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BASARABII — O EXISTENÞÃ MILENARÃ  ÎN
ISTORIA ROMÂNILOR

Istoria consemneazã prezenþa acestei familii în puþine do-
cumente, dinainte de Evul Mediu. Existenþa ei e legatã, prin ascen-
denþã, de unul din miturile fundamentale ale istoriei universale
ºi anume de cel al lui Pelasgus, Munteanul nãscut din Pãmânt
Negru. Pausania spune cã „dupã cum povestesc arcadii, cei mai
vechi locuitori ai Eladei, considerã pe Pelasgos cel dintâi om nãs-
cut pe pãmânt“. Era din neamul Titanilor ºi acest lucru s-a pãstrat
în memoria colectivã a daco-românilor — pelasgi. Este conside-
rat ºi de N. Densusianu (Dacia Preistoricã) „patres progenitores“
adicã primul strãmoº, de acelaºi sânge. Pelasgus este la originea
neamului titanilor.

Cuvântul „titan(o)s“ — are în rãdãcinã pe acela de „tatã“
— titanii devenind „tãtâni“, asimilaþi, mai târziu cu „tãta(â)ri“, prin
fenomenul fonetic numit rotacism. Acest termen îl întâlnim ºi în
„Codicele Voroneþean“ ºi în „Dumer(n)eca 7 a Sfinþilor tãtari“, adicã
a Sfinþilor Pãrinþi ºi n-are nici o legãturã cu populaþia de origine
asiaticã.

Pelasgos era numit ºi Uranus, adicã Cerescul, Divinul,
Alesul. Nu întâmplãtor se spune despre el cã vine din pãmânt
negru; el însuºi primind denumirea de Cel Negru. „Dacii, ca popor
hiperboreean coboarã din acest Pelasgos, omul primordial, nãs-
cut din Pãmântul Negru“ (V. Lovinescu-Dacia Hiperboreeanã Ed.
Rosmarin). Marea lor e Neagrã, Valahii au fost numiþi Valahii Negri,
iar þara lor Valahia Neagrã, Kara Ulaghi, Kara-Iflak, de turci, Kara-
Ulak de sârbi ºi de bulgari. ªi astãzi existã în sudul Dunãrii români
care-ºi spun Valahii Negri.

Dupã acelaºi autor „funcþiunea tradiþionalã la valahi era
Negru Vodã (în sanscritã Krishna are sensul de negru; era Dom-
nitorul Dwaraka, numit Domnul Krishna, în traducere româneascã
însemnând Negru Vodã“. ( ibidem pag. 60). Dacã neamul Basara-
bilor îºi are rãdãcinile atât de adânci în timp, sã-l urmãrim în istorie.

Plutarh (Opere.tomI-784), vorbeºte de unul din cei 7 ini-
þiaþi ai antichitãþii, despre filozoful schyþilor, Anacharsis, fiul lui
Niuru — în greceºte Niuros, în limba pelasgã Niurus, adicã Negru,
la rândul sãu rege.
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Prometeu e numit în miturile româneºti Nereu. Acest cuvânt
s-a pãstrat în hidronimul Nera, dar ºi întrun toponim cu aceeaºi
structurã fonicã rãstrãveche, Nereu, sat din apusul þãrii; l-am
descoperit, cu surprindere, fiinþând pânã astãzi, ca derivat, într-o
hore (doinã) din Þara Lãpuºului; „Tremes-a.mpãratul carte / La
fetile de pe sate / Sã nu-ºi facã rochii-n flori/ Cã nu le-au rãmas
feciori / Sã-ºi facã rochii nerâie / C-au murit feciori o mie“.

Sã vedem care este legãtura între Basarabi ºi titulatura
miticului Pelasgus.Basarabii sunt reprezentanþii aleºi, de sânge
albastru (negru), ai lui Saturn, (zeul, fiul lui Pelasgus) acelaºi cu
Ianus, Cel cu doua Feþe, cu Zalmocsis — Stãpânul Vieþii ºi al Morþii
ºi mai târziu cu Dumnezeu.Ei îºi au rãdãcinile în Þara Neagrã cu
munþi maiestuoºi pe care o identificãm cu Dacia, Pelasgia hiper-
boreanã, primordialã, cu centru de iradiere în Carpaþi.

Toþi Basarabii-daci, voievozii daco-romani, erau, ca ºi în pe-
rioada de primordialitate, reprezentanþii castei sacre, sacerdo-
tale — regale, a iniþiaþilor. Aceastã conºtiinþã a aleºilor, a iniþiaþilor,
au pãstrat-o vievozii români pânã în sec. al XIX-lea. Lexemul
basarab este alcãtuit din — ba(n) ºi sarab. Având în vedere cã
aceºtia erau iniþiaþi în tainele cerului ºi ale pãmântului, conducã-
tori de neamuri nobile, admitem cã ban (aºa cum pe bunã drep-
tate afirmã Vasile Lovinescu, cel mai marte mitolog al nostru,
fãcând parte din casta iniþiaþilor, expert în ºtiinþa heraldicii mon-
diale, care presupune cunoºtinþe vaste de istorie, mitologie, eso-
terism ºi nu numai, care a studiat ºi cunoscut bine miturile, ca
ºi limba sanscritã, având ca mentor pe un alt mare iniþiat, Rene
Guenon) este „cel bogat“. Unii cercetãtori, pornind de la o ins-
cripþie ce se referã la Mihai Viteazul, sau o altã inscripþie pe o
monedã bãtutã de voievodul Brâncoveanu la 1713-Constantinus
Bassaraba de Brankowan, considerã imposibilã etimologia cuvân-
tului Bassarab, scris cu dublu „s“, provenitã din lexemele amintite
mai sus, acceptând structura sanscritã bha-ºi saraba, traducând
pe bha drept a apãrea, deci a trece drept Saraba.

Considerãm cã acest cuvânt s-a format pe plan local, cel
de-al doilea „s“; din lexemul Bassarabã (care apare numai acci-
dental), este o rezultantã a fenomenului de întãrire foneticã, prin
atracþie a consoanei “n“ din lexemul ban spre consoana „s“, evitân-
du-se sonorizarea lui „s“, intervocalic, ca în latinã, ceea ce ar fi
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schimbat sensul, pentru cã în vremurile relativ mai noi, ale dom-
nilor amintiþi, în mod cert existau persoane cultivate ce cunoºteau
latina, ca ºi greaca. Sanscrita are cuvântul bas la care unii cercetã-
tori asociazã lexemul sarab(a)(ã); dar þinem cont cã pelasgii,
inclusiv nobilii lor, tarabostes , sunt cei care migreazã spre est
ºi istoria consemneazã pe aceºti conducãtori regionali, cei mai
bogaþi( de aici ºi titulatura unei regiuni conservatã pânã târziu —
Banatul, condusã tot de un ales, un conducãtor , un sarab ºi
anume Banul; Mihai Viteazul a fost unul dintre banii Craiovei).

Exista rangul boieresc al banului ºi în Moldova, dar nu avea
atribuþii deosebite pe scara ierarhicã precum cea a banului Olte-
niei, care era cel mai bogat, era stãpân peste 5 þinuturi ºi avea
putere militarã ºi administrativã independentã de domnitorul þãrii
(N. Bãlcescu — Românii supt Mihai Vodã Viteazul) iar saraba(ã)
— înseamnã cel negru, din neamul negru, adicã a celor aleºi, nobili.
Prin urmare, considerãm crearea cuvântului pe plan local, adicã
prin închidere, având în vedere principiul continuitãþii fenomenelor
în istorie, legea comoditãþii în vorbire eliminând fonemul n, din
Ban+ Sarab(a), acesta devenind Basarab(a)(ã).

Etimologia cuvântului a preocupat pe mulþi specialiºti.
Hasdeu cautã Bas-Arabii în Arabii de jos, D. Onciul îl deriva de
la denumirea unui trib dac-tracic, besii din Balcani, Gh. Sãulescu
îl vedea un derivat din Bassaripa.Mai aproape de zilele noastre,
etimologul Bezanov confirmã, prin afirmaþiile sale, cele spuse mai
sus cãci „poeziile populare ale sârbilor, ºi ale bulgarilor, ca ºi ale
ucrainenilor, populaþii înconjurãtoare României, vorbesc de români
numindu-i arabi, iar þinutul lor Þara arabilor“. Iorga „mai bãnuia
cã numele ar putea veni de la haina tracicã Bassareus, înafarã
de altã bãnuialã, care a inflamat capetele înfierbântate de urã
dupã tratatul de la Trianon, sau pe a unora mai recenþi ca dl.
Djuvara care, fãrã argumente bazate pe documente valabile, prin
omisiun ºi refaceri de text, prin diversiuni de tot felul, falsificând
datele dinaintea venirii maghiarilor, prin afirmaþii de-a dreptul hilare
cã nu am avut aceste organizaþii statale mai devreme pentru cã
nu am nimerit peste barbarul cel bun; acesta, dacã nu putea
fi maghiarul, mãcar sã fie cumanul.“ (N.N. Tomoniu-Neamul Înte-
meietor al lui Basarabã).
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Argumente valabile pentru a dezumfla toatã aceastã gogoaºã
istoricã gãsim în Istoria românilor de Iorga, dar ºi în Conferinþele
sale, în Istoria Academiei, la unii cercetãtori serioºi cum este
N.N. Tomoniu, amintit mai sus, care aratã cã Djuvara uitã de
revoltele statelor apusene împotriva barbarilor, ºi de revolta lui
Litovoi, sau a lui Ioan, care duc la anularea unor date privind
prezenþa organizaþiilor statale valahe pe teritoriul României de
azi, în vremea lui Litovoi; sunt consemnaþi cumani robi la curtea
boierului Gavrilã din Strehaia.”

Dar sã revenim la demersul nostru privind etimologia cog-
nomenului Basarab .Cuvântul sarab dã, prin aferezã, termenul
arab, care în limbaj popular înseamnã negru. Basmul lui Ion
Creangã „(H)arap Alb“ are sigur filon popular ºi nu e o întâm-
plare cã eroul principal este de stirpe regeascã. Nu se pune nici
o clipã în discuþie, dupã cum se vede, rasa neagrã din Africa.
Homer (Odis., IV-84) aminteºte de arimii de la Dunãre, sub numele
de erembi-arambi-care sunt, desigur, (s)arabii, cei negri, despre
care am vorbit. Iniþial , negru, aºa cum s-a vãzut, însemna o
funcþiune ce reprezenta pe Marele Creator — cum afirmã Vasile
Lovinescu (Dacia Hiperboreanã. Ed. Rosmarin).

Timpul a reþinut semnificaþia primordialã, dar a adãugat ºi
noi sensuri noþiunii de negru, reprezentând culoarea neagrã, ca
un element din simbolisticã, þinând de cei nobili.Mult mai târziu
culoarea pare a se fi desacralizat, spunem pare pentru cã memo-
ria colectivã a pãstrat în mituri nealterate dar încifrate, semnifi-
caþiile primordiale, fiind percepute ca elemente caracterizatoare,
de identificare. Stemele Principatelor pãstreazã simboluri ale cãror
culoare e negrul. Valahia are în stemã trei capete de negri, iar
Moldova cuprinde, în stema ei , douã chei încruciºate, având
fiecare douã capete de negri.

Simbolul saturnian al culorii aratã persistenþa denumirii pânã
în timpurile moderne. Aceste simboluri trimit la numele conducã-
torilor lor ºi conþin informaþii despre fondatorii acestor þãri, aceºtia
fiind din stirpea cea mai nobilã de pe pãmânt, descinzând din
titanul — tãtânul cum spune N. Densusianu în „Dacia Preistoricã“,
adicã strãmoºul.

Toþi întemeietorii de þarã ºi urmaºii lor imediaþi, sau mai
îndepãrtaþi, purtau numele de Negru Voievod sau de Basarab(ã)
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Voievod. De altfel antichitatea avea conºtiinþa nobleþei ºi superio-
ritãþii lor. Nu întâmplãtor Ptolemeu numeºte râul Jiu — Arabon
Patamos iar Mãcinului îi spuneau anticii Arubium.

Tot în aceastã regiune era cãutatã ºi lâna de aur, iar locuitorii
o mai numeau Arabia de Sus, sau Pontica Basarabia, ºi însuºi
Prometeu, pelasg de neam, titan, este înlãnþuit în munþii Cau-
cas, din Dobrogea de azi, în Mãcin (Arubium) ºi unde bãºtinaºii
participã, în sens larg, la suferinþele lui Prometeu, în acest þinut
pe care ºi Euripide ºi Ammian, ca ºi Marcellin îl gãsesc „inospi-
talier“. (Elie Dolcu — Românii, o spiritualitate strãveche).

Unii considerã numele Negru provenit de la legendarul
Negru Vodã, „probabil un boier mai puternic; era sistem deschis
de la un anumit rang boieresc în sus, ºi tocmai de aceea istoricii
i-au spus neamul lui Basarab, dupã întemeietorul Basarab“. (apud
N.N. Tomoniu). Alþi istorici vorbesc de un Negru Vodã ãl bãtrân
de la descãlecatul din 1215, sau chiar îl identificã cu Seneslau,
cu Litovoi, ba cu Tehomir ori cu un Negru Vodã de la Câmpu-
lung, dar nedescãlecat.

Sunt ºi voci care spun cã legendarul Negru Vodã nu existã
iar Neagu Djuvara vine cu teoria cumanistã a întemeierii statelor
româneºti, adicã fondate de nomazi. Chiar dacã istoricul Djuvara
citeazã numeroase surse, acestea sunt privite distorsionat, pen-
tru cã, dupã afirmaþiile sale, n-a respectat niºte principii de bazã
în cercetarea fenomenului istoric de oriunde ar fi, ºi anume: — anu-
leazã principiul continuitãþii evenimentelor istorice — ignorã, în mod
deliberat, aºa cum am arãtat, rolul ºi importanþa majoritãþii po-
pulaþiei valahe în aceste evenimente.

Dacã la acestea mai adãugãm cã acelaºi autor admite, cu
rea credinþã, având conºtiinþa redeschiderii cutiei Pandorii, ideea
unei Transilvanii gãsitã golitã de populaþia majoritarã valahã, la
venirea ungurilor, (tezã perimatã ºi anulatã de documente via-
bile, de mii de ani, sau mai recente) ca ºi apelarea la unii „spe-
cialiºti“ unguri pentru „traducerea“ unor documente, atunci ar
trebui chiar sã încheiem demersul nostru.

Numeroase sunt diversiunile; de la crearea unei episcopii,
care se dovedeºte — cum recunoaºte chiar autorul — ereticã,
neavând a face cu bãºtinaºii, si care dureazã foarte puþin (cãci
nomazii nu pot susþine o organizaþie statalã) pânã la fabricarea
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de etimologii fantasmagorice —cumane, ale unor onomastici sau
ale unor toponime, la rebotezarea românilor, deveniþi cumanii negri,
înrudiþi — se vede treaba îndeaproape — cu ucrainenii-cumanii
albi.Ori, dupã cum am demonstrat mai sus lexemul negru, este
sinonim cu sarab(ã), iniþiaþii, sacerdoþi sau regi, cu sânge nobil,
negru, de unde s-a transmis pentru toatã nobilimea din lume for-
mula „cei cu sânge albastru“; de altfel, nu vedem cum cuvântul
Basarab, care denumeºte o funcþiune ºi nu un nume propriu,
din timpuri milenare, ar putea sã se tragã dintr-un termen cuman.

Dupã retragerea romanã ºi venirea barbarilor, dacii, în frunte
cu nobilii ºi cu iniþiaþii sacerdoþi, s-au adãpostit în munþii de
nepãtruns ºi sãlbatici ai Carpaþilor, dar ºi prin locuri ferite de
ochiul barbar, cum erau luncile mlãºtinoase sau limbile de pãmânt
ocrotite de fluviu. Viaþa capãtã alt curs. Locuitorii Daciei aparþin
unor organizãri economice sociale ºi religioase gentilice. Dispare
viaþa citadinã, chiar ºi o ocupaþie de baza, agricultura, se face
sporadic, pe spaþii mult mai restrânse. Putem, astfel, sã ne în-
chipuim pe dacii cei mari ºi negri, trãind într-un timp mitic, arhaic
ºi încremenit, revenind la îndeletnicirea primarã — oieritul.

Tradiþiile strãvechi daco-pelasge s-au manifestat în continuare
însã. Înconjuraþi de pãduri necuprinse de ochiul omenesc ºi
neatinse de mâna omeneascã, locuitorii Daciei au ieºit din isto-
ria cursivã — au rãmas intr-o Dacie Felix, originarã, eternã. Dupã
ce s-au retras populaþiile barbare, dacii au reluat firul existenþei
fãrã sincope. Astfel, când în secolele al XIII-lea ºi al XIV-lea prin-
cipatele Moldovei, Valahiei ºi Transilvaniei devin o realitate istoricã,
tradiþiile ºi normele legislative se transmit neatinse, ca pe timpul
lui Ler Împãrat — spune Vasile Lovinescu (Dacia Hiperboreanã).

