaniume. Altfel, pier
dureros, soclul dovedindu-se mai rezis-
tent în timp.

Un model candidat la piedestalul
nemuririi se vede a fi Romulus
Vulcãnescu. Cu puþin timp în urmã i s-
a popularizat vasta operã. Mult a ago-

nisit! Mult ºi fãrã egal calitativ.
CXreaþia ºtiinþificã nu este o joacã de
cuvinte... Oricum Romulus
Vulcãnescu rãmâne ctitorul MITOLO-
GIEI ROMÂNE, al unei ºtiinþe funda-
mentale pentru noi, fiindcã el a pus
temei teoretic unei discipline ºtiinþi-
fice localizate în mozaicul civilizaþi-
ilor neamului sedentar, carpatic.

Pentru a-l individualiza, pentru a-
l identifica mai uºor se cuvine a-i arãta
spiþa bãrbãteascã a secþiunii apropiate
din arborele sãu genealogic. Dupã
popularizarea operei este al doilea cri-
teriu pentru dreapta judecatã ce va sã
vie.

prof. Virgil VASILESCU

IIstoria este alcãtuitã din noþiunile IST +
ORIA. În alcãtuirea conceptului IST este un

dativ vechi, scris în mod normal cu <y>, – sim-
bol al firului necunoscut. Rãdãcina IST se va
citi stãrii. ORIA – a doua rãdãcinã – este în
legãturã cu transmiterea pe cale oralã. Putem
defini, astfel, istoria ca pe un studiu transmis
pe cale oralã de la toate elementele, materiale
sau spirituale, ale stãrii.

Istoria s-a dezvoltat odatã cu apariþia omu-
lui ca un martor permanent al îmbogãþirii
gândirii ºi al întâiului aºezat în trup, astãzi
mintea. De aceea facerea lumii este capitolul
de început al acestei ºtiinþe care poartã numele
de istorie. În preambul, trebuie sã înþelegem în
ce chip a luat formã lingvisticã facerea ºi de
unde se trage investirea cu titlu a lumii.

Facerea este un întreg strat de zãmislire
aºezat în gândire de la doi lucrãtori: lucrãtorul
Pacer are în lucrarea sa plãmada primitã de la
cer. Produsul lucrãrii sale poartã numele de
picurare, dar ºi pachet. Lucrãtorul Hacer este
stãpân peste lucrarea de imbold ceresc altfel de
hãcuire a elementelor care compun stratul din
care se trage picurarea. Cele douã lucrãri se
întrepãtrund ºi din phacere, ia naºtere facerea.

Lumea este o întregã concepþie despre
modul în care se cuprind în sarcina de întru-
pare elementele conexionale. În spatele lumii,
se aflã eul Lomyn toatã înnemuirea(legãtura
pe fir de neam - n.r.) moºtenitã de trup de la
legãtorul sãu ceresc. Eul Lomyn dezvoltã în
lucrarea lumeascã lumina, iluminarea, strãlu-
minarea ºi, sub dumirire, lumânarea.
Lumânarea este instrumentul de percepere a
relaþiilor dintre legãtorul ceresc ºi legãtoarea
lumeascã. Lola este substanþa care exprimã
întrepãtrunderea de legãtor prin legãtoare. Ea
este specificã corpului T´la , ceresc prin înte-

meiere cauzalã ºi corpului D´la, lumesc prin
datul ca efect. Aceastã gândire naivã aºeazã
piatra numitã dol la baza efectelor lumeºti. De
aici neamul traco-geto-dac al dolonsilor era
însãºi breasla pietrarilor iar þinutul dolj, acum
românesc, este depunerea de la piatrã sau pen-
tru piatrã, respectiv nisipul a cãrei desluºire o

definim prin plãmada dobânditã la vedere de
la toþi angajatorii vãzuþi ºi toþi nãscãtorii
cunoscuþi. Rolul nisipului pleacã de la posibil-
itatea de a sfãrâma piatra pentru analizã sau de
a combina piatra pentru sintezã.