În momentul când vremurile permit, conducãtorii valahi con-
struiesc organizãri stabile statale cunoscute din timpuri imemo-
riale, mitice, în care rolul principal îl au Basarabii, sarabii cu tiarã
adicã nobilii, regii supranumiþi negri. Sunt amintiþi în acest fel,
în documentele istorice, mai mulþi voievozi, începând cu legen-
darul Negru Vodã întemeietorul Valahiei.

ªi astãzi locuitorii ce trãiesc în apropiere de Câmpulung,
atribuie schitul Cetãþuia, legendarului Negru Vodã — bisericuþa din
stâncã fiind de fapt mult mai veche, consideratã de unii cercetã-
tori fãrã vârstã. Sigur este cã Basarabii au gãsit aici un punct
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strategic ºi chiar o fortãreaþã, un posibil loc de refugiu, în care
puteau sã se adãposteascã împreunã cu familiile. Sarabii cu tiarã,
adicã regii ºi marii preoþi se recrutau în antichitate din rândurile
nobilimii dace, purtând numele de tarabostes.

Vom încerca sã convingem cã Dacia n-a fost niciodatã
pãrãsitã de masa covârºitoare a populaþiei ºi cã nu existã pete
albe în istoria noastrã, aºa cum au susþinut ºi încã mai susþin
unii istorici, nu de puþine ori tendenþios.

Istoria nu admite segmentarea ei. Ea este continuã, dar
nu liniarã , parcursul ei admiþând ºi desfãºurarea în zigzag ºi în
spiralã. Numai ignoranþa admite aceste pete albe. Dacã docu-
mentele aºa-zis „scrise“ nu vorbesc, fie cã ele nu existã, fie cã
nu s-au gãsit încã, în schimb existã altfel de documente certe,
dar scrise în alt mod, consemnând evoluþia istoricã. Un docu-
ment important este limba dar ei i se adaugã elementele con-
strucþiilor existente pânã astãzi, care trimit la semne arhetipale,
ce se gãsesc nu numai pe case ºi pe porþi, dar ºi pe ii ºi pe fote,
ori pe ceramicã ºi pe covoare.

Nu în ultimul rând amintim mitologia, cu miezul ascuns între
straturile poveºtii, ca document de excepþie, în fenomenul cunoaº-
terii. Rãmâne numai sã putem intra în interiorul simbolului ºi sã-l
putem decodifica. Aºadar, noi considerãm basarabii (negri-nobilii,
cei cu sînge albastru) una din verigile din lanþul aºa-zisei dis-
continuitãþi a vieþii dacilor, timp de o mie de ani. Aºa cum am
mai spus, regii ca ºi Marele Preot, în general iniþiaþii, se recru-
tau din rândul celor numiþi tarabostes, nobili daci. Considerãm
cã aceºti tarabostes sunt Basarabii, întemeietorii þãrilor
româneºti, de mai târziu. Sã nu uitãm cã ei sunt aleºii, deci
de sânge albastru, ca ºi în antichitate, ºi în primordialitate,
reprezentanþii castei sacre.

Anticii, ca ºi unii cronicarii bizantini, amintesc de Basarabi,
ca familii vechi, nobile din casta iniþiaþilor. Isidor din Sicilia spune
cã „pe la anul 149 î.e.n., peste þinuturile din Nord, peste Bal-
cani domnea regale Barsaban“. Iordanes (sec. al VI-lea) aminteºte
de familia Zarabilor cu o tulpinã veche, glorioasã, avutã ºi put-
ernicã din care se alegeau dupã o ordine stabilitã, regii ºi marii
sacerdoþi ai dacilor. Geograful de la Ravena numeºte poporul aflat
în nordul Scytiei Mari — bassarini. ªi Demetrios, istoric bizantin,

9



la 1444, numeºte pe Dan Vodã, fiul lui Saraba când Basara-
bii deveniserã întemeietorii Þãrii Româneºti.“ (apud N.N. Tomoniu).
Vechimea ºi continuitatea folosirii termenului a dus la evoluþii spec-
taculoase, uluitoare. Lexemul tarabostes a dezvoltat forme care
incitã la meditaþie ºi reconsiderare a unor atitudini ºi pãreri. Evoluþia
foneticã a tremenului este diferitã.

Cuvântul tarabostes admite forma pelasgã de singular cu
terminaþia atestatã — vezi Decebalus — în — us rezultã forma tara-
bostus. Având în vedere o pronunþie în grai local, se ajunge la
forma barabustus. Terminaþiile cuvintelor, în procesul de evoluþie
fireascã a limbilor, cad ºi ajungem la lexemul barabustu. Legea
comoditãþii în vorbire impune forma barabusu; prin anagramare
devine basuruba, ºi prin atracþia lui u de a, se ajunge la cuvân-
tul Basaraba. Deci urmãrim fluent evoluþia foneticã (tarabostes-
tarabustus — barabusu-busuraba — basaraba(ã)). Aceastã
evoluþie vorbeºte de la sine ºi ne face sã înþelegem cã retragerea
în munþi nu a însemnat ºi uitarea. Tot tarasbostes-basarabii
conduceau în noile condiþii obºtea. Aceasta îi recunoaºte în pos-
tura de conducãtori cãci ei ºi-au pãstrat poziþiile economice, politice
ºi religioase, datoritã prestigiului ºi a averii lor.

Dar sã mergem mai departe. Acelaºi cuvânt b(t)arabostus
stã la originea termeului saraba care are urmãtoarea evoluþie,
dupã aceleaºi legi fonetice prezentate mai sus: tarabostus — sara-
bosus — sarabus — sarab(a)(ã) Aºa cum am arãtat, existã o
evoluþie paralelã; din basaraba prin descompunere se ajunge la
ba(n) ºi saraba; ban(ul) fiind conducatorul unei regiuni, cel mai
bogat, ºi saraba „ales, iniþiat, cu funcþie de reprezentant al di-
vinului, în zilele noastre se pãstreazã acest sens în sintagma. Unsul
lui Dumnezeu“. Dintre sarabii cu tiarã-sarabos tereos se consacrau
regii ºi sacerdoþii de rangul cel mai înalt. Cu timpul, cuvântul
tarabo(u)stus a cãpãtat noi accepþiuni, prin lãrgire de sens. Ter-
menul e format din tara ºi bostus-bosus- bos(u). Cuvântul t(i)ara
poate fi întîlnit ºi cu forma greacã tereos — deci coroanã ºi, prin
extensie, desemnând domeniul peste care domneºte bos-ul,
însemnând, în sensul cel mai strict „cel cu putere mare“. De alt-
fel cuvântul bos a dezvoltat ºi forma bos-bovis, care duce cu
gândul tot la „forþã“, „putere“, dar ºi la animalul considerat sacru
la unele popoare antice. La acestea se întâlnesc mituri legate
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de prezenþe simbolurilor taurine; vezi coarnele lui Moise, ºi mai
aproape de zilele noastre, vaca, faptura consideratã sacrã la in-
dieni (în acest context nu ne mirã faptul, având în vedere relaþia
pelasgi — hinduºi).

Tot cuvântul t(i)ara, ca parte componentã a termenului
t(i)arabosus „conducãtorii cu coroanã“, a dezvoltat un alt lexem
de la forma pelasgã tiaranus, care dã, prin cãderea terminaþiei
finale „s“, forma tiaranu ºi se ajunge la tiranu-tiran „cel cu drept
de viaþã ºi de moarte asupra supuºilor“. E, dupã cum se vede,
un atribut al regilor. Acelaºi cuvânt tara, component al lexemu-
lui tarabost(u)es stã la originea termenului þarã, adicã „spa-
þiul, pãmântul“ peste care domneºte bos(t)us „conducãtorul“, ºi
apoi, prin derivare, de la þarã se ajunge la þãran. Unii cercetã-
tori pleacã de la cuvinte sanscrite pentru a explica sensul ca ºi
etimonul unor cuvinte.Considerãm cã atâta vreme cât admitem
apropierea de limba sanscritã, ca derivatã a limbii originare pelas-
ge, ºi câtã vreme unele cuvinte precum acesta, care se gãsesc
ºi în latinã, ce are fond comun cu daca, atunci avem în vedere
cea mai apropiatã soluþie ºi anume existenþa în limba mamã a
acestor lexeme, adicã în limba pelasgã.

Puterea de influenþã ºi vechimea extraordinarã a cuvântu-
lui taraboste(u)s se vede ºi prin aceea cã este ºi etimonul pen-
tru termenul Burebista. Urmeazã sã demonstrãm. Tarabostus
(forma pelasgã cu terminaþia us) admite — cum am arãtat — ter-
menul, în graiul vorbit firesc, de barabus(t)u ºi de aici formele:
burubustus — burubistus — Burebistus; aceasta e forma ori-
ginarã pelasgã; Burebistas este numele regelui în limba greacã.
De altfel, istoricii antici îl numesc pe marele conducãtor dac, cu
fonetisme uºor schimbate, datoratã fenomenului numit „alunecarea
de sunete“, când Burebistas, când Buerebistas sau Boerebistas
(Strabon-Gegr.). Întãrind ideea cã lanþul continuitãþii existenþei
dacilor — pelasgi — hiperboreeni a fost neîntrerupt pe aceste melea-
guri, putem merge mai departe ºi sã justificãm afirmaþia cã daco-
romanii au pãstrat în limba lor fapte, nume, tradiþii esenþiale
neschimbate, doar evoluþia limbii a impus, aparent, alte denumiri,
aºa cum am arãtat.

ªi iatã, din nou un exemplu; Burebistas-Buerebistas are
în radical cuvântul buer — boier, clasa din care s-a ridicat marele
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rege. Prolificul termen tarabost(u)es a format o familie de cuvinte,
ce exprimã o realitate istoricã uluitoare, prin adevãrul ºi con-
creteþea sa, dar care dovedeºte ºi strãvechimea lui, dar ºi conti-
nuitatea milenarã, atât a poporului daco-valah cât ºi a limbii lui,
vãzutã în evoluþia fireascã în timp. De la tarabostus s-au for-
mat cuvintele: 1. sarabii, 2. sarabii cu tiarã, 3. Basaraba(ã),
cum apare în cronicile ºi în hrisoavele vechi (mai târziu acest
fonem(a) (ã) nu e menþinut cu consecvenþa la toþi cei ce poartã
acest nume); 4. Burebista, 5. boier, 6. þarã, 7. þãran (prin
derivare). Avem în vedere cã încã anticii — vezi Iordanes — con-
siderã ca ºi N. Densusianu ºi Hasdeu, cã lexemul basaraba
reprezintã o funcþiune, exprimând relaþia voievodului, nu ca per-
soanã cu atribuþii terestre, de conducãtor al unui grup uman, ci
de reprezentat al Divinitãþii Supreme, având roluri de menþinere
în sfera defensivã ºi misticã a celor conduºi pe un drum pe care
numai el, ca iniþiat în tainele cerului le cunoaºte. La începuturi,
în vremurile miticilor hiperboreeni, dar ºi ale dacilor, toþi regii erau
ºi mari preoþi (se crede cã ºi Decebal a putut fi ºi mare pontif,
aºa cum înaintea lui a fost Deceneu) — unele popoare, cum sunt
egiptenii antici, considerau pe faraon (pe regele lor) chiar zeu,
nu numai reprezentantul ales al divinitãþii lor supreme, zeul Ra.

Sã încheiem rotund demonstraþia care a rãspuns la între-
barea: Cine sunt Basarabii? Tarabostes sunt nobilii daci din
care se trag sarabii cu tiarã, sau tiranii, care au dat un nume
de rege vestit în antichitate, Burebista ºi pe aleºii Regelui Lumii,
din neamul cel mai vechi ºi nobil al Basarabilor, al Negrilor, al
(S(a)rabilor — cum spune Vasile Lovinescu (ibidem), întemeietori
ai þãrilor româneºti, susþinuþi de boieri, conducând o þarã, spri-
jiniþi de þãrani. Dacii nobili, tarabostes, ne fac sã ne gândim la
continuitatea în timp, a existenþei noastre începând de la mitic-
ul Pelasgus cel Mare, de la rãdãcinile lumii, a cãror existenþã o
simþim pânã astãzi cãci ei se aflã ºi în toponime; în Basarabii
Dobrogei sau în Basarabi, unde s-a nãscut Sfântul Dimitrie cel
Nou, în sudul Dunãrii. Îl mai aflãm în numele unui þinut ºi anume
al Basarabiei, în hidronime în oronime nenumãrate ca ºi în antro-
ponime, care conþin lexemul negru identificat cu basarab. ªi
demersul nostru ar putea continua amintind de numeroºii voievozi
cu titlul de Negru Vodã, sau Basarab Vodã; unii pãstreazã chiar
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pânã târziu, în titulatura voievodalã , chiar forma cea mai veche,
trimiþând la cuvântul originar pelasg, care consemneazã lexemul
având în structurã fonemul „a“ (ã) cum vom gãsi pe o inscripþie
referitoare la Mihai Voevod Bassaraba. Unii istorici mai vechi sau
mai noi vorbesc de prezenþa Basarabilor, târziu, în evul mediu,
legând acest antroponim de migratori, susþinând originea cumanã
a lexemului dupã cum am vorbit mai sus. Acest lucru se întâm-
plã întotdeauna când faptele istorice nu se vãd într-o continui-
tate, anulând baza realitãþilor ºi anume evidenta prezenþã în isto-
rie a pelasgilor daci care n-au dispãrut , cum susþin, în mod
neconvingãtor, unii cercetãtori, ci au existat permanent, într-un
timp paralel cu al migratorilor; dovada cea mai bunã este faptul
cã, deºi se susþine uneori cã Basarab I este fiul unui cuman, regele
maghiar îl numeºte Basarab Valahul ºi deºi spun unii istorici cã
au descãlecat boieri, mai mulþi cumani, în frunte cu Basarab,
totuºi ei au întemeiat Þara Româneascã, sau Valahia. Ne între-
bãm atunci cine erau majoritarii, cine stãpânea pãmânturile, care,
ºi mai ales, de ce neam erau boierii, cei mai apropiaþi de domn,
ce-l însoþeau, de vreme ce nu s-a întemeiat Cumania, sau Þara
Cumanã? Fireºte cã rãspunsul este foarte clar.

Dacii, valahi-pelasgi, în toatã perioada de migraþii se inter-
sectau cu strãinii. Atunci când le era în pericol fiinþa neamului,
ieºeau din rosturile lor, se aliau cu unii sau cu alþii, dupã cum le
dictau interesele; altfel trãiau în timpul lor etern, mitic, conservân-
du-ºi valorile spirituale, într-o organizare socialã ºi mai ales, reli-
gioasã, închisã strãinilor. Dacã acesta n-ar fi un adevãr, atunci
cum se poate explica pãstrarea nealteratã pânã în zilele noas-
tre a miturilor strãvechi, a obiceiurilor, a tradiþiilor, a costumele
cu motive ancestrale, purtãtoare de mesaje criptice, unele sacre,
pre-creºtine, creaþiile folclorice de excepþie care surprind, la o
analizã atentã ºi competentã, chiar urme evidente, legate de mis-
terele zalmocsiene ale sacrificiului ritualic, precum „Mioriþa“,
„Meºterul Manoli“, „Iovan Iorgovan“ (pe care vechii pelasgi îl iden-
tificau cu miticul Hercules, pelasg ºi el, dupã spusele anticilor)
ca sã nu mai vorbim de basmele cu structuri ce cuprind încifrãri
iniþiatice ori de colindele cu refrene neînþelese pânã azi sau de
acea ºtiinþã a construirii caselor, cu arhitecturã strãveche întâl-
nitã peste tot în þarã ridicate de aceºti „analfabeþi“ care-ºi aºezau
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aºa fel gospodãria încât acestea respectau numãrul de aur. Zãm-
nicurile lor, de pildã, erau fãcute dupã o formulã anume care asigu-
ra o temperaturã de exact 4 grade, în orice anotimp; sunt ºi azi
asemenea anexe în unele sate din Munþii Apuseni. 

Istoria are mijloacele ei de a consemna toate. Rãmâne numai
s-o ascultãm ºi cu inima cãci în ea stã lumina minþii iscoditoare,
ce vibreazã la sonurile profunde, mai aspre sau mai melodioase,
ale timpului. Numai vibrând, cu adevãrat, în cãutarea rãdãcinilor
noastre, vom putea descoperi adevãruri ce par atât de ascunse
numai pentru cã sunt prea aproape de noi, greu de desluºit pen-
tru cã privirea de sus pretinde anularea subiectivului ºi urmarea
greu de realizat, a faptelor, anulând în primul rând prejudecãþile
ce þin de inerþia pãguboasã, care deformeazã, schimonosind
realitatea.