Oamenii, conduºi de puterea cuvântului,
au înþeles empiric lumea ca o vastã lucrare
chimicã – ºtiinþa numitã chimie fiind, multã
vreme studiul ascuns al logosului, adicã, al
modului în care a fost vãzutã angajarea de la

legãtorul Lo prin cursul Go al lumii.
În logos, distingem câteva trepte ale mer-

sului lumii între legãtorul primordial ºi
urmaºul propriu-zis apãrut de la un asemenea
tatã. În logica aceasta se cuprinde toatã
înþelepciunea dobânditã de oameni de la cos-
mos. În cosmos, se descoperã puterea casei de
întrupare, cea care aparþine exclusiv tatãlui, în
calitate de înfigãtor Co ºi învlãguitor Mo:
– treapta I s-a chemat Agaia (împãrãþia cerului);
– treapta a-II-a s-a chemat Pangeea (elementele
de compunere a lumescului);
– treapta a-III-a s-a chemat Geea (binecunos-
cuta maicã Geea).

Maica Geea este o femeie. Ea are în com-
punere, substanþa Pama de plãmãdire tru-
peascã ºi forþa spiritului Haema. Pama ºi
Haema, prin phaemee dã femeia cu cele trei
straturi zãmislitoare – unul de la tatã, unul al
sãu ºi unul al urmaºului. Din Pamaenta, s-a
dezvoltat Pamenta, plãmãditoare de minte ºi
sub dumirire pãmântul.

Oamenii au evoluat, în gândire, dupã aces-
te prime sensuri trãite, în naturã ºi, prin asociere
logicã de la ceea ce se cunoaºte la ceea ce
acþioneazã sub necunoscut. Facerea este
însoþitã de începere. Începerea este acelaºi
lucru cu punerea sub dumirire a începtelor, alt-
fel cu crearea unui bagaj de noþiuni introductive
din care a cãpãtat formã istoria care trebuie sã fie.
Încã din strãvechime, o parte a lumii era consid-
eratã lucrãtoare, iar, altã parte a lumii se ocupa cu
orânduiala în înþelepciune a cunoºtinþelor
devenite adevãruri. A luat, pe calea aceasta, fiinþã
concepþia despre înãlþarea prin bisericã. Avem de
pildã Yo Mircea Voevod ºi încã Yo ªtefan domn
al Moldovei, etc. cunoºtinþelor devenite ade-
vãruri(?), etc. Yo însemna înãlþat prin bisericã
<Ynridi otia>.

FFACEREAACEREA LUMIILUMII
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I s to r ia   care   t rebu ie   sã   f i e !

prof. Grigore ALBU  GRAL
Studii de culturã ºi

civilizaþie româneascã
(autor: Gabriel Gheorghe)

Cartea publicatã de fundaþia
Gândirea în 2001, argumenteazã cu un
numãr impresionant de citate din autori
antici ºi moderni cã Dacia este vatra
vechii Aria. De aici au roit hoardele
ariene. La argumentele susþinute de ves-
tigiile arheologice descoperite în pãmân-
tul românesc se alãturã ºi limba românã
despre care se aratã cã a exportat cuvinte

în toate limbile aºa numite indo-europene (mai degrabã
putem spune eoropeano-indiene, n.r.). Cuvintele
asemãnãtoare cu româna au fost primite de la strãmoºii
noºtrii, de turci spre exemplu prin persani, de francezi
prin gali, de albanezi direct de la daci etc. Recunoscut
pentru rigoarea ºtiinþificã în studiul limbii românilor ºi a
influenþei acesteia asupra aºa numitelor limbi indo-
europene, domnul Gabriel Gheorghe nu se dezminte nici
de aceastã datã justificând ºi argumentând fãrã echivoc
care au fost influenþele spre exemplu în cazul limbii
franceze.

Se citeazã un numãr impresionant de autori.
În partea finalã a cãrþii lui Gabriel Gheorghe putem

parcurge câteva dintre hãrþile apãrute de-a lungul timpu-
lui în care sunt prezentate zonele în care s-au întins în
preistorie diferitele culturi(civilizaþii), dupã Marija
Gimbutas ºi alþi autori.

Începuturi româneºti
(autor: Alexandru Badea)

ed. Enciclopedicã – 2001

Autorul susþine ºi argumenteazã
imposibilitatea ca romanii latinofoni sã
fi putut asimila popoarele cucerite din
aria celor considerate azi ca fiind neola-
tine.