„BELAGINELE“ — EXPRESIE A DÃINUIRII
MILENARE A VALAHILOR ÎN ISTORIE
Societatea umanã a înregistrat, în evoluþia ei de-a lungul

istoriei, populaþii care s-au distins prin nivelul înalt al civilizaþiei,
exprimatã în formele organizãrii socio-economice ºi ale celei spi-
rituale. Despre civilizaþia pelasgilor, înaintaºii daco-românilor, ai
valahilor, au scris, sau au vorbit, mai toþi învãþaþii sau persona-
litãþile antichitãþii — ºi n-au fost puþini cei ce au consemnat. Acest
lucru este explicabil, dacã ne gândim cã pelasgii au roit din cen-
trul originar- spaþiu vechi primordial, civilizator, aflat în zona carpa-
to-danubianã — în toate direcþiile. (dr. N. Sãvescu „Noi nu suntem
urmaºii Romei“, Ed. Axa, Botoºani, 2003, p. 33-38). În urmã
cu 12 milenii, pe acest teritoriu sunt menþionate în documentele
antice, universitãþile zalmocsiene, prin care au trecut mari nume
ale antichitãþii. Atestatã documentar este însã Hestia-Ista-Vesta
2500 î.H., ca Mare Preoteasã a Colegiului Fecioarelor-ºtiutoare
de carte. Aceasta conducea regatul feminin al dacilor „ce avea
la bazã cel mai vechi cod de legi scrise din lumea anticã, cod
cunoscut sub numele de BELAGINE sau Legile Frumoase.“
(D. Bãlaºa — „Basmul Romanizãrii“, pag. 5, Fundaþia Artelor Dor,
1998) Herodot-lib. I 211, aminteºte de un rege al agatârºilor,
Anacharsis, care era contemporan cu Numa Pompiliu al Romei-
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694 î.H., „care a compus o lucrare în versuri despre legile scyþilor
pãstori. Despre legile agathârºilor, scrise în versuri, a amintit
ºi Aristotel.“ N. Densusianu „Dacia Preistoricã“ (Buc.Institutul de
Arte Grafice Carol Gobel 1913 p.895). Redactarea legilor scite
sau agathârºe, atribuite lui Anacharsis e mult mai veche, þinând
cont de faptul cã turdulii sau turditanii din Peninsula Italicã care
s-au desprins în timpuri „obscure“ din Transilvania, aveau, cum
spune Strabon 1 III 1, 6 „un codice de legi vechi de 6000 de
ani, dupã mãrturisirea lor“. Despre legile agathârºilor scrise ºi
cântate, vorbeºte ºi Aristotel (Pobl. Sect. -xix, 28). De altfel creºti-
nismul a preluat practica cântãrii Legilor Noi, hristice, care
sporeºte ºi întreþine atmosfera de sacralitate.

Putem accepta cã aceste legi, date geþilor, sunt de origi-
ne divinã, cum susþin unii, numai având în vedere faptul cã pelasgii,
fãuritorii unei culturi ºi ai unei civilizaþii superioare, erau consi-
deraþi de vechii greci, care au venit mult mai târziu pe pãmân-
turile Eladei din Nord , „dioi“, („divini“) de aceeaºi origine cu zeii,
(Homer-Iliada X, 422-426, 441)  stârnindu-le admiraþia ºi recu-
noaºterea superioritãþii. 

Existenþa pelasgilor antici consemneazã pe un rege bãrbat,
numit Zalmoxa. Numele ni-l aratã ca fiind un slujitor al lui Zal-
mocsis, menþionat la jumãtatea mileniului al II-lea. (1400 î. d.
H.), mare legislator. Scriitorul Iamblicus (33 d.e.n. Fontes I pag.
19) adaugã cã Zalmoxa-tracul „le-a întocmit legile“ ºi „le-a scris“.
Credem cã acesta a reconsiderat aceste legi, în raport cu ce-
rinþele timpului, rescriindu-le, aºa cum, de fapt, a fãcut ºi Deceneu.
La începuturi, în adâncul vremii, Belaginele au fost impuse prin
constrângeri ºi cu ajutorul vestalelor ºtiutoare de carte. Deceneu,
Marele Iniþiat ºi Rege al dacilor, preocupat de cultivarea supuºilor
sãi, cum spune ºi Herodot, a transcris aceste legi ºi ele se
pãstreazã pânã astãzi sub numele de BELAGINE“ (Fontes II
p. 416-417), ºi tot el este cel ce a simþit nevoia sã revizuiascã
ºi sã impunã mai cu hotãrâre, actualizând, legile vechi. Belaginele
„stau la baza civilizaþiei umane“ (Fontes II p.19). Ele au prinse
în sine legile sfinte care au înveºnicit pe cei nobili, prin respectarea
lor, prin perfecþiunea laturii iniþiatice ºi nu numai, dar au fost ºi
„cuþite“ pentru cei ce nu ºtiau de nici o ordine. Belaginele sunt
traduse diferit ºi de contemporanii nostri; fie „legile frumoase“,
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(D. Bãlaºa op. cit. p.5 ), fie „legile naturii“ (V. Kernbach — „Uni-
versul mitic al românilor“  -Ed. ªtiinþificã 1994). Putem lua în con-
siderare aceste interpretãri, având în vedere cã ele erau puse
ºi în versuri ºi se ºi cântau, asigurând prin prevederile lor, în cazul
aplicãrii, o viaþã armonioasã.

Etimologia cuvântului „Belagine“
Unii cercetãtori propun ca etimologie structurile belanus

— cele bune (legi) + ginus = începãtori, sau începuturi, deci
legi de la începuturi, sau derivã acest cuvânt compus de la belle
+ leagines, ori de la bela + logos. Vom arãta care este etimolo-
gia cuvântului Belagine pornind de la relevarea clarã a etimonu-
lui lexemului „Valah“, care aratã, fãrã îndoialã, cã Valahii de azi
sunt aceeaºi cu Pelasgii de ieri ºi cã aceºtia, cu adevãrat, au
fiinþat dintotdeauna aici, sunt cei mai îndreptãþiþi sã se mândreascã
cu înaintaºii civilizatori ai lumii, cu originea lor nobilã, ºi cã, accep-
tând Adevãrul, oricât de surprinzãtor ar fi pentru cei încremeniþi
în rutinã, aºa-zisele pete albe, dispar. Vorbim de evoluþia în timp
a lexemului „Pelasg“ ºi înregistrãm urmãtoarele forme: pelasg(i)
–pelah(i) — velah(i) — valah (nu insistãm asupra legilor fonet-
ice, acestea au fost prezentate în studiul — Valahii — factor de
continuitate în istoria universalã — M. Ciornei — rev. Dacia Ma-
gazin nr. 23 iulie 2005 )

Considerãm lexemul BELAGINES un cuvânt compus din doi
termeni ºi anume din pelasgus ºi gentes (gens-gentis, însem-
nând, „neam“, „gintã“). Înregistrãm urmãtoarea evoluþie foneticã:
Desinenþa finalã „us“ cade ca o lege generalã a trecerii la limba
dacoromânâ-valahã-desinenþa — us este pelasgã, nu latinã — ºi
rezultã termenul pelas(g)gentis. ªi prima consoanã „s“, greu
de pronunþat dispare ºi rãmâne cuvântul pelagentis. Prin efec-
tul legii comoditãþii în comunicare, se anuleazã fonemul „t“ — ºi
se ajunge la forma pelagenis. Are loc metateza „i/e“; în vorbire,
vocala „e“ se confundã uºor cu vocala „i“ ºi se pronunþã termenul
în discuþie pelagines. Între bilabialele „p“ ºi „b“ se face confuzia
într-o vorbire fluentã, fiind foarte apropiate sonor ºi va rezulta
termenul în discuþie belagines. În timp, se pierde ºi terminaþia
finalã „s“ într-un proces normal de dezvoltare, în condiþii diferite
ale aceleaºi limbi pelasge ºi va rezulta lexemul belagine. Deci,
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sã sintetizãm: PELASGUS+GENTES=PELASGENTIS-PELAGENTIS-
PELAGENIS-PELAGINES-BELAGINES deci BELAGINE.

În traducere vom spune — stricto senso — cã cele douã
cuvinte „pelasgus“ ºi „gentis“ înseamnã — „a neamului pelasg“.
Se cere, fireºte, o completare a sintagmei. Pentru a deveni inte-
ligibilã, adãugãm ceea ce-i lipseºte ºi anume cuvântul iniþial „leges“.
Se spunea încã în antichitate LEGES P(B)ELAG(E)INTES, adicã
LEGILE NEAMULUI PELASG. Cu timpul s-a pierdut, prin
neuzanþã, termenul „leges“ ºi sensul sãu l-a integrat lexemul
BELAGINES. Memoria colectivã n-a mai pãstrat întreaga sintag-
mã, formatã din mai mulþi termeni. Acest lucru se datoreazã tot
nevoii de comunicare sinteticã; utilizarea frecventã a termenului
belagines a fãcut sã se piardã sensul originar al celor douã
cuvinte, devenind sinonim cu noþiunea de „cod de legi“. Etimolo-
gia cuvântului BELAGINE odatã relevatã, constituie încã o verigã
din lanþul continuitãþii ºi vechimii valahilor. Deºi transformãrile eti-
mologice nu sunt uºor de urmãrit, fiind chiar plictisitoare, etimo-
logia poate aduce luminã în problemele nedezlegate pânã acum,
deschizând largi orizonturi spre cunoaºtere, nu numai în istoria
noastrã, dar ºi în cea universalã. Dacã Pelasgii sunt Valahii, ºi
Belaginele sunt Legile Valahilor, atunci concluzia cea mai direc-
tã este cã Belaginele sunt Legile Valahilor, ºi am putea chiar
închide demersul nostru privind — Belaginele, ca dovadã a conti-
nuitãþii milenare a valahilor, în istorie. 

Demonstrarea evoluþiei fonetice a lexemului BELAGINES,
susþine, ca un argument în plus, cã valahii cei dispreþuiþi de
unii ignoranþi, sau rãu intenþionaþi, au ca strãmoºi direcþi
pe nobilii pelasgi, creatorii unei civilizaþii care s-a impus în
toatã lumea.

Vechimea Belaginelor
Acestea vin din timpuri imemoriale, dupã cum am arãtat;

existau încã în sec. al VI-lea e. n. ºi Iordanes (Getica c.11) spune
cã se numeau LEGES BELAGINES. ªi Dionisie Exigul, dac de ori-
gine, (465-545) cel ce a pus bazele calendarului creºtin, introdu-
când era noastrã de la Hristos, responsabilul Marii Arhive Sinodale
a Bisericii din Constantinopole, „a avut în bibliotecã Belaginele“
(N. Durã — „Strãromânul Dionisie Exigul ºi opera sa“, Rev. „Ortodox-
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ia“ 1979, p. 7). Filozof, publicist, astrolog, poet ºi mare didac-
ticist, moralist a fost acesta. Dionisie Exigul a þinut legãtura cu
dacii de-acasã. ªtiutor de carte multã, cunoscând bine aceste
legi morale, de bazã pentru dacii trãitori, le-a lãrgit importanþa,
completându-le, valorificând ºi tradiþiile orale ºi a format un cor-
pus de legi pe care le-a ºi comentat ºi care s-au impus printre
credincioºi ºi printre slujitorii preoþi. Aceste legi le-au pãstrat ºi
urmaºii; în documentele istorice ale Banatului se numesc Jus
Walachie, în Transilvania, în Þara Româneascã ºi în Moldova,
Lex Vlachorum, sau Jus et Consuetudo; în Ungaria — Antiqua
Valachorum Lex et Consuetudo sau Mos Valachorum. În Polo-
nia se numeau Jus Valachorum (apud N. Densusianu. op cit.
p. 879). 

Am insistat asupra acestor denumiri pentru cã ,având în
vedere cã „pelasgii“ se numesc în timp „valahi“, este clar cã legile
bãtrâne s-au pãstrat neîntrerupt ºi cã vecinii aveau conºtiinþa ori-
ginii valahilor ºi a vechimii legilor lor, pe care le numesc fie Antiqua,
fie Vetus. Orgolioºii romani au preluat legile de la daco-pelasgi,
chiar dacã-i urau. Tacitus (Ann. 27) menþioneazã cã decemvirii,
la îndemnul senatului, au fãcut un proiect de legi pentru romani,
„culegând din toate pãrþile, unde au putut afla ceva bun“. Servius
(Aen. VII 695) spune cã aceiaºi decemviri au luat de la falisci ,
„o populaþie de pãstori, grupã de BELACI — velahi, emigraþi din
regiunea Carpaþilor ºi a Istrului, stabiliþi în Etruria, sute de dis-
poziþiuni legale ºi au mai luat unele suplimente la cele „XII Table“.
În sec.al XVI-lea ºi al XVII-lea la Fãgãraº încã se înregistra Lex
Antiqua Valachorum. N. Densusianu, în urma unui studiu com-
parativ între acestea ºi legile romane prinse în cele „XII Tabe“,
ambele scrise în limba latinã, aratã cã sunt identice ºi ajunge la
concluzia cã „Tabulele“ sunt o compilaþiune „ºi cã acelaºi cod din
timpurile pelasge sunt Leges Belagines, în evul mediu numite Lex
Antiqua Valachorum, sau Jus Valachie, prezente în Apusul ºi Estul
Europei.“ (N. Densusianu „Dacia Preistoricã“ pag. 903.)

S-ar putea pune problema ºi invers — adicã: de ce n-ar fi
copiat valahii legile de la romani. Problema are rãspuns; în primul
rând am demonstrat cã valahii de azi sunt pelasgii de ieri, în
al doilea rând înºiºi autorii romani vorbesc de o lege tradiþionalã
imemorialã, (vezi Cicero-De Republica I. V 1) pe care o numesc
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Vetus Lex Romana, sau Vetus Mos, ori Romanus Mos — (Nomi-
nus p. 53). Chiar ºi în Galia aceeaºi lege tradiþionalã era denu-
mitã Vetustissima Paganorum Consuetudo — (Cicero opera citatã).
Dacã cele „XII Table“ romane constituie fondul legislasþiei romane,
atunci sintagma Lex Antiqua Romanorum, sigur se referã la
antichitatea anticilor, care nu pot fi decât strãmoºii lor pelasgi.
Platon (Critias, II, 259) confirmã acest adevãr spunând cã „în
regatul lui Atheas, care domnise peste hiperboreenii din nordul
Traciei, au existat cele mai vechi legi de origine divinã, scrise cu
litere, pe o columnã de aramã“. La romani aceste legi aveau ºi
autoritatea unor legi sfinte pe care le venerau-tinerii erau învãþaþi
sã le cânte — spune acelaºi Cicero (op. cit.) dar cu mult mai înainte
acest lucru îl fãceau agatârºii de pe malul râului Maris. (Aristo-
tel — op citatã) 

Belaginele — arc în timp
În demersul nostru de a alcãtui un studiu despre antropo-

nimele pelasgo-române, am întâlnit spre bucuria ºi stupoarea noas-
trã câteva antroponime — (nume de familie) ce trimit la belagine
în modul cel mai direct, purtând în sine, sau în radical, noþiunea
de belagine.

Prezentãm aceste antroponime odatã cu identificarea lor:
Blaga = balaginus + lexunus = cele date, legile cunoscute de toþi,
pe care le respectã.

Blaguþi = belaginus + gutiunus = termenul „gut“ (iunus) este
pãstrat în germanã din adstratul pelasgic — (în istorie se vorbeºte
de prezenþa pelasgilor ºi în N. Germaniei), însemnând bun,
straºnic, deci legile date (pentru toþi) pãzite cu strãºnicie. 

Blahovici = blaganus+ hovinecus = homo+ovis+ nec(us) =
ucigãtor de oi strãine (locuþiune adj. cu sens metaforic) = neru-
ºinat, deci legile obligatorii cu neruºinare cãlcate (înseamnã
moarte).

Ne uluieºte puterea de influenþã a acestor Belagine, rãmase
peste milenii încifrate în niºte nume de familii care existã ºi astãzi;
aflãm, în acelaºi timp ºi formele locale de pronunþie a lexemului
Belagine ºi anume-balaginus, belaginus, blaganus. Observãm
cã încã din vechime lexemul belagines include ºi pe cel de „leges“.
Ecouri impresionante, din întunecimea istoriei aduc aceste
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antroponime. Un imens prestigiu a fãcut ca sã rãmânã peste
milenii, în legãturã cu niºte rãstrãmoºi, ai celor ce poartã acest
nume, indivizi contemporani cu noi.

Un succint comentariu evidenþiazã câteva caracteristici care
explicã pãstrarea legilor belagine pânã foarte târziu, în epoca
modernã, sub denumirea de „legile pãmântului“ sau ale „obi-
ceiului pãmântului“. Desprindem de aici argumente imbatabile
în legãturã cu vechimea extraordinarã a dacilor pe aceste pãmân-
turi, evidenþiind ºi continuitatea lor pe toatã întinderea fostei Dacii,
indiferent de evenimentele istorice, pãstrarea lor nealteratã, ca
ºi faptul cã încãlcarea lor putea duce la pedeapsa cu moartea.
Dacã documentele scrise despre dacoromânii pelasgi, valahi s-au
pierdut, sau au fost distruse intenþionat, dacã monumentele-edi-
ficii le-a distrus timpul sau omul, atunci limba rãmâne sursa de
informare cea mai sigurã ºi cea mai conservatoare. 

Belaginele — legile obºtilor valahilor
Dupã ocuparea Daciei la 106 e. n., statul dac dispare; o

micã parte dintre bãºtinaºi colaboreazã cu noii stãpâni-doar cei
legaþi de administraþie în principal. Marea masã se retrage, în
frunte cu nobilii ºi preoþii iniþiaþi, în munþi. Aceºtia se organizeazã
— aplicând vechile legi în condiþii diferite. Principala formã ce
funcþioneazã este cea a obºtilor, ce se vor menþine, în unele zone
destul de târziu, pentru cã ele vor fi celula de bazã a întemeierii
cnezatelor ºi a voievodatelor. Încã din „Pactul“ propus de dacii
rãsculaþi în anul 117, e. n. se vorbeºte despre drepturile aces-
tor „obºti“, ceea ce aratã cã legile romane n-aveau aplicare pen-
tru dacii organizaþi dupã legile „gintei“. Belaginele devin Legile
Obiceiului Pãmântului. Conducãtorii obºtei erau, de regulã,
bãtrânii, depozitarii legilor strãvechi. Bãtrânii erau numiþi ºi înþelepþi
ºi obºtea de aceea era condusã de sfatul bãtrânilor.“ Transmise
din generaþie în generaþie, prin viu grai, devin cãlãuzitoare în toatã
viaþa obºtei ºi forþa lor de influenþare capãtã tãria pãmântului,
purtând ºi denumirea de „rânduieli“. Cea mai importantã lege,
avea în vedere neînstrãinarea pãmântului unui „neam“, ca insti-
tuþie constituitã din membri înrudiþi prin sânge, care se integrau
obºtilor. Obºtea era alcãtuitã de un numãr de „moºi“ care aveau
în spate lor „un neam“, care stãpânea pãmântul în devãlmãºie.
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(Paul Stahl-1998, „Satele devãlmaºe româneºti ºi europene. Studii
introductive — în H.H. Stahl, „Satele devãlmaºe“. vol. I Edit. Cartea
Româneascã, Buc. pp. I-XLV). În popor mai circulã ºi azi zicala
— „a vinde moºi pe groºi.“ (a minþi). O dovadã a rolului „moºilor“,
ºi a vechimii instituþiei ce o reprezintã, este faptul cã a derivat
cuvinte esenþiale din fondul principal lexical precum: „moºie“,
„moºtenire“, „moºtenitor“, „moºnean“ . Aceste lexeme se referã
la ceea ce se va denumi mai târziu „patria“, „pãmântul“, trans-
miterea dreptului de stãpânire a acestuia din generaþie în gen-
eraþie, deci „continuitate“, dar menþioneazã ºi pe „deþinãtorul liber
de pãmânt, aparþinãtor de un neam, ce avea in frunte un moº“.
Recunoaºtem în spatele acestor cuvinte perpetuarea legilor
strãvechi, care consemnau libertãþile ºi drepturile dacilor. Aces-
tea sunt prinse în Lex Vlachorum pãstratã în spaþiul carpato-
dunãrean pânã în zilelele apropiate, prin refuzul urbanizãrii ºi prin
continuitatea legii comunitãþilor sãteºti, lege a pãmântului, asi-
guratã de bãtrânii cu brazda în cap. Pânã târziu (în sec. al XIX-lea),
existau ºi în Bucovina aceste formaþiuni obºteºti. Mai multe din-
tre acestea se integrau unui „ocol“ cu un centru numit ºi „vatrã“
care aveau instituþii proprii, obligaþia de a da ostaºi, aveau un
for judecãtor particular, alcãtuit din „Oameni Buni“ — care erau
oameni de bunã-credinþã, întocmai cum „aceeaºi instituþiune a
„oamenilor buni“ asigura arbitri ºi martori , aºa cum aflãm din
vechiul drept românesc numit în documentele evului mediu mijlociu,
Jus Valachie“ (Hasdeu-Arh. Ist. III, 46), care nu puteau fi traºi
în judecatã decât de domnitor. Despre aceste instituþii vorbeºte
codul numit ºi Lex Romana Utinensis (sec.VI, VII ) despre care
Schzupfer (L. R. U. pag.85, I, 6. 2.) spune cã au fost copiate
dupã un cod barbar ºi cã au fost scrise, la început, nu în latinã,
ci într-o limbã barbarã. Bethman — (Hegel, Storia della consti-
tuzioni dei municipii italiani-1881, p.221), crede cã aceastã lege
îºi are originea în Istria. Concluzia o trage tot N. Densusianu (opera
citatã): „Idioma în care e scrisã are particularitãþi caracteristice
limbii vorbite în Carpaþi ºi Marea Neagrã. Chiar ºi principiile fun-
damentale ale legii se întemeiazã pe Lex Antiqua Valachorum“,
(op cit. p.906). Legea consemneazã rolul important pe care-l
aveau, în judecata proceselor „Boni Homines“ (oamenii buni) care
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se bucurau de mare independenþã juridicã, ce puteau fi rãspun-
zãtori doar în faþa principelui „întocmai ca în Banat.“ (ibidem) 

Pentru a argumenta cã Lex Valachorum, Lex Utinensis ºi
Legea Pãmântului este una ºi aceeaºi vom aduce câteva dovezi
din documentele vechi. Am descoperit un volum, de acte istorice
— cele mai vechi din sec al XVI-lea — adunate de judecãtorul Câm-
pulungului Moldovenesc Tudor ªtefanelli, membru al Academiei
Române, publicatã în 1915. Acesta se intituleazã „Documente
din Vechiul Ocol al Câmpulungului Moldovenesc, cu mai multe
iscãlituri facsimilate în texte ºi 19 reproduceri facsimilate
de documente originale“ (Ediþiunea Academiei Române, Buc.
Librãriile Socec ºi Sfetea, 1915). Aceste „Documente“ au con-
stituit, de altfel, materialul care a stat la baza discursului „de
recepþiune“ a autorului la Academia Românã, intitulat „Istoricul
luptei pentru drept în þinutul Câmpulungului Moldovenesc“. Cre-
dem cã nu-i lipsit de interes sã amintim cã T. ªtefanelli a avut
colaboratori pe prof. I. Bianu, pe dr. D. Onciul ºi pe N. Iorga.
Puþin cunoscute ºi nevalorificate, „documentele lumineazã multe
pãrþi întunecate ale istoriei Câmpulungului Moldovenesc ºi ale mul-
tor alte þinuturi, care în vechime pãstrase, faþã cu descãlecã-
torii Moldovei, oarecare neatârnare în traiul ºi organizaþia lor
internã; locuitorii din vechiul ocol al Câmpulungului se bucurau
în munþii lor de multe privilegii ºi de o neatârnare pe care cele-
lalte þinuturi ale Moldovei, afarã de Vrancea ºi Tigheciul (Basara-
bia) nu o aveau. Din acest motiv D. Cantemir în „Descriptio Molda-
viae“ le considerã niºte „mici republici.“ Volumul amintit cuprinde
tranzacþii de vânzare-cumpãrare, danii, zãlojaguri, înscrisuri de
împrumut, cãrþi de judecatã ale bãtrânilor ºi ale vornicilor, hrisoave
domneºti pentru câmpulungeni, cuprinse între sf. sec. al XVI-lea
pânã în sec. al XIX-lea. În documentele amintite se aratã, mai
ales, importanþa OAMENILOR BUNI. Prezenþa lor e cerutã de
Legea Pãmântului, ei fiind împlinitorii judeþului dar ºi garanþi ai
adevãrului hotãrârii. În cel mai vechi document ce e prins în acest
volum, o carte de „zãlojag“, de la anul 1611, leat 7119, între
Ursul Mãnãilã ºi feciorul lui Gheorghe pentru un loc din Peciºte
se vorbeºte cã atunci când s-au fãcut „acest adevãrat zapis, au
fost mulþi oameni buni“ si urmeazã o listã de 7 nume, (op. cit. p. 1).
Aceeaºi importanþã a celor aleºi de obºte, este consemnatã în
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înscrisul de la 1765=7274 noev 11 „dat la mâna lui Ghiorghiþ(î)...
precum sã sã ºtie, dupã cum aratã hotarnica pân mãrturie a
oameni buni ºi bãtrâni“ (idem pag. 78). Chiar domnitorii ºi boierii
recunoºteau aceastã instanþã a bãtrânilor, dupã cum aratã un
act din 1775-leat 7264 prin care paharnicul C-tin Cantacuzino,
ispravnic al þinutului Sucevei „rânduie pe urma unei cãrþi gospod
pe mai mulþi bãtrâni din Candreni sã mãsure ºi sã hotãrascã
moºiile fraþilor Candrea“. (op. cit. p.56-57).

Acest rol de înfãptuitori de dreptate al bãtrânilor se
pãstreazã chiar ºi în timpul habsburgilor ºi în Transilvania ºi în
Bucovina. În rezolvarea unor neînþelegeri, de pildã — într-un act
de la 1822, august, 2, mart, 2 se aratã cã Scaunul Câmpulun-
gului rânduieºte hotarnici pe Ioniþã Mircãº ºi pe Ioniþã Lehaci,
care împãrþesc o moºie între urmaºi, cãrora „le dau la mânã
carte de învoiaºã întãritã de vornicul C-lungului ºi de bãtrânii din
vatrã“ (idem p. 380-381). Reprezentanþii obºtei se implicã ºi în
treburile împãrãteºti, drept mãrturie stã jurãmântul juraþilor din
Campulung „rânduiþi de scaun ºi de sat sã facã cislã împãrþirei
banilor împãrãteºti“.(1786 dec,1 op cit. p. 169). Funcþionarii
împãrãteºti nu puteau da din pãmântul împãrãtesc vreo bucatã
de pãmânt slujitorilor împãrãþiei fãrã hotãrârea sãtenilor. („Noi
sãtenii din vatra Campulungului am dat aceastã adevãratã
scrisoare la mâna lui Vasile Olariul, de aice, precum se ºtie ca
fiind bun gospodar ºi purtãtor în poruncile împãrãteºti ºi moºie
neavând, pentru trebuinþa sa, au fãcut cerire ºi i-am dat o bucatã
din locu împãrãtescu“. (1784 iulie 10, op cit. p.150).

ªi acum, dupã milenii recunoaºtem, în modul de înstrãinare
al pãmântului, Lex Valahorum. Moºia nu se putea înstrãina, nici
pe timpul stãpânirii austriecilor, fãrã încuviinþarea tuturor rude-
lor; aceastã încuvinþare era exprimatã în zapise având în vedere,
fraþii pãrinþii, nepoþii. Dacã în strãvechime funcþionau legile scrise
care prevedeau pedepse pentru cei ce nu respectau legile, în
evul mediu pânã în secolul al XIX-lea se folosea imprecaþia asupra
celor din neam, care ar fi revendicat vreodatã ceea ce s-a vân-
dut cu încuviinþarea neamurilor. Practica blestemului celor ce vor
urma ºi nu vor respecta dorinþele înaintaºilor este — se vede —
mult mai veche — o întâlnim ºi în actele de danie ale domnito-
rilor; ªtefan cel Mare lasã Mãnãstirii Putna pãmînturi, sate ºi
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privilegii, cu blestem straºnic pentru cei ce vor nesocoti voinþa
lui. Blestemul þine loc de lege scrisã, dar e mai tare decât aceasta.

O formulã întâlnitã în mai toate actele de pânã la sfârºitul
sec. al XIX-lea, aratã influenþa creºtinismului.Aducem drept exem-
plu un document edificator, frumos ºi pentru limbajul arhaic —
„iarã de acmu sã va rãdica dintru nepoþii noºtri, sau din verii noºtri,
sau fieºtecine din ruda noastrâ, sã mai umble a mai rãscumpãra
acel iaz, sã fie treclea ºi proclet de 318 oteþ(i) din vã Nicichii ºi
anaftima ºi negru ca Ariea, ºi-s fim de Maica Domnului Hristos
neertaþi. (e vorba de cei 318 pãrinþi de la Niceea) 1652 = (leat
7171 noemvre, 17-op cit. p. 4-5). Dupã Edictul de la Milano,
din 313 e.n., dat de împãratul Constantin cel Mare, prin care
creºtinismul devin „relligio licita“, ºi dacii, care au suferit prigoanã
timp de aproape trei secole de la Hristos, cu bisericã apostolicã,
ºi care au dat ºi martiri, se bucurã de recunoaºterea credinþei
ºi de încetarea persecuþiilor. Pentru daci, Sinodul I Ecumenic de
la Niceea anul 325 e.n. a constituit un punct de reper în conti-
nuitatea fiinþãrii lor, ca neam, prin acceptarea prevederilor aces-
tuia. Adunarea tuturor episcopilor bisericii creºtine a pus bazele
fundamentale ale creºtinismului, a luat decizii majore, ce privesc
dreapta credinþã ºi unitatea bisericii, a respins ereziile lui Arie.
La sinod a participat ºi episcopul Geþiei Teodosie („Izvoarele Isto-
riei României“, Buc. 970, p. 225-229).

Prevederile sinodale s-au rãspândit cu repeziciune, având
în vedere uriaºa lor importanþã existenþialã. Ele devin, prin asimi-
lare, parte componentã a Legilor Obiceiului Pãmântului, a Bela-
ginelor, adicã a Legilor Valahilor ºi întãresc morala atât de nece-
sarã, acum când codurile scrise nu mai existã ºi când e nevoie
de autoritate pentru a supravieþui ca popor. Cunoscute chiar în
prima jumãtate a sec. al IV-lea, creºtinii dacoromâni le-au trans-
mis din generaþie în generaþie. Ele se manifestã în înscrisuri, multe
secole. Jurãmintele fãcute în actele lor, pânã târziu, în sec. al
XVII-lea ºi chiar al XIX-lea, aratã cã legile strãmoºeºti, Legile
Belagine nu s-au pierdut.

În concluzie, putem spune ca Iordanes în sec. al VI-lea —
cã „Belaginele existã ºi azi“. Ele trebuie descoperite prin dãruire,
prin renunþarea la prejudecãþi, ºi, mai ales, prin deschiderea la
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ceea ce oferã miturile, obiceiurile, ºi datinile, tradiþiile orale, ºi,
în mod deosebit, limba.

Civilizaþia superioarã a pelasgilor, ale cãror rãdãcini urcã
în mituri, organizaþi dupã legi flexibile, realiste ºi perfectibile
în timp, a asigurat evoluþia întregii omeniri. 

Cufundându-ne în adâncimea timpului, auzim ecourile cele
mai îndepãrtate ale strãmoºilor, care n-au pierit, ci s-au înveºnicit
ºi ne-au înveºnicit prin limba lor melodioasã ºi prin frumuseþea
legilor, care îi unea de Cer ºi-i þinea drept, pe Pãmânt.

CEAHLÃUL, MUNTELE SACRU,
ARHETIPUL KOGAIONULUI 

Existenþa umanã se certificã printr-un ansamblu de norme
spirituale care organizeazã viaþa, o uºureazã ºi în jurul cãrora
se forjeazã structura socio-economicã ºi moralã, preceptele reli-
gioase fiind nucleul care are ca justificare a importanþei centrul
ei — cu valoare sacrã — care trimite la modelul divin originar, accep-
tat ca Atoatecreator. Cu alte cuvinte, umanitatea s-a putut menþine
în mãsura în care a realizat existenþa acestei interdependenþe,
ca factor primordial de continuitate.

În toate societãþile, oricât de primitive sunt considerate, aces-
te norme se pun în conexiune cu divinitatea, care, ca primordia-
litate fiinþialã celestã, transmite aceste norme prin iniþiere, dar
aceastã iniþiere, preluatã de membri aleºi ai comunitãþii, are ca
scop întreþinerea acestor legãturi, pe cale spiritualã, cu Marele
Creator, în mod continuu, reîntoarcerea „ab origine“ asigurând
ieºirea din temporal ºi menþinerea în atemporalitate, în veºnicie.
Ansamblul de cutume, ca experienþe religioase de acest gen, au
nevoie de un spaþiu care capãtã ºi el atributele necesare apariþiei
acestuia ºi ale menþinerii permanente, care derivã din aceastã
sacralitate. Aceste spaþii reprezintã o configurare simbolicã,
încifratã, a spaþiului celest, în graniþele cãruia se pot desfãºura
ritualurile magico-religioase.