Asemãnarea dintre românã ºi latinã
se datoreazã asemãnãrii cu latina a lim-

bii care stã la baza limbii române, limba strãmoºilor geþi-
daci-bessi-valahi recunoscuþi din scrierile istoricilor
strãini ca locuind continuu în spaþiul apelor carpato-
dunãrene.

Autorul citeazã istorici, dã date semnificative ºi con-
struieºte o demonstraþie logicã pas cu pas, uneori folosin
ºi argumentaþia prin reducere la absurd.

Înþelepciune strãbunã
(autor Mioara CÃLUªIÞÃ-ALECU)

Autoarea începe cu prezentarea
unor cãrþi vechi ºi se strãpduieºte sã
gãseascã ºi sã evidenþieze asemãnãri de
limbã ºi de tradiþii cu cele româneºti.

Avesta este vechea carte a lui
Zarathustra Zorastru; Veda cuprinde o
întreagã literaturã sanscritã. Cartea
legilor lui Manu oglindeºte o organi-

zare socialã arhaicã, Cartea tibetanã a morþii aratã cred-
inþa despre existenþa de dupã moarte.

Aezistat un centru spiritual în Dacia?
Aceastã lucrare care constituie mai mult de

jumãtate din carte este însoþitã de note cu trimiteri bib-
liografice. Se expun ºi se discutã puncte de vedere
prezentate de Nicolae Densuºianu în Dacia preistoricã,
de V. Lovinescu în Dacia hiperboreanã, de Nicolae
Miulescu în Da.kºa þara zeilor, de I.P. Bogdan în
Kogaionon <muntele sfânt al dacilor, de cercetãtorii
care au încercat sã descifreze mesajul ruinelor de la
Srmisegetusa dacicã.

Se face o reconstituire a panteonului zeilor
geto-daci. Pe baza informaþiilor din scrierile istoricilor
greci, a tradiþiilor ºi folclorului românesc, se încearcã
pentru prima datã sã se ajungã la miturile practicate de
geto-daci. Dupã amprenta lor din folclor se pare cã
acestea au avut un caracter mai puþin secret, ca aiurea,
mai ales în perioada lor de decadenþã.Se vorbeºte de
iniþieri pe totem: ºarpe, lup, mistreþul alb, de iniþieri fal-
ice de tip cabiric care au evoluat în iniþieri cavalereºti,
de practici dionisiace, orfice, iniþierile apollinice s-ar
pute sã fie legate de................(?), iar cele zalmoxiene
ar fi putut influenþa pe vechii cãlugãri creºtini.

A existat un centru religios în Dacia? Se
considerã important dacã acesta ºi-a lãsat amprenta în
sufletul ºi mentalitatea românilor.

În ultimul capitol al lucrãrii prezentate aici
<Din tainele limbii românilor> autoarea încearcã sã
descifreze înþelesul cuvintelor româneºti pe baza
rãdãcinilor formate de morfemele ce intrã în compo-
nenþa cuvintelor.

Se evidenþiazã pentru prima datã, cã în
limba românã existã ca rãdãcini ale cuvintelor morfeme
a cãror citire inversã exprimã un sens opus, antonimic
celui iniþial, care se citeºte normal.

În ultima parte Adaos este publicatã comuni-
carea la cel de-al II-lea Congres internaþional de
dacologie intitulatã Strãmoºii.

Cartea Înþelepciune strãbunã a apãrut în
2002 la editura Miracol  Bucureºti.
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EEra o vreme când, în clasele
primare fiind, noi elevii eram
învãþaþi cã toate stâncile cu

forme curioase din Carpaþii româneºti (vezi
Sfinxul, Babele º.a.) au fost modelate de
factori climaterici, cum ar fi ploile,vânturile
sau zãpezile. Astãzi ºtim cã aceste stânci
sunt niºte lucrãri... <omeneºti>(?) ºi le

numim megaliþi. În ceea ce priveºte megali-
þii din Carpaþi domnul Silviu N. Dragomir
face, în cartea sa Enigme în jurul nostru –
editatã de ENMAR COMSERV s.r.l. în
1998, o incursiune extrem de interesantã
printre megaliþii carpatici, incursiune cu
care sper cã reuºeºte sã stârneascã în mintea

cititorilor, fie ºi doar câteva întrebãri.
Consider cã meritul autorului, prin

aceastã lucrare este de a ne deschide noi ori-
zonturi în aprecierea mãrturiilor existente în