În istoria omenirii exemplele sunt numeroase. Un aseme-
nea teritoriu, va fi fost încã din zorii lumii ºi cel marcat de prezenþa
în centrul sãu a Muntelui Ceahlãu. Se pune întrebarea cine au
fost primii sacerdoþi care au exersat aceastã comunicare cu
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divinitatea? Avem în vedere felul cum s-a construit zona central-
sacerdotalã, (care este structuratã dupã criterii ce implicã
cunoºtinþe excepþionale ce þin de ºtiinþelor superioare ca astrolo-
gia, astronomia, matematica, chiar fizica ºi nu numai) unele
depãºesc posibilitãþile reale de azi de a corela mersul ºi poziþia
astrelor cu elementele constitutive ale muntelui; cunoaºterea cal-
culelor, care sã asigure aceastã interdependenþã, presupune ºi
o menþinere a acestei structurãri permanente. Astfel, Mega-
lopolisul antic de la muntelui sfânt pe linia imaginarã Pecica-Deva-
Cugir-Boiliþa-Omu ajunge, prin algoritm perpendicular, în centrul
Ceahlãului. Ne dãm seama cã unele forme alcãtuitoare ale in-
cintei sacre, ca ºi amplasarea lor (precum a ziguratelor, cei trei
„stâlpi“ alcãtuitori ai Coloanei Cerului — Panaghia, Toaca, Piatra
Ciobanului, Piramida, ale cãrei coordonate se suprapun aproape
peste ale celor egiptene care sunt mai noi, existenþa a numeroase
urme zoomorfe ºi antropomorfe, Pietrei Late, a cãrei poziþie lasã
sã se vadã ºi un altar frumos, dar ºi un amfiteatru) duc cu mintea
la cunoºtinþe esoterice, ce trimit la alte dimensiuni. Putem afir-
ma cã este un teritoriu ale cãrui elemente constitutive au sem-
nificaþii mitice, încifrate. De la Strabon (Geographia VII, 3, 5),
s-au pãstrat primele informaþii despre Muntele Sfânt al dacilor,
care îl ºi numeºte, dupã cum îi spun ºi dacii, Kogaionon, ºi unde
se desfãºurau ritualurile cerute de misterele zalmocsiene, con-
duse de un maximus pontificus. Pe lângã muntele acesta, spune
el, curge un râu care poartã acelaºi nume. Tot Strabon aminteºte
ºi de o peºterã inaccesibilã altora. La început, aici în locul aces-
ta trãia marele preot Zalmocsis, la care anual venea regele pen-
tru sfat de tainã si care apoi, a devenit zeu.

Despre vechimea acestei incinte Sacre, originare, putem
vorbi doar luând în consideraþie mai mulþi factori-recurgând la o
analizã a informaþiile cu caracter sacru prinse ºi în mesaje
încriptate:

— locul ales — cea mai mare înãlþime muntoasã pe o razã
de 60-100 de km, în funcþie de punctele cardinale,

— structurarea elementelor constitutive, 
— cunoºtinþele extraordinar de înaintate pentru o epocã atât

de lungã, cuprinse în acestea 
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— prezenþa urmelor morfologice antropologice ºi zoomorfe,
imprimate în stânci, care pun în discuþie factura iniþierilor ºi a
iniþiaþilor.

— existenþa peºterilor, ca spaþiu ce oferã, posibilitatea de
spiritualizare, prin izolare,

— neîntrerupta vieþuire a isihaºtilor, amintiþi de înþelepþii
antici, pânã astãzi, unii dintre ei nearãtându-se oamenilor obiºnuiþi
niciodatã, ca în timpurile vechi, practicând iniþierea ce permite
dialogul cu Zalmocsis — Dumnezeu, pentru a menþine colectivi-
tatea în lumina Lui, cea beneficã, ce asigurã existenþa ºi unitatea
neamului.

Recurgând la analiza acestor factori, putem desprinde infor-
maþii, prinse în mesaje criptice, ale cãror adevãruri nu sunt de
facturã umanã, ci de inspiraþie divinã. Ne punem întrebarea cine
au fost aceºti iniþiaþi ºi de unde vin? Luând în considerare ºi alte
elemente, pe lângã acele amintite, care se referã la cunoºtinþe
extraordinare privind coordonatele cerului în legãturã cu cele ale
pãmântului, dar ºi modul de comunicare cu Cerul, avem în vedere
cele mai stranii fenomene, ce þin de miraculos; Umbra Piramidei
ca ºi Calea Cerului, care în anume perioadã a anului, mai exact,
în prima decadã a lunii august, de ziua Schimbãrii la Faþã, se
manifestã-vom gãsi la originea acestui ansamblu sacru o popula-
þie despre care izvoarele istorice antice spun cã a fost populaþia
originarã, a miticilor hiperborei. Muntele Sfânt a pãstrat ºi în
creºtinism sensul ºi funcþia originarã, prinse în cuvântul sfânt,
ca o continuare fireascã, a practicãrii religiei proprii dacilor care
erau monoteiºti ºi credeau în nemurire, elementele cheie ºi ale
creºtinismului, care, preluat de iniþiaþii zalmocsieni, a fost uºor
integrat, prin completare, exprimatã prin cuvintele lui Iisus care
a venit sã împlineascã legea , nu s-o strice. Acest lucru l-au înþe-
les foarte repede aceºti sacerdoþi cãci ei credeau în adevãrul
spus de Hristos Dumnezeu, având ºtiinþa — cum am mai spus —
a comunicãrii cu Divinitatea, recunoscutã în Persoana Hristicã.

Chiar dacã unii cercetãtori spun cã denumirea sãrbãtorii
creºtine a Schimbãrii la Faþã, ºi a timpului istoric în care e aºezatã,
n-are nicio legãturã cu strãvechile practici mistice, noi credem
cã în acest spaþiu sacru originar, continuitatea asigurã ieºirea
din timpul real ºi existenþa în cel mitic.
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Sãrbãtoarea Schimbãrii la Faþã are ca punct central arãtarea
lui Iisus, pe muntele Taborului, alãturi de doi prooroci ai Vechiu-
lui Testament — Moise ºi Ilie ºi a celor trei apostoli: Petru, Ioan,
Iacov, în haina dumnezeirii, de luminã, o prefigurare a existenþei
în rai, în trup spiritual.Am insistat asupra acestui eveniment, pen-
tru cã, în precreºtinism, la aceastã datã se petrec niºte fenomene
care schimbã ceva din existenþa Muntelui Sfânt ºi anume e vorba
tot de o prezenþã, care are, ca origine de manifestare, tot voinþa
divinã ce se observã prin cele douã fenomene miraculoase,
amintite, legate de Umbra Piramidei ºi apariþia Cãii Cerului din
muntele Ceahlãu, epifanii ce transmit mesaje prin sacerdoþi, care
,descifrate de cei aleºi, permit fiinþarea continuã, în spaþiu ºi în
timpul mitic.

Primii sacerdoþi ai muntelui au fost hiperboreeni. Anticii
vorbesc despre patria lor ca despre un tãrâm ale cãrui coordo-
nate duc la edenul biblic de mai târziu. Pindar(Pzth.X.29) afirmã
despre hiperborei cã pot sã trãiascã ºi 1000 de ani ºi nu cunosc
nici munca nici luptele ci îºi petrec vremea dansând din lirã ºi
flaut; aceastã aratã primordialitatea lor cãci poetul inspirat
vorbeºte despre hiperboreeni ca despre o seminþie sfântã. Grecii
(Homer — Odiseea) spun cã sunt dioi, (divini) asemenea zeilor.
Aceºti antici îi considerã pe hiperborei înaintaºii legendari, din
timpuri imemoriale, ai dacogeþilor, care aveau un Centru Spiri-
tual, în acele timpuri hotãrâtoare în formarea poporului ºi a ci-
vilizaþiei sale; Dacia — în lumea arhaicã — constituia scheletul unei
geografii simbolice, suport al unei istorii mitice, deci sacre în cel
mai înalt grad (.Vasile Lovinescu-Dacia hiperboreanã — p.9)
Scoliastul lui Pindar — (OL.III 28 Tragis. ov, i II 387) spune-cã Hiper-
boreus era fiul lui Pelasgus ºi, deci pentru a arãta rasa primor-
dialã, denumirea de pelasg ar fi chiar mai potrivit decât hiperbo-
reean; lexemul pelasg înseamnã- în limba pelasgã, — cei veniþi de
demult din cer, având ºi ei originea în Pelasgus Uranianul. Despre
Ahile, miturile spun cã era trac de la gurile Istrului (Silviu. M.
Dragomir — Iliada ca scenã a protoistoriei poporului român). Era
fiul regelui Peleu, un voinic ºi al zeiþei Tetis. Homer în Iliada con-
firmã: Tata mi-i domn ºi mama zeiþã ºi totuºi / Vai, ºi pe mine
m-adulmecã moartea ºi soarta.(op. cit. cap.XXI, v — 1O6-113).
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Poemul însuºi se deschide cu invocaþia: Cântã, zeiþã, mânia
ce-aprinse pe-Ahil Peleianul.

„A fi trac era o valoare de simbol, oºteanul desãvârºit, po-
sesor al unui suflet ce ºi-a pãstrat nealteratã puritatea timpurilor
strãvechi.Elinii, ca semn al strãlucirii îºi cautã în vechime ascen-
denþe genealogice, ca ºi virtuþile de cele ale tracilor din N. înde-
pãrtat ºi misterios, considerat ca sorginte a tuturor obârºiilor —
un exemplu este zeul rãzboiului Ares ca ºi fiica sa, Penthesileea,
ori comandantul aheilor, Agamemnon, cãruia Licurg chiar îi spune
Tracul.“ (Silviu Dragomir, ibidem). Ne oprim aici asupra epitetu-
lui însoþitor al antroponimului Ahile-Peleianul. Este evident cã ºi
denumirea tatãlui ºi a fiului are în vedere un cognomen; ei sunt
din spiþa Peleienilor Peleianul=pele(a)(sgus+-ianus= pelasgianu=
pelasgan(u)=pelasg(ul). Se observã cã în radicalul cuvântului este
inclus numele zeului Ianus, Cel cu douã feþe, atributele unui zeu
suprem, stãpân peste cele douã tãrâmuri-ale vieþii ºi ale morþii.
Cunoscând ºi originea mamei-zeiþã, dar ºi voinicia-citeºte
urieºenia- tatãlui, iatã cã am putut arãta unul din motivele pen-
tru care vechii greci considerau pe pelasgi divini, de origine celestã.
De altfel, etnonimul hiperboreu, se traduce în limba pelasgã —
cel coborât cu hârzobul din cer. 

Interesant este ºi faptul cã ºi astãzi existã, din memoria
ancestralã, o zicalã popularã frecventã ºi încã vie — care priveºte
pe cei care se pretind deºtepþi fãrã motiv, ce sunt puºi la punct
cu replica — da’ ce te crezi coborât cu hârzobul din cer? Aceastã
zicere, poate duce la o descoperire care poate ului, mai ales cã
cei coborâþi cu hârzobul din cer, în urmã cu milenii, au impre-
sionat într-atât, prin înalta civilizaþie, încât, în mod conºtient, ºi
azi, cel ce o foloseºte are în vedere superioritatea lor în înþelep-
ciune ºi nu numai. Dar chestiunea suportã discuþii aprofundate
ºi nu asta avem în intenþie acum.

Aius — poet antic — afirmã cã Pelasgus s-a nãscut în Pãmân-
tul Negru-gaia melaina, care este interpretat ca în distincþia pri-
mordialã. Pelasgus e numele, în tradiþia hiperboreanã, a omului
universal, a lui Adam. Anticii numeau axis mundi kion auranou,
Polul Spiritual al Lumii, sau arhetipul Coloanelor Cerului pe care
vechii greci (Homer-Odiseea), îl situeazã pe un munte în þara
divinilor pelasgi, care-credem — corespunde complexului din
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Ceahlãu, format din vârfurile Panaghia, Toaca ºi Piatra Ciobanului.
N. Densusianu — Dacia Preistoricã, 1913 — prezintã o stelã fune-
rarã din Sicilia, de la Lilybeu, unde-s figurate cele trei coloane —
coloana din centru era cea mai mare, precum este ºi Toaca.
Autorul citat însã crede cã acestea s-ar afla în Bucegi. 

Despre acest pol vorbeºte ºi Ovidius (Tristia-IV-41-42), ce
mãrturiseºte cã ºi-a petrecut viaþa sub axul boreal la stânga Pon-
tului Euxin, iar în Pontice, II 19, 4045, tot Ovidius ne spune cã
se gãseºte chiar sub cardineus mundi, sub axul boreal, în þara
geþilor. Cã anticii identificau pe geþi, daci, traci cu pelasgii-hiper-
boreeni o dovedesc tot documentele. Marþial, (Epig.IX, 45,-VII,
78) în cele douã epigrame, numeºte Dacia — Geticus Polus cu
cerul hiperborean ºi astrele polului getic, ºi victoria lui Domiþian
asupra dacilor-hiperboreus triumphus sau gigantes Triumphes
(apud Vasile Lovinescu — Dacia Hiperboreanã, Edit. Rosmarin pag.
18). Carpaþii erau numiþi de antici Munþii Rifei din þinuturile hiper-
boreene. Virgilius — (Georgica, IV, V), aminteºte de Orpheus, miti-
cul personaj-gigantic ce cutreiera gheþurile hiperboreene ºi dru-
mul acoperit de gheþuri ºi câmpiile niciodatã fãrã zãpadã, în jurul
Munþilor Rifei, pânã ce femeile trace, mâniate de dispreþul sãu,
îl sfâºiarã. Anticii considerau pe hiperboreeni locuitorii Istrului.
De la Pindar (Olimp.VII, 65 ), aflãm cã Apollo, dupã ce ridicase
zidurile Troiei cu Neptun ºi Eoc, se întoarce în patria sa, pe Istru,
la hiperborei. Strabon (Geographia , XI, 6, 12), considerã cã pri-
mii care au descris diferitele pãrþi ale lumii spun cã hiperboreenii
locuiau deasupra Pontului Euxin ºi a Istrului. Apolonius din
Rhodos(Argonautice, II, 5, 675) crede cã hiperboreii sunt pelasgi
locuind în Thracia. ªi alte documente duc la aceeaºi identificare
a pelasgilor hiperboreeni cu dacii, sau cu tracii. Iatã, de altfel,
ca gãsim informaþii ºi despre Zeul lor Suprem. De la Clement
din Alexandria, (Stomata, IV, 213,), aflãm cã profetul lor era Zal-
mocsis Hiperboreanul. La Dodona s-a descoperit, sanctuarul hiper-
borean, unde Zalmocsis era adorat sub numele de Zeus Anax
Pelasgikos, astfel fiind invocat de Ahile în (Iliada-XVI 232).Con-
cluzia o gãsim la Vasile Lovinescu — (op cit. pag.68, 69) Centrul
Suprem al pelasgilor din illo tempore este Dacia. ªi Mircea Eliade
(Istoria Religiilor) îºi însuºeºte denumirea datã de antici, consi-
derând — Polus Geticus, Axis Boreis, denumiri asociate‚ þinutului
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hiperborean definind clar noþiune de Centru, ca pol spiritual ge-
neral, Centrul Lumii, Macaron nesoi, Insula fericiþilor, acolo unde
cerul poate comunica, ºi care are întotdeauna o reprezentare
mitico-geograficã, cosmicã ºi teluricã totodatã,… tãrâm bidimen-
sional, paradiziac, de dincolo de Boreas, dupã mitul delfic gen
Shambala, Eden, Pang-dai, Grãdina lui Ghilgameº. Cu mult înainte,
(Pindar-PZTH. X. 29), menþioneazã cã nimeni, nici pe pãmânt,
nici pe mare, nu putea descoperi calea minunatã care duce spre
locurile hiperboreenilor (adicã þara ºi locuitorii ei aparþineau unei
geografii mitice).

Tãrâmul geografic este aici o poartã cãtre cel mitic — (Apollo
era numit Zeul Porþii, la grecii antici, pentru a favoriza trecerea
în lumea de dincolo aºa cum este edenul biblic , cu o reprezentare
geograficã ce cuprindea râurile Tigru, Eufrat, Gihonnul (Nilul) ºi
Fisonul (Danubius) — (Geneza cap. II, 10-12). Ca ºi în Biblie, pen-
tru dobândirera edenului mitic hiperboreu, se impunea renunþarea
la lume. Aºa cum se subînþelege, acest tãrâm permitea contem-
plarea divinitãþii prin diferite practici ºi tehnici spirituale.La daci,
purificarea se realiza în spaþii ascunse în peºteri, prin medita-
þiile ºi incantaþiile iniþiaþilor ktiºti ºi polistai, dar ºi prin practi-
carea posturilor abstinenþiale ºi a vegetarianismului. Scopul iniþierii
ºi al celui ce o practicã este renaºterea spiritualã continuã pen-
tru a menþine vie dimensiunea spiritualã a sacerdoþilor, a popula-
þiei ºi a spaþiului. În cazul Ceahlãului, iniþierea se realiza tot în
asemenea peºteri sau prin urcarea ritualicã a Muntelui Sfânt, în
tãcerea ce predispune la meditaþie, în pas domol, pânã la apusul
soarelui. Noaptea se aprindeau, fãclii dar ºi ruguri, care erau
pãzite pânã rãsãrea soarele, relicve aºa-zis pãgâne, cu trimitere
directã la lumina ca zeitate de care depindea fiinþarea. Urma sluj-
ba religioasã, mai întâi, dupã rânduielile milenare, prin prezenþa
sacerdoþilor pe Piatra Latã din faþa amfiteatrului natural, unde
se afla mulþimea, mai apoi în biserici. Acest ritual este practicat
ºi în zilele noastre. Credem cã, prin toate coordonatele prinse
în structura muntelui Ceahlãu, putem identifica aici Centrul Ori-
ginar, Sacru, Suprem al dacilor hiperboreeni. Se poate aborda
astfel problema numai þinând cont de vechimea acestui centru
a cãrui existenþã urcã în mit care -pentru Rene Guenon — este
o realitate primordialã al cãrei înveliº a ascuns adevãratul nucleu
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esoteric, aruncarea lui în lume constituind garanþia perpetuãrii
sale. De muntele Ceahlãu sunt legate numeroase mituri, de la
cel al Babei Dochia la cel al vârfului Toaca, al Panaghiei, al Stãni-
lelor, al Pietrei Ciobanului, al Clãii lui Miron, al Pietrei Lãcrimate,
al Poliþelor cu Crini, la Detunatele, al Coloanelor Cerului ºi ale
atâtor locuri, ce poartã nume de legendari isihaºti, la cel privind
felul în care a fost ridicat acest munte de cei doi copii, frate ºi
sorã, din seminþia urieºilor, pânã la însãºi denumirea muntelui. 

Locuitorii de la poala Ceahlãului, povestesc cã ar fi trãit când-
va un neam de uriaºi, popor de oameni grozav de înalþi ºi tari.
Aveau niºte bouri cu coarne scurte ce pãºteau acolo. Când venea
omãtul, coborau în Valea Jitanului (n.n. vezi alte toponime mai
vechi ce se referã la jidovii urieºi, care nu se confundã cu evreii
— aici oamenii au adaptat vechea denumire la cea din epoca creº-
tinã), cãreia pânã azi îi spun astfel… De sub Toaca, printre tur-
nuri în jos, unde lumina-i fãrã spor, este un jgheab fioros, numit
Jgheabul Urieºilor.(din relatãrile lui moº Grigore Rãduþu, spuse
învãþãtorului Gheorghe Baltã în 1927). Muntele Ceahlãului este
identificat cu Muntele Ghedeonului, care trimite la Cartea Cãrþilor
— Biblia. Miturile antice vorbesc despre giganþii hiperborei împotri-
va cãrora zeii greci s-au rãzvrãtit ºi apoi s-au mutat în munþii Olimp,
din munþii Tessaliei. Ulterior, Giganþii devin personaje în creaþiile
noastre folclorice, unul fiind Iovan Iorgovan, alþii sunt Novãceºtii.
Ei au rãmas ºi azi în amintirile unor locuitori care povestesc despre
urieºii — sau jidovii — de demult, care s-au nemurit ºi prin topo-
nime. (În Valea Arieºului s-au descoperit scheletele unor aseme-
nea titani). Un alt lui argument care indicã vechimea Ceahlãului,
Centrul Sacru Originar , este determinat de prezenþa soarelui
ca simbol divin, elementul conductor spre divinitate atunci când
acesta nu se confunda cu divinitatea însãºi. ªtiinþa fabuloasã a
constructorilor componentelor acestei incinte sacre, cu o mor-
fologie ce vizeazã miraculosul, are protagonist soarele ca declan-
ºator de drumuri ce se deschid o datã pe an, spre cer, permiþând
celor spiritualizaþi sã reînnoiascã legãturile cu zeul lor. Despre
acestea vorbesc ºi Elena ºi Nicolae Ticleanu în remarcabilul studiu
Calea Cerului din Kogaionon (1999). Au loc, în prima decadã a
lunii august, de Probajini, sau Schimbarea la Faþã, fenomene optice,
numite Umbra Piramidei ºi Calea Cerului. Razele soarelui cad pe
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piramida sacrã aºa fel încât umbra vârfului piramidal Toaca, se
combinã cu cea a vârfului Piatra Ciobanului, formând, timp de
aproximativ 80 de minute o hologramã naturalã, giganticã, o
piramidã perfectã.

Înainte de acest misterios ºi inexplicabil fenomen optic, are
loc altã manifestare, care este, de asemenea, purtãtoare de sim-
boluri uraniene ce þine doar câteva minute. Rãsãritul soarelui,
la primele sale minute, creeazã o împletire de lumini ºi umbre.
Umbra Piramidei atinge cerul, deschizând în acesta un drum
întunecat, fãrã sfârºit, mãrginit, în stânga, de un parapet luminos. 

Pentru cei iniþiaþi, ce deþin chei misterioase de citire ºi inter-
pretare a fenomenului — observat de aceºtia, din timpuri imemo-
riale, pregãtiþi continuu, prin practici mistice cunoscute numai
de ei, din generaþie în generaþie, realizate în taina ºi liniºtea peºte-
rilor, practici ce asigurau ºi forþã de concentrare — devin posi-
bile dialogurile cu Cerul, care se releva, la o datã anume în chip
evident, nu numai sacerdoþilor ci ºi mulþimilor. Aceste manifestãri
erau semne divine care au justificat denumirea, ca ºi venerarea
Ceahlãului, în ritualuri specifice ce poartã ºi azi numele de Sãr-
bãtoarea Muntelui. Prezentarea substantivului munte la singu-
lar ºi lipsa oricãrui atribut, duce la concluzia unicitãþii sale, înþe-
leasã ca sacralitate primordialã de toatã populaþia. Participarea
iniþiaþilor, ca ºi prezenþa efectivã, stimulatoare, a mulþimilor, spo-
reau forþa de comunicare pe calea relevatã a preoþilor ce trans-
miteau celor de faþã care este voinþa Zeului Suprem. Soarele —
care, ca element primordial ºi punct de adoraþie, constituie nu-
cleul unor cutume ce se practicã pânã azi — era ºi este perceput
ºi ca Zeu al Luminii, ca lumina însãºi dar ºi ca Forþa Supremã
Creatoare. Urcarea cu fãclii în liniºte, rugurile aprinse, duc cu
mintea pânã în timpurile mitice în care astrul zilei este principiul
esenþial existenþial care se identificã cu Lumina ca Zeitate
Supremã, Unicã, ºi care ajunge pânã în epoca creºtinismului sã
pãstreze aceeaºi semnificaþie. Iisus Dumnezeu devine Lumina
Lumii, Soarele Dreptãþii, ºi Cel Ce rãsãrit-a lumii Lumina
Cunoºtinþei, Luminã din Luminã, Dumnezeu Adevãrat din Dum-
nezeu Adevãrat. Despre soarele sfânt — vorbeºte un descânt,
practicat mai ales de copii. „Fugi ploaie cãlãtoare/ cã te-ajunge
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sfântul soare / c-un mai /c-un pai/cu custura lui Mihai /cu res-
teul boilor /taie capul ploilor/.

În unele sate din Maramureº existã un colind al soarelui;
mai mult — în practicile magice, prin descântec, în satele din Buco-
vina, femeile bãtrâne (moºicele, cum li se spune) alãturi de argin-
tul strecurat, invocã ºi soarele cel curat, forþe purificatoare ºi
defensive totodatã. Locuitorii satelor, de asemenea vorbesc de
soarele sfânt. Întâlnim ºi în viaþa de zi cu zi acest lucru, surprins
însã magistral, având în vedere caracterul arhaic, mitic, al obi-
ceiurilor menþionate, în romanul Baltagul de Sadoveanu; Vitoria
îºi dosãdeºte fata cu asprime pentru cã n-a mai învãþat rânduiala,
cã e pãcat sã arunci gunoiul în faþa soarelui. Din creaþiile popula-
re, acest caracter de sacralitate al soarelui e transferat regilor
ºi voievozilor, care-s aleºii, iniþiaþii. (ªtefan, ªtefan, Domn cel Mare
/ Seamãn pe lume nu are / Decât numai Sfântul Soare.

Ceahlãul, ca munte sfânt, este o prezenþã eternã care nu
este influenþatã de timpul concret dar aceastã existenþã para-
lelã cu lumea finitã, fragmentatã secvenþial prin calupuri istorice,
nu existã ca percepere. El vine din mit, de la facerea lumii ºi va
exista, prin actualizarea momentului de graþie, într-o permanenþã
necuantificabilã. Ceahlãul, Munte Sfânt, este Arheul, modelul ori-
ginar cu dimensiunea celuilalt tãrâm, al celui spiritual perpetuu.
Despre celãlalt tãrâm, aflãm ºi în basme, mai ales, unde datele
existenþiale normale, temporale se dizolvã — scopul intrãrii pe
celãlalt tãrâm este gãsirea eternitãþii; personajul principal, Fãt-
Frumosul face o cãlãtorie pentru a dobândi tinereþea fãrã
bãtrâneþe ºi viaþa fãrã de moarte. În aceastã cãlãtorie, el este
iniþiat ºi condus de forþe supranaturale care-l ajutã ºi care deþin
secretele legate de lumea tãrâmului obiºnuit dar ºi de cea a
celuilalt tãrâm. Acest rol de iniþiere în cunoaºtere, în perimetul
Muntelui Sfânt, îl au tot sacerdoþii pelasgi, daci, în fond, care
îndeplinesc aceleaºi funcþii de intermediere între cele douã tãrâ-
muri, precum personajele din basme, pentru cã ºi aceºtia, care
deþin puteri magice, transmit normele celeºti ºi asigurã fiinþarea
lor continuã.

Deºi informaþiile despre daco-geþi sunt puþine ºi fragmen-
tate, datoritã originalitãþii conceptelor morale ºi, mai ales reli-
gioase — credeau într-un singur zeu suprem ºi în nemurire — au
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stârnit interesul filosofilor istoricilor, geografilor, al poeþilor anti-
ci, ºi aºa se explicã de ce-antichitatea recunoºtea unanim adân-
ca religiozitate a geþilor (V. Pârvan, Getica, 1926).

Dimitrie Cantemir, om învãþat, cunoscând bine tradiþiile ºi
obiceiurile neamului, preluate de la strãmoºi pânã la originea aces-
tuia, în adâncurile vremii, spune cã, dacã Ceahlãul ar fi intrat în
basmele celor vechi, ar fi fost tot atât de vestit ca ºi Olimpul,
Pindul, sau Peliasu. (Descrierea Moldovei- 1716). Olimpul este
Centrul Sacru al vechilor greci, unde locuiau zeii, spuneau ei, ºi
erau nemuritori. Aceastã comparaþie e fãcutã având toate datele
privind tocmai importanþa sacrã Ceahlãului, vãzutã ca o continu-
itate. ªi Alecu Ruso (1848) are în vedere aceeaºi funcþiune preis-
toricã a Ceahlãului. Ideea este împãrtãºitã ºi de academicianul
Alex. Zub (Xenopoliana, II,1994, 1-4, 4), care considerã cã
atracþia cãlugãrilor de azi pentru spaþiul mitic al muntelui ar avea
ºi rostul mitologic al referinþei anterioare. Gh. Asachi, (1859)
vorbeºte de extraordinara vizibilitate a piscului celui mai înalt al
Muntelui Pionului sau Ceahlãului — de la Capul Mangalia pânã la
Cetatea Albã, locuitorii de pe malul Nistrului, vãd soarele apunând
dupã masa acestui munte. În 1813 , Fabre d’Olivet crede cã Orfeu
a trãit în munþii ce despart Moldova de Transilvania, ºi cã pe ver-
santul moldovenesc al Carpaþilor s-a format, mai târziu, tradiþia
cunoscutã de greci, a muntelui Kogaion, adicã a Ceahlãului, unde
locuia Orfeu, pãstor, preot ºi profet. (apud N. Ticleanu — op. cit.).
ªi V. Pârvan (1926) crede cã Ceahlãul este Muntele Sfânt,
Kogaion, ºi nu e singurul.

Poeþi ºi scriitori moderni ºi contemporani, au vãzut acest
munte prin prisma sacralitãþii. Vechimea rolului sãu e datã ºi de
pãstrarea în conºtiinþa pãmântenilor a acestei dimensiuni deose-
bite. V. Alecsandri, în poemul Dan, cãpitan de plai îºi prezintã
eroul ca pe un uriaº, vizând în acest epitet nu numai fizicul ci ºi
moralitate excepþionalã. Punctul culminant al acestei opere este
acela în care Dan refuzã sã trãiascã în schimbul lepãdãrii de cred-
inþa sa, prin splendida replicã —Ceahlãul sub furtunã nu scade
muºunoi/ Eu, Dan sub vântul soartei sã cad pãgân, nu voi/. Figu-
ra statuarã a eroului, umileºte pe mãruntul han Ghirai ºi, prin
aceasta, aminteºte de titanii hiperborei.
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ªi G. Cosbuc are o poezie, intitulatã Vara, care întãreºte
cele spuse de Asachi ºi anume cã Muntele Sfânt, în anume condiþii,
se vede pânã dincolo de Carpaþi: Vedeam Ceahlãul la Apus/
Departe-n zãri albastre dus/Un uriaº cu fruntea-soare/ De pazã
þãrii noastre pus/ . În aceste cuvinte sunt surprinse funcþiile defen-
sive ale muntelui umanizat, nu întâmplãtor un uriaº însoþit de
soarele protector; o expunere cultã a unui mit pe care credem
cã poetul l-a preluat din subconºtientul ancestral colectiv. Ceahlãul
ca munte sacru, arhetipal este purtãtor de semnificaþii esoterice;
trãirea în atemporal impune ocultarea multora din aceste sem-
nificaþii tocmai pentru a se pãstra puterea de comunicare direc-
tã, efectivã, cu Puterea Divinã. Despre ocultarea numelui muntelui
vorbeºte N. Ticleanu (ibid). Vom urmãri ce ne spune analiza topo-
nimelor. Acestui munte i se spune — dupã cum am amintit — ºi
al Ghedeonului, ca ºi apa care izvorãºte din vârful piscului. Autorul
amintit considerã o încifrare a adevãratului nume, recurgându-se
la cea mai potrivitã legendã din Biblie — anume aceea în care
Ghedeon, care se închina lui Baal, primeºte, în vis, poruncã dum-
nezeiascã sã-i i distrugã altarul ºi sã i se închine Lui, ceea ce ºi
face (Judecãtorii, 6,25). Dupã pãrerea noastrã nu este vorba
de o disimulare a toponimului Kogaion în cel de Ghedeon, ci chiar
de denumirea primului, privit în evoluþie fireascã în timp. Legen-
da pare mult mai nouã decât existenþa acestui munte sacru.
Numele de Ghedeon, dupã cum am vãzut, continuã tradiþia ºi se
întãreºte prin folosirea acestui toponim, nu întâmplãtor — cre-
dem noi — la rãscrucea întâlnirii vechilor mistere cu cele creºtine,
cunoscutã de aceiaºi sacerdoþi ai vechii dar ºi ai Noii Învãþãturi.
Rezultã cã dacã putem face apropierea dintre lexemele Kogaion
ºi Ghedeon, atunci vom afla adevãrul. În toponimul Ghedeon, având
în vedere cã este un cuvânt compus prin contopirea a douã le-
xeme — Ghed — ºi Eon intrevedem, cu satisfacþie, posibilitatea de
a descifra mai departe transformãrile etimologice. Urmãrim, în
paralel, ºi evoluþia oronimului Kogaionon spre Ghedeon, ca exer-
ciþiu de verificare. Lexemul Ghedeon este unul compus din termenii
Ghe — în pronunþie localã — Gad ºi Eon; prin confuzia dintre fonemele
k ºi g, apropiate ca sonoritate, rezultã forma Kad-Eon; sunetul
d în rostirea localã devine g (cuvântul bade se spune bage, în
zona Banatului). Prin atracþia foneticã a lui a se ajunge la Kog-Eon;
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legea comoditãþii în vorbire explicã prezenþa fonemului a, ca ele-
ment de susþinere, forma finalã fiind KOG(a)-EON . 