România, pentru a putea înþelege adevãrata
istorie a românilor, pentru a ne gãsi ade-

vãratele rãdãcini. Astfel pornind
de la niºte <banale> stânci putem
pãtrunde adânc în <istoria care tre-
buie sã fie>, nu doar a neamului
românesc, ci chiar ºi a altor nea-
muri: vezi aici referirile la stâncile
megalitice de la Stonehange, ale
unui istoric britanic, cum cã aces-
tea au fost realizate de o populaþie
de origine tracicã, sau ceea ce
ºtiau egiptenii încã de acum circa
4000 ani ºi anume cã <sunt o rasã

septentrionalã>, cã ºi-ar avea rãdãcinile
undeva în nord.

O enigmã tulburãtoare a constituit-o ºi
o constituie în continuare ºi astãzi pentru
lumea occidentalã motivaþia ºi semnificaþia
realizãrii marelui Sfinx de la Gizeh (Egipt)
ºi cum a putut fi el construit, sculptat. Foarte

puþini însã ºi-au pus aces-
te întrebãri în legãturã cu
numeroºii Sfincºi din
Carpaþii româneºti –
poate cã nici nu au auzit
de ei. Ar fi, consider, sin-
gura lor scuzã.

Existã oare pe Terra
o altã zonã unde sã fie o
asemenea aglomeraþie de
Sfincºi? Care sã fi fost
motivaþia celor ce au

modelat stâncile carpaþilor. Sã fie oare
imaginea zeilor, despre care grecii antici
spuneau cã au venit aici (pãmântul de la
nord de Dunãre era considerat în epoca

anticã a Greciei
ca fiind þara
zeilor, locul un-
de zeii au venit
pe Pãmânt).

Pentru a nu
risca sã fiu cata-
logat ca fãcând
simple speculaþii neargumentate ºtiinþific,
voi lãsa pe cei mai documentaþi decât mine
în a face aprecieri, a emite ipoteze ºi a veni
cu argumente care sã lumineze enigma
sfincºilor carpatici.

Sã vedem însã ce ne spune domnul
Silviu N. Dragomir în cartea domniei sale,
despre Sfincºii din Carpaþii româneºti.

<MarMarele Sfele Sf inxinx
Numit ºi Sfinxul Românesc, Sfinxul

din Bucegi se aflã pe muntele Babele, în
imediata apropiere a cabanei cu acelaºi
nume. Privirea sa este îndreptatã spre Vârful
Omu, fiind mai cunoscut prin profilul sãu
stâng. Nu trebuie însã neglijat nici profilul
sãu drept, de un
alt tip uman –
megalitul fiind
din felul celor
plurifigurativi.

Când auto-
rul anonim al
Mioriþei afirma
cã la nunta ciobãnaºului valah au oficiat
<preoþi, munþii mari>, se poate sã nu fi fost
vorba doar de o simplã (ºi frumoasã, e
drept) metaforã, ci de o oarecare realitate
mai concretã. Amintim cã în Munþii Carpaþi

sunt câteva zeci de denumiri <Omu>. Mai
sunt ºase <Sfincºi>, nenumãraþi <Moºi>,
<Babe>, <Urieºi>, <Paznici>, <Cãlugãri>,
<Iorgovani> º.a.

Toþi aceºti megaliþi, ...., au avut un rol
deosebit în credinþele populaþiilor montane,
primele semnale provenindu-ne de la
Dimitrie Cantemir,care acum trei secole, îºi
culegea datele din teren (v. <Dochia>), iar
savantul peruan Daniel Ruzo afirma în
urmã cu douã decenii: <Am cercetat munþii
celor cinci continente de pe planeta noastrã.
În Carpaþi am gãsit monumente unice,
dovedind cã pe locurile acestea a existat o
mare civilizaþie>. Între cei doi savanþi a mai
existat un mare ºi neobosit istoric, Nicolae

Densuºianu, care a fundamentat o teorie
amplã, perfect structuratã, dar ºi ea global
respinsã de minþi încete ºi rãuvoitoare, pe
motiv de <protocronism>. O comodã
etichetare pentru un domeniu unde nici
mintea ºi nici argumentele nu te prea ajutã.

Marele sfinx din Carpaþi a fost mode-
lul Sfinxului egiptean?

Din momentul în care istoricii ºi arheogii
au constatat cã Sfinxul
egiptean este contruit
direct pe nisip,neexistând
dedesubt  nici un alt strat
de civilizaþie – deci cã
acest enigmatic monu-
ment nu are o istorie
propriu-zisã – s-a sta-
bilit cã nimeni nu are
de ce sã încerce  a-i
dezlega taina. dar chiar
egiptenii susþineau ,

încã de acum 4000 de ani, cã Sfinxul s-a
nãscut dintr-un vis... Ei care ºtiau cã sunt o
rasã septentrionalã, venitã de undeva din
nord ºi doar uºor amestecatã cu  unele
populaþii negroide, este posibil cã
înþelegeau prin vis, amintirea locurilor pri-
mordiale. Poate cã desþãraþi fiind, egiptenii
nu suportau uºor singurãtatea pustiurilor
de nisip ºi au dorit sã prefigureze munþii
piramidali de acasã, poate nu voiau sã uite
vulturii, ceahlãii din nord ºi  i-au sãpat  spre
aducere-aminte pe emblema Tebei, care
niciodatã nu-i vãzuse, poate continuau sã
creadã (întocmai ca odinioarã acasã) în
inexistenþa morþii ºi au consemnat toate
acestea în tul-
burãtoarea
Carte a
M o r þ i l o r .
Dar dacã
miile de furtu-
ni de nisip au
ºters  orice
urmã a <sem-
nãturii> celui
care a sculptat
Sfinxul, oare
noi nu mai avem deloc dreptul sã cãutãm
sã-l aflãm?>

Dintre Sfincºii Carpaþilor româneºti
exemplificãm, prin imaginile alãturate,
doar o parte dintre cei mai cunoscuþi.

Ca o încununare a semnificaþiilor
ºi a importanþei megaliþilor din
Carpaþi, mintea oricãrui român,
atunci când aude doar simpla den-
umire de sfinx, se va îndrepta în
primul rând cãtre Marele Sfinx din
Bucegi, chiar înainte ca gândul sã-
i zboare cãtre arhicunoscutul mon-
ument egiptean.

Îi mulþumesc domnului Silviu N.
Dragomir, ca de altfel ºi societãþii ENMAR
COMSERV s.r.l. cã au fãcut posibilã
apariþia acestei lucrãri.

Marian MIHAI
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Martele Sfinx românesc din Bucegi

Sf inxul  d in Bratocea  – Masivul  Ciucaº

Sfinxul de la Pietrele lui Solomon
(foto prof. Cãlin Turcu)

Sfinxul de la Topleþ – Herculane  (foto prof. Cãlin Turcu)

Sfinxul de la Stâniºoara – Cozia  (foto dr. P. Mãldãrescu)

Sfinxul de la Piatra Arsã – Platoul Bucegilor  (foto prof. Cãlin Turcu)
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Nici o naþiune din lume nu s-a format pe un gol, pe un vid. 
În fiecare caz a existat ceva anterior, fiecare are istoria sa.
Gândiþi-vã cã n-am fi existat fãrã cei dinaintea noastrã.
Cred cã meritã sã facem ceva pentru EI. 
Invitãm pe toþi cei interesaþi în cunoaºterea ºi promovarea

istoriei ºi civilizaþiei carpaticilor, din care ºi noi facem parte, sã
sprijine apariþia acestei reviste. Fie prin donaþii, fie prin reclame,

dar mai ales cumpãraþi-o!
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COMPARAÞIE ASUPRA PRINCIPALELOR CARACTERISTICI FACIALE
ÎNTRE SFINXUL DE LA GIZEH ªI SFINXUL ROMÂNESC

• SUPRAFEÞELE (10-1-2-3-4-6-7-8-9-10) INDICÃ GRADUL DE ASEMÃ-
NARE DINTRE DOI SUBIECÞI, RESPECTIV CEI DOI SFINCªI.

•ÎN CAZUL DE FAÞÃ SUPRAFEÞELE TINZÂND CÃTRE ZERO, ASEMÃ-
NAREA ESTE PERFECTÃ.

•    nr. 5, anul II – 2003