Încercãm ºi prezentarea fenomenului lingvistic ºi invers —
de la Koga(i)eon la Ghedeon. În vorbirea curentã c(k) ºi g, se con-
fundã datoritã apropierii lor în pronunþie ºi se ajunge de la
Kog(a)eon la Godeon, ºi de aici se defineºte forma Ghedeon. Avem
în vedere cã lexemul God, pãstrat pânã azi în limbile germanice
ca God-Got t- cu acelaºi sens de sfânt, ºi cã Ghed(Ghod) e forma
coruptã de la pelasgul Kog(Kod). Am arãtat identitatea foneticã,
vãzutã întrun proces de transformare, impusã de timp, dintre
lexemele GHEDEON ºi KOGAE(I)ON — MUNTELE SFÂNT al dacilor
pelasgi, amintit de Strabon. Acum urmãrim, cu emoþie, ºi dacã
existã ºi identitate semanticã a celor doi termeni. Eon — are urmã-
toarea explicaþie în DEX. Ed. Acad. Bucureºti, 1975 „formã de
manifestare a Divinitãþii Supreme, Unice“, adicã înseamnã, Pu-
terea Supremã, Origionarã Unicã, Dumnezeu. Lexemul Ghed din
cuvântul compus Ghed-eon ca ºi lexemul Kog(d) din toponimul
Koga(i)eon, reprezintã formele vechi ale sintagmei Sfântul Dum-
nezeu, în cel mai restrâns sens. Cu alte cuvinte Ghed-Eonul, sau
Koga-I(E)onul reprezintã acelaºi lucru ºi anume Muntele Sfânt al
lui Dumnezeu sau în care se manifestã Dumnezeu, Originarul,
Primul, Arhetipul. Concluzia e surprinzãtoare — Muntele Sfânt,
Ceahlãul este Koga(i)eonul, numit ºi Ghedeonul, ca formã localã
de pronunþare, care este la fel de veche ca ºi forma amintitã de
Strabon. Aºadar numele de GHEDEON, deºi pare a fi mai nou,
este numai întãrit, prin mai deasa folosire de Noua Învãþãturã,
sacrã, continuatoarea celei vechi, ºi menþinut, prin trecerea la
iniþierile creºtine, la Învãþãtura lui Iisus. Amintim un lucru nelip-
sit de importanþã ºi anume cã înainte de venirea iudeilor Palesti-
na fost locuitã de pelasgi, ca ºi Grecia de azi, care se numea
chiar Pelasgia. (vezi N. Densusianu — Dacia preistoricã, 1913).
Posibila apropiere ca formã, dintre cele douã oronime Kogaion
ºi Ghedeon, se poate explica ºi prin existenþa la iudei a unor le-
xeme, din adstratul strãvechi pelasg, având în vedere tocmai
conºtiinþa faptului cã tot ce þine de sacru nu poate fi schimbat.
Prin urmare, nu e o întâmplare cã se recurge la Biblie. Vechii
titani, hiperboreii din Þara Fericirilor, treptat se amestecã cu rasa
civilizatã de ei, se topeºte în ea fãrã a pierde practicile religioase
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de eternizare, în timpul sacru, care întotdeauna este viu, prezent
ºi revigorator de virtuþi capabile a menþine, în spaþiu etern , comu-
nitatea dacilor hiperboreeni. Aceºtia pãstreazã mult timp numele
originar, câtã vreme sunt în patria lor care intrã în noua erã
creºtinã, continuând vechile practici sacre. Evident, aceastã de-
numire este, în sensul ei, identicã cu cea originarã pelasgã. E
vorba de faptul cã teoria celor care considerã o ocultare a numelui
de Kogaion prin cel de Ghedeon, nu poate fi luatã în consider-
are pentru cã am demonstrat cã cele douã toponime sunt ca
formã deosebite doar prin deplasare foneticã dar, cum am spus,
ca sens sunt sinonime. Uitarea, ca proces de duratã, are în vedere
doar sensul toponimului ºi aceasta a plecat de la o atitudine deli-
beratã, a sacerdoþilor. Ei n-au fost niºte indivizi obiºnuiþi ci chiar
cei ce au preluat creºtinismul, ca o continuare a monoteismului
zalmocsian (cunoscând bine tainele Bibliei) ºi mai ales a faptului
cã iudeii înºiºi au încifrat numele de Ghedeon, asociindu-l cu un
personaj biblic. Se ºtie cã evreii nu rostesc numele lui Iahve ci
folosesc, alte numeroase formule. Ei au ascuns în aceastã le-
gendã marele adevãr ºi anume cã GHED-EON, ce înseamnã Sfân-
tul Dumnezeu e o prezentare esotericã, simbolicã, a unuia din
momentule trecerii poporului iudeu la monoteism, slãvind pe Dum-
nezeul Unic ºi Sfânt, distrugând pe idoli. Avem aici o punere în
scenã, încã din timpurile biblice, a acestui act. (Judecãtori, 6, 28)

Dacii monoteiºti cultivau misterele lui Zalmocsis, care în-
seamnã Stãpânul Vieþii ºi al Morþii. Ca sens se suprapune peste
cel de Dumnezeu al creºtinilor. Dacã vorbim despre ocultarea
elementelor ce þin de divinitate, atunci credem cã ne putem gândi
mai degrabã la toponimul Ceahlãu, care pare a fi mai nou —
spunem pare, pentru cã ºtim din antichitate cã termenul valas-
gus — v(a)lahus a circulat alãturi de termenul pelasgus — (vezi stu-
diul meu Etruscii — Dacia Magazin sept 2007), dar el are în ra-
dical lexemul (h)laus; noi vedem aceasta o formã ulterioarã,
datoritã vorbirii — numai alunecarea foneticã, prin metatezã ºi
prin acþiunea legii comoditãþii în vorbire s-a ajuns la forma cunos-
cutã azi. Iniþial ea trebuie sã fi fost lahus, evident o forma pres-
curtatã de la vlahus. Admitem atunci ºi o formã iniþialã Ceavlahus
a toponimului în discuþie, în care prima parte a lexemului Cea —
trebuie sã se fi referit la Cel ce þine cerul în mâini — Creatorul,
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sau, mai aproape de noi, Sfântul-Dumnezeul valahilor, având în
vedere cã toponimului Ceahlãu este sinonim cu lexemele Ko-
gaion(ul) ºi Ghedeon(ul), care pãstreazã deci acelaºi sens de Sfân-
tul Dumnezeu — stricto sensu, dupã cum am demonstrat mai sus.

Câtã importanþã va fi având acest munte de ni s-a trans-
mis numele lui sub cele trei forme, nefiind abandonatã funcþiunea
sa sacrã nicio clipã, într-o istorie atât de lungã ºi atât de zbu-
ciumatã, tãinuind pânã acum o vechime care ne emoþioneazã!

Muntele Ceahlãu mai este numit ºi Muntele Peon sau Pion.
Vestitorul Ortodox — (1935, nr. 2) considerã toponimul de datã
relativ recentã-sec 16 — provenind de la numele unui mare sihas-
tru, Cuviosul Peon (mai apoi se vorbeºte ºi de Mânãstirea Peonu-
lui, pe locul Sihãstriei lui Silvestru). Credem — aºa cum am mai
afirmat — cã acesta este un toponim la fel de vechi ca ºi cel de
Ghedeon, exprimând aceeaºi strãvechime, prinsã într-un înveliº
sonor local. Aducem, în sprijinul pãrerii noastre ºi faptul cã isto-
ria anticã (vezi Herodot) aminteºte printre cele aproximativ 100
de ramuri (dupã Mircea Eliade ºi D. Bãlaºa, 200) ale trunchiu-
lui tracic-de fapt pelasgic — ºi o populaþie care, alãturi de costo-
boci ºi carpi, trãia în zona de rãsãrit a Daciei ºi membri ei se
numeau p-eoni, care se credeau descendenþi din neam de zei,
considerându-se deosebiþi de ceilalþi. Ceea ce intrigã pe cercetã-
tori, este faptul cã, deºi ne aflãm într-o zonã în care cuvintele
care încep cu fonemul p urmat de i se pronunþã, fãrã excepþie‚
chi’ (picior — chicior), acest fenomen lingvistic nu se evidenþiazã
în cuvântul amintit, rãmânând o chestiune deschisã. Credem, în
tema amintitã, cã e vorba de acelaºi Dumnezeu care îºi face
simþitã prezenþa fie printr-o invocare a Acestuia, fie pentru cã ºi
aici aveau loc anume ritualuri. În orice caz, fiind legat numele
sãu de cel al Divinitãþii Supreme, se referã la un loc sacru. Sacra-
litatea, ca fenomen ce þine de Cer, nu permite a schimba ceva
niciunui muritor — e pãcat, spun oamenii, chiar dacã nu mai înþe-
leg sensul acum. În susþinerea acestui argument vin cuvintele
din refrenele strãvechilor colinde, îngheþate în forma lor arhaicã.
Dupã pãrerea noastrã nu mai putem considera oronimul Peon
ca fiind alcãtuit din douã cuvinte — unul — din egipteana veche —
pi- însemnând casã (G. Rachet, 1970) ºi on adicã coloanã-stâlp
(Biblia-Ieºirea, 1, 11), ci mai degrabã vorbim de un cuvânt local,
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strãvechi, format dintr-o iniþialã, p ºi lexemul eon, în care primul
cuvânt poate fi o relicvã dintr-o sintagmã ce se referea, în mod
cert, la rostul acestui component al incintei sacre, în desfãºurarea
ritualurilor specifice. Acest munte are în alcãtuirea sa acelaºi teo-
nim Eon, existent ºi în oronimul Ghed-eon, ce reprezintã denu-
mirea în sine a Muntelui Sfânt a lui Dumnezeu sau al Zeului,
Suprem, al Muntelui Ceahlãu. Pe de altã parte nu putem sã nu
observãm cã evreii au fost cei care l-au adoptat pe Dumnezeul
Unic, mai târziu.

Ne punem firesc urmãtoarea întrebare: poate fi o coinci-
denþã cã ei L-au numit pe Dumnezeul lor folosind aceeaºi formã
(mai explicit acelaºi cuvânt, trecut prin sita limbii ºi a timpului
lor, precum dacii-pelasgi)? Biblia spune cã Avram, numit de Dum-
nezeu Avraam , a ieºit din Mesopotamia, din Ur-ul Caldeii — Bi-
blia cap. II, ver. 28 (Sumerul), la chemarea Acestuia, ºi l-a aºezat
Dumnezeu, dându-i lui ºi urmaºilor lui, tot pãmântul Canaanului,
amintindu-i de Sodoma ºi Gomora, a cãror strigare e mare dar
ºi pãcatul lor e mare ºi greu — (Biblia cap., v, 8 ºi cap. 18, ver.
20). Este evident cã vorbim despre vechea Palestinã. Ultimele
cercetãri aratã o roire dinspre vest spre est a populaþiei Europei
moderne spre Sumer, spre India ºi cã multe cuvinte româneºti
au corespondent în sanscritã ºi chiar mai departe. Rãspunsul
poate duce ºi la ceea ce susþineau unii creºtini din primele veacuri,
care afirmau cã iudeii s-au inspirat din religia lor. Dincolo de orice
posibilã speculaþie, acest fapt întãreºte ideea cã cei ce ºi-au durat
o incintã sacrã pe muntele Ghedeonului, al Ceahlãului de azi, au
fost primii ºi marii civilizatori ai lumii.

Muntele Ceahlãu, sau Muntele Ghedeonului este Arhetipul.
Acesta a rãmas, ca originarul, modelul, în arealul cãruia, de la
începutul lumii, se desfãºoarã ritualuri religioase exercitate de
sacerdoþii, iniþiaþi care au întreþinut aceastã flacãrã a credinþei
din timpuri nedesluºite încã de istorie pânã în zilele noastre, asi-
gurând fiinþarea unui neam ce-ºi are rãdãcinile în mit, în Tãrâmul
Celãlalt, celest. Gãsim în ceea ce reprezintã Ceahlãul ca incintã
(muntele cel mai înalt de pe o regiune foarte largã, organizarea
acesteia dupã proiecþii ce þin de misterele uraniene, prezenþa
peºterilor, ca loc de iniþiere a sacerdoþilor, un amfiteatru generos,
ca ºi o platformã, Piatra Latã) locul de unde era vãzut de cei ce
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asistau la aceste ritualuri. Existã, de asemenea, ºi o morfologie
care deschide drum ideii de intervenþie a unor forþe ce depãºesc
pe cele ale omului obiºnuit de azi. Nu în ultimul rând, amintim
de preluare a toponimului strãvechi Koga(i)eon, sub denumirea
sinonimã de Ghedeon dar ºi de, la fel de vechiul, Ceahlãu. Cen-
tru spiritual originar cu funcþiune miticã, de permanenþã, Ceahlãul
a servit de model spiritual, propagat prin necesitatea transfe-
rului de sacralitate ºi altor munþi, ce au caracteristicile esenþiale.
Munþii capãtã caracter sacru în mãsura în care oamenii urmeazã
modelul primordial cunoscând semne ºi descifrând vise dupã o
ºtiinþã anume, transmisã din timpuri imemoriale, cu scop de con-
tinuitate existenþialã a unui neam. Având în vedere unitatea de
credinþã a pelasgilor daci ºi a urmaºilor direcþi-dacii valahi — în
mod cert — au fost numeroase astfel de centre dar peste care
a trecut istoria ºi vitregiile ei le-au distrus. Aceasta n-a dus însã
la întreruperea vieþii spirituale. Având Ceahlãul ca Centru Spiri-
tual Originar, iniþiaþii din vechime se deplasau acolo unde era nevoie
de începuturi ale vieþii religioase sau de reanimare ale altor locuri
sacre, ca replici ale Muntelui Sacru, ale Arhetipului. Se vorbeºte
de un Munte Sfânt în Bucegi, chiar misterioºii Cãlimani sunt amintiþi
de unii cercetãtori — mai ales cã etimonul este Celus manus —
Cel ce þine Cerul în mâini. Unii cercetãtori vorbesc despre insula
Leuke, locul unde Apollo revenea ciclic, dupã 19 ani, în þara sa,
a hiperboreilor. Ar fi putut fi un asemenea Kogaion ºi masivul Buce-
gi, cu Vârful Omul, cum susþin unii, având în vedere existenþa
unei peºteri de o mare întindere, prezenþa misterioasã a aces-
tui vârf ce poartã denumirea ce semnificã ºi OM-ul Dumnezeu —
la creºtini — IISUS, a unui fluxul energetic benefic, de care se
vorbeºte frecvent. Lipseºte însã elementul de continuitate — nu
existã tradiþii legate de viaþa isihastã, nici indicii de locuire a unei
zone relativ dense în apropiere, ceea ce poate arãta, ca ºi în
alte situaþii, cã acest Centru Sacru a fost legat, pânã la un punct
de temporalitatea distinctualã. Un astfel de munte poate fi chiar
ºi Rarãul (chiar dacã nimeni nu l-a menþionat, ca atare) ºi nu
numai. Aici viaþa oamenilor este ordonatã dupã ciclurile veºnice
ale naturii — muntele are forþã integratoare — oamenii intrã, prin
raportarea la el, în rosturile primordiale, devin parte a marelui
circuit cosmic. Viaþa se desfãºoarã în ritmurile impuse de fiinþarea
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muntelui ca ax al existenþei; turmele urcã ºi coboarã de pe Rarãu,
soarele, simbolul arhaic, rãsare sau apune pe Rarãu, norii se
adunã sau se împrãºtie pe Rarãu, turmele urcã sau coboarã de
pe Rarãu. (Geo Bogza — Rarãul — vol. Suceava, Suceava). Existã
aici ºi alte semne ale sacrului munte arhetipal — cele trei coloane
ale cerului; Pietrele Doamnei ºi un platou la poalele lor, ca ºi izvorul
ce semnificã, ca ºi în incinta sacrã a Ceahlãului, curgerea infinitã,
atemporalitatea. Vom gãsi aici chiar ºi o tradiþie a isihasmului.

Asemenea replici ale prototipului pot fi oriunde oamenii
au în sângele lor amintirea originilor ºi a practicilor mistice,
strãvechi, devenite datini, obiceiuri, mituri, semne ºi simboluri.
Muntele Sfânt al daco-geþilor — Kogaionul, în timpul statului uni-
tar de la Burebista la Decebal

Statul dacogeþilor, de la Burebista la Decebal, a însemnat
un pas uriaº spre unitatea neamului lor. Alegerea capitalei aces-
tuia la Sarmisegetuza — în munþii Grãdiºtei — a þinut cont de posi-
bilitãþile de apãrare oferite, în primul rând, de morfologia
geograficã. Statul, ca instituþie, este supus distincþiunii — poate
apãrea ºi dispãrea în funcþie de condiþii obiective. În istoria pre-
anticã ºi anticã a dacilor ºi pânã târziu, în evul mediu, acesta n-a
putut exista în afara unui suport spiritual religios. Dealtfel, pânã
în sec XIX , bisericile ºi mânãstirile au adunat în juru-le pe cei
ºtiutori de carte, care de cele mai multe ori erau cãlugãri, ºi aici
s-au alcãtuit primele manuscrise, tipãrituri etc. ori au funcþionat
primele ºcoli cu caracter laico-religios. În afara religiei, statul
s-ar fi destrãmat cãci aceasta oferã repere morale ce coaguleazã
un neam.

În cazul daco-geþilor este vorba de credinþa în Zalmocsis,
Zeul Suprem, ºi în nemurire. Nu împãrtãºim ideea cã zalmoc-
sianismul, ca practici mistice ºi ca filozofie de viaþã, era cunos-
cut mai ales orãºenilor. Dacã ar fi fost aºa, cum se explicã faptul
cã dacii erau recunoscuþi ºi temuþi pentru vitejia lor ºi cã despre
ei au vorbit cu admiraþie mari personalitãþi ale vremilor vechi,
începând cu Homer ºi Herodot? Ceea ce-i fãcea atât de greu de
biruit era tocmai extraordinara putere a credinþei lor în nemurire,
având convingerea în existenþa unei dimensiuni spirituale celeste,
dominatã de Zalmocsis, unde vor trece dupã moarte, ºi unde vor
fi fericiþi. De aceea ei se veseleau ºi râdeau la moartea compatrioþilor

42



ºi plângeau la naºterea unui prunc, dupã cum ne informeazã tot
scriitori antici. ªi cum sã nu fie cunoscute ºi, mai ales, asumate
misterele legate de cultul lui Zalmocsis, dacã e vorba de luptã-
tori vestiþi, de bãtãlii crâncene, nenumãrate de-a lungul veacu-
rilor, (chiar despre gladiatorii daci de la Roma — tot documentele
spun cã mureau de moarte bunã, neînvinºi în arenã) pentru care
nu erau recrutaþi numai cei din oraºe. Grosul armatei era for-
mat din pãstori ºi agricultori care înspãimântau nu numai prin
priceperea în luptã, prin asprimea lor, ci ºi prin steagul lor vestit
care scotea sunete ce sporeau groaza duºmanilor. Capitala sta-
tului presupunea în mod obligatoriu ºi un spaþiu sacru iar în case
se oficiau ritualuri religioase de cãtre iniþiaþi. Aceºtia erau conduºi
de un Mare Preot. Regele însuºi era un asemenea iniþiat ºi, une-
ori, marele preot devenea ºi sacerdot cu tiarã, adicã rege, cum
a fost Deceneu. Nicio manifestare importantã nu era despãrþitã
de ritualurile mistice — numirea regilor, hotãrâri privind pornirea
rãzboaielor, manifestãri exclusive pentru slãvirea Marelui Zeu. Toate
acestea impuneau prezenþa unei autoritãþi religioase, vãzutã ca
instituþie dar ºi ca personalitate iniþiaticã, o prezenþã ce asigu-
ra menþinerea fluxurilor benefice ce priveau atât existenþa sta-
tului cât ºi unitatea cetãþenilor lui. Regele se consulta cu marele
preot, tradiþie menþinutã mult timp chiar ºi dupã epoca lui ªtefan
cel Mare, care-l avea sfetnic de tainã, în probleme ce priveau
mai ales destinul þãrii, pe Daniil Sihastru. Incinta sacrã presupunea
existenþa unor condiþii pentru a se putea desfãºura viaþa spiri-
tualã — aici erau temple, altare de rugãciune ºi de jertfã. Toate
acestea se aflau pe un munte înalt, greu accesibil mai ales
strãinilor. Acesta era munte sfânt, cum spune amintitul Strabon
(Geographia, VII, 3 , 5), ºi locuitorii îi spuneau Kogaionon. Mai
spune acelaºi autor cã pe acolo trecea ºi o apã cu acelaºi nume
ºi cã exista ºi o peºterã unde locuia marele preot ºi unde, o datã
pe an, regele se ducea sã se sfãtuiascã cu el, dupã cum am
mai amintit. Adevãrul este cã în peºteri erau ktiºti ºi polistai, isi-
hasmul era practicat aici (chiar ºi marele preot pregãtea aici tainic
pe viitorii iniþiaþi ce vor fi devenit fie regi ori mari conducãtori de
oºti sau chiar urmaºii lui) ca ºi ritualurile de perfecþionare
spiritualã. 
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Sigur cã Strabon n-a fost în Nordul Dunãrii ci doar a auzit
de la grecii de la Pontul Euxin despre religia dacilor cãci nu ne
putem imagina cã marele preot rãmânea numai în peºterã. Aces-
ta comunica ºi cu mulþimile prin ceea ce însemna transmiterea
voinþei lui Zalmocsis, prin gesturi , miºcãri ºi vorbe ºtiute ºi ros-
tite în tainã sau pentru toatã asistenþa. Kogaion(on) toponimul
generic înseamnã — cum am arãtat — Muntele Sfânt. Kogaionul,
din timpul statului dac, este tot o replicã a originarului munte
sacru Ceahlãul sau Ghedeonul din timpuri strãvechi. Astãzi acest
munte poartã numele de Godeanu. Acest munte are toate ca-
racterele amintite de Strabon — existã pe acest munte la înãlþime
un platou, unde avea acces mulþimea. La micã distanþã este vâr-
ful Gugu ce are douã peºteri în apropiere numite ºi azi una -peºtera
lui Zalmocse ºi una a lui Scorillo. Aici se pregãteau iniþiaþii. Pe
lângã el trece un râu (Râul Mare) ce strãbate ºi Sarmisegetuza,
unindu-se cu Streiul în dreptul Haþegului. Sarmisegetuza are o
incintã ce cuprindea altare cu funcþii distinctuale, temple ºi alte
structuri, ce pot trimite fie la calendare, fie la cicluri temporale
terestre sacrale, legate de cele infinite celeste.

Ca toponim, muntele Godeanu, prin evoluþie foneticã fireascã
(respectând diferenþele specifice locale, în timpul transformãrilor
spre limba daco-românã) îºi are originea în amintitul Kogaion —
adicã Kogaionus, Kogaionu, Kodaionu, Kodianu-Godi(e)anu-
Godeanu). Nu insistãm asupra legilor fonetice — acestea sunt ge-
neral valabile în condiþiile amintite ºi au fost expuse mai sus.
Muntele are toate caracteristicile unui Kogaion luând în consi-
derare ºi populaþia care exista, ºi existã încã, la poalele muntelui
Gugu, numiþi guganii, semnalaþi pe aceste locuri de N. Densu-
sianu (Dacia Preistoricã 1913), ca niºte oameni foarte înalþi, ce
se þin mai de neam, mai mândri, care trãiesc într-un trib izolaþi,
ºi se cãsãtoresc numai între ei.

Urmaºii lor trãiesc ºi azi, mai la sud în zona Timiºoarei,
zicându-ºi gugulani. Guganii, sau kogaianii sunt gudainii, godianii,
godienii, sunt locuitori ai Kogaionului antic, Godeanul de azi. Gãsim
în structura toponimului Godeanu aceleaºi lexeme componente
ca în Koga-Eon-ul, adicã — God=Sfânt ºi Ea(o)n=Dumnezeu; adicã
Muntele Sfânt al lui Dumnezeu. Acest munte sacru Godeanu, cu
acelaºi nume ca al celui originar (am numit aici Ceahlãul) cum
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nu gãsim la celelalte locuri propuse de cercetãtori, nu ne mirã.
El a preexistat statului dac. Putem aduce ca argument serios
faptul cã a trãit aici aceastã populaþie misterioasã, amintitã ºi
de antici, ai cãrei membri au ºi o staturã ce trimite cu gândul
la urieºii hiperborei. Grecii îi menþioneazã sub numele de gugani.
În Dacia exista o localitate Goganis (Tabula Peutingerianã). Her-
cules, despre care anticii spun cã era pelasg, recunoscut în le-
gendele româneºti ca fiind Iovan Iorgovan „fecior de mocan“ (I.
Teodorescu — Poezii Populare), mai are la egipteni epitetul de Gigon
(Hesychius). 

Conducãtorii statului dac unitar au reactivat puternic acest
centru sacru care a fost scos din timpul mitic ºi a intrat în ros-
turile cerute de vremi. Determinarea temporalã secvenþialã a fãcut
ca, dupã cucerirea romanã, odatã cu distrugerea statului dac,
sã disparã ºi fiinþarea sa, lovitã acum de distincþiune. Rãmâne
însã în indistincþiune, în Dacia eternã, în continuare Ceahlãul =
Kogaionul Originar, Sacru. Pentru a fi credibili în tot demersul
nostru vom alãtura cele trei toponime pentru a observa ºi apro-
pierea extraordinarã ca formã dar ºi identitatea de sens:

Kog(a)-Eon;Kogaion(Strabon)
Ghed-Eon; (P-Eon)=Ceahlãu
God-Ean (God- Eon)=Godean(u)
În toate situaþiile traducerea este (Muntele) Sfânt al lui Dum-

nezeu=Zalmocsis, Stãpânul Vieþii ºi al Morþii.
Încercãm sã punem în discuþie o ultimã problemã. Dupã

unii cercetãtori, Strabon (cc.63-58 i. e.n.- 21, 25 e.n.) vede în
Kogaionon muntele Ceahlãu, considerând cã, de bunã seamã, a
aflat despre acesta de la grecii de la Pont, mai aproape de locul
unde se aflã Ceahlãul. Amintim cã acesta era geograf ºi cunoºtea
bine ºi Dacia, de vreme ce afirmã cã geþii ºi dacii vorbesc aceeaºi
V. Pârvan). Pe de altã parte, muntele Ceahlãu nu era legat de
o formaþiune statalã sau cel puþin comercialã — el exista în afara
timpului, cunoscut de bãºtinaºi mai ales cu funcþii spirituale.

Creºtinismul n-a întrerupt viaþã spiritualã, preluatã, în noile
conjuncturi, prin construirea de temple ºi biserici pentru ca nea-
mul pelasgilor ºi al descendenþilor lor direcþi — valahii — sã se susþinã
prin moralitatea ºi adânca ºi puternica credinþã în Dumnezeul
Unic ºi în nemurire , fãcând din ei, încã din antichitate, un popor
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de viteji, stimaþi ºi cunoscuþi pentru virtuþile lor de întreaga lume
veche. Viaþa valahilor-daci a continuat, prin menþinerea neamu-
lui într-o patrie spiritualã eternã, care a fãcut sã se vorbeascã
despre miracolul românesc.

Vorba dacilor, portul, tradiþiile, folclorul sunt dovezi ale exis-
tenþei lor milenare pe aceste meleaguri, în ciuda atâtor teorii ale
dispariþiei — cu desãvârºire! — a unui popor -atât de cunoscut în
istorie — ºi a limbii sale, „teorii“ susþinute de strãini ce râvneau
la pãmântul lor binecuvântat de Dumnezeu. Asemenea „teorii“
sunt readuse azi la luminã, cu o îndârjire nedemnã ºi nedreap-
tã de cei interesaþi sã nu ºtim cine suntem, aducând argumente
false sau tendenþios prezentate fãrã sã le dogoreascã obrazul
cã mãnâncã pâinea cea albã fãcutã din sudoarea ºi din zilele negre,
din munca ºi jertfa celor ai cãror strãmoºi se rãsucesc sub braz-
da udatã de atâtea ori de sângele vãrsat pentru pãstrarea ocinei,
a limbii a neamului lor cel mare. Suntem strãnepoþii acelor sfinþi
înaintaºi ºi am scris aceste rânduri, nu în liniºtea unei prisãci,
cum a scris Sadoveanu — Ceahlãul literaturii româneºti, despre
o altã paginã de istorie a poporului nostru, (Neamul ªoimãreºtilor),
ci în cumplitele vremi de acmu, ce au venit asupra noastrã, având
în suflet rãsunetul durerii lor, a lacrimilor, dar ºi a nãdejdilor lor,
care i-au þinut drept, în atâtea furtuni.
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„DENSUSIANISM“ ªI
„RECUCERIRE A MEMORIEI“ 

Umbra grandioasã a „Daciei Preistorice“ a lui N. Densuºianu
pluteºte ºi pe deasupra studiilor stranii prin intuiþie, lipsã de prejudecãþi
ºi cu un anumit vizionarism de iniþiat pe care Maria Ciornei (n.1942)
le-a risipit cu dãrnicie prin publicaþii astãzi mai greu de gãsit sau le-
a reþinut numai pentru lectura unui cerc restrâns. Însã oricât ar fi
fost rãspândirea de firav susþinutã ºi acþiunea cãrturãreascã — puþin
priceputã de cãtre contemporanii indiferenþi, opera va trebui exami-
natã cu atenþie ºi numeroase dintre concluzii — propuse examenului
ulterior, fiindcã este în afarã de îndoialã cã vor exista câºtiguri impor-
tante în materia evoluþiilor de conºtiinþã colectivã. 

Deºi filolog prin formaþie — dar în felul organizat al ºcolii lingvis-
tice româneºti de altãdatã unde încãpeau mai puþine prejudecãþi decât
azi — Maria Ciornei ºi-a lãrgit domeniile de studiu curent incluzând în
sfera de documentaþie deopotrivã etnoistorie, folcloristicã ºi antropolo-
gie dar mai ales istorie fiindcã, de fapt, un anumit gen de istoriografie
de aspect profetic o fascineazã pe cercetãtoare ºi îi dã un reazem
mai greu de înþeles de cãtre cei ce nu pun pasiune în acþiunea in-
telectualã ci doar participarea de slujbaº obiºnuit. Cãrturarul lucreazã
deci cu o stãruinþã de benedictin ºi de aceea cam tot ceea ce con-
stituie concluzie validã îi vine pe o cale paralelã cu „ºtiinþa oficialã“ ºi,
fãrã sã fie în sens propriu analize de autodidact (fiindcã studiul se
dovedeºte sistematic ºi tinde cãtre completitudine), „studiile dacice“
îi sunt rodul ºcolii eretice unde atitudinea de catedrã este inconfor-
mã ºi lucreazã în alte date decât cele academice sau „oficializate“. O
astfel de conformaþie intelectualã apare frecvent la un anumit tip de
cãrturar obligat, prin voinþa de a participa la o re-examinare colec-
tivã de teme îngheþate ori falsificate voluntar, sã se extindã int-
electualiceºte prin instrucþie lãrgitã ºi sã recurgã la un gen de enci-
clopedism de reacþiune ce se întâlneºte în epoci foarte diferite ºi
nu îºi va consuma necesitatea de a se exprima nici atunci când sen-
timentul înlãturãrii imaginilor prefabricate va fi mai viu decât azi. 

ªi opera, deºi încã prea puþin cunoscutã cãci aparþine unui stu-
dios de bibliotecã ºi fãrã ºtiinþa întreþinerii de imagine, se cuprinde
în felurite domenii deºi „dacologia“ rãmâne obiectivul predilect iar ceea
ce ne-a dat autoarea în acest câmp ne-a dat într-o manierã adese-
ori memorabilã. Dar pe lângã acestea, mai multe contribuþii în emi-
nescologie sau, ºi mai clar, în eseistica de direcþie ar merita va-
lorificate mãcar prin adunare de material divers astfel încât bibliografia
creaþiei sã se prezinte mai impunãtor.
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„Studiile dacice“ sunt, totuºi, lamura acestei acþiuni de erudit
care a înaintat cu îndrãznealã pe un teren unde primejdia imaginaþiei
fãrã suport poate sã clatine pânã ºi cele mai atrãgãtoare ºi plauzi-
bile încheieri. Spre a se orienta mai bine în aceastã materie cu multe
lacune, indistinctã prin dependenþa de un context de unde multe coduri
lipsesc ºi — încã ºi mai mult — îngheþatã în prejudecãþi ce au astãzi
aspect de postulat, cercetãtoarea ºi-a ales o metodã oarecum elec-
ticã, ºi oricum insolitã, constând din amestecuri pragmatice de lingvisticã,
sursologie, folclor etc. ºtiind prea bine cã însãºi respingerea pseu-
do-axiomelor de granit oficializate prin convenþie, reclamã examinãri
din perspective diferite ce se pot conjuga abia la un moment de sintezã. 

Analizele au originalitate ºi se reþin. Deºi la o privire superfi-
cialã multe din subiecte apar când ºi când în felurite contribuþii de
dacologie, totuºi îi este proprie Mariei Ciornei o inclinaþie evidentã cãtre
punctele nodale, de fapt cãtre substanþa medularã ºi ecoul ei pre-
lung. „Legile bellagine“ vãzute în chip de factor de organizare juridicã
având stãruinþã pânã târziu ºi chiar dincolo de episoadele atestate
ori presupuse; „Kogaionul“ ca loc sacru dar în acelaºi timp ca un fel
de izvor continuu de substanþã ce agrega colectivitãþile pe cãi enig-
matice ºi, pânã la urmã, un soi de ºcoalã secretã a iniþiaþilor; „casta
dominanta“ apãrutã în istorie în forma „Basarabilor“ („neam“ dar ºi
funcþiune) dar având vechime insondabilã ºi tradiþie devenitã cutumã
sau schemã de orânduire socialã — acestea apar aici, ca ºi la alþii,
însã depãºesc simpla examinare parþialã cãci indicã o concepþie ce
vizioneazã materialul de sus ºi subliniazã scurgeri de vremuri ºi de
fenomene conservate pe cãi de coerenþã interioarã.

Astfel de perspective ºi, în acelaºi timp, adeziuni la un punct
de vedere sustras culturii dominante aparþin unui „densusianism“ prea
puþin studiat care, atunci când se va putea scrie istoria ideilor cul-
turale (dar fãrã prejudecãþi ºi postulate de ideologism vulgar), va cãpã-
ta contur ºi îºi va dovedi participarea uneori incredibil de adâncã în
recucerirea memoriei autohtone. Acest curent lipsit de vizibilitate atunci
când se examineazã superficiile vieþii noastre istorice recente are însã
atât reprezentanþi ºi dezvoltare cât ºi un program subînþeles care ar
fi cu atât mai activ cu cât s-ar defini în manierã colectivã în jurul câtor-
va principii de cãpãtâi (care existã). Însã acest deziderat aparþine viitoru-
lui ºi mâinilor harnice care mai mult ca sigur cã vor apãrea.

ARTUR SILVESTRI

2 Octombrie 2008, Sf. Sfinþit Mucenic Ciprian,
Sfânta Muceniþã Justina, Cuviosul Teofil 
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