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Introducere 
 
 
 
Ideea originii dace a poporului romin contemporan precum si ideea 

originii Carpato-Dunarene a poporului arian antic nu sint cu totul noi dar sint 
inca in fasa. 

Noi rominii ne tot intrebam de citeva secole incoace daca sintem daci, 
romani, daco-romani sau romano-daci? Daca sintem daci, unde este limba 
daca? Daca sintem romani, de unde ne vine cultura si caracterul dac? Daca 
sintem daco-Rmani sau romano-daci, de ce nu s-a impletit mostenirea 
lingvistica cu cea culturala? De ce noi rominii aratam ca si coboriti de pe 
Columna Traiana dar limba noastra pare sa vina de la Roma? De ce dacii, cel 
mai mare popor european la inceput de era, au amutit cu totul si cu totii? 

Care este imaginea contemporana pe care noi rominii ne-am faurit-o 
despre propria noastra origine si devenire? La ce ne putem referi ca fiind 
reprezentativ? 

Imi amintesc de singurul film facut vreo data pe tema cuceririi Daciei de 
catre romani, coproductia romino-franceza intitulata “Dacii si Romanii”, care 
sintetizeaza astfel intreaga optica contemporana despre evenimentele petrecute 
acum 2000 de ani. Fiind unica reconstituire pe aceasta tema, devine unitatea de 
masura la care trebuie sa ne raportam cind ne referim la destinul dacilor, cel 
mai mare popor din Europa la vremea respectiva. 

Filmul propovaduieste o Dacie devastata, in care au ramas doar vaduve, 
copii si batrini. Femeile dace, imbracate in camasi populare, fuste cu fote si 
opinci, se marita in disperare de cauza cu viteji legionari romani ca sa dea 
nastere la noul popor romin din saminta “latina”. Desi mame bune si iubitoare, 
femeile dace nu-si vor invata copiii nici un singur cuvintel Dac, nici un singur 
cintec de leagan, nici o singura Doina sau Hora ca altfel cum a “disparut” 
limba daca? 

Mai era doar o mina de copii-baieti salbaticiti prin munti, sub mina unor 
haiduci-patrioti, care cresc mari fara nici o cultura dar cu ideea eliberarii de 
sub jugul roman adinc inradacinata in sufletele lor tinere. Sperantele lor stau in 
dacii liberi, neocupati de romani, dar acestia sint cu totul marginalizati, avind 
doar o existenta ipotetica. Copiii din munti cresc mari si sfirsesc prin a lupta 
cot la cot cu romanii impotriva triburilor germanice in drumul lor catre Roma, 
intr-o infratire daco-romana deja inceputa cu prima generatie. 

Romanii, din lipsa de mijloace specific romane, sfirsesc prin a se imbraca 
in portul popular din Dacia unde nu se gaseau de cumparat decit opinci in loc 
de sandale. Astfel portul barbatesc dac suprevietuieste si el in lipsa dacilor 
barbati dar prin vasnicii legionari sirieni, egipteni, gali, celti si britanici, cam 
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ce putusera aduna romanii din tot imperiul impotriva Daciei. Acesti legionari, 
desi instruiti in spiritul Romei, isi schimba acum tunica pe itari si sandalele pe 
opinci, ca altfel cum au ajuns pina la noi in lipsa dacilor? 

Ii am uitat pe batrinii ramasi prin sate, carunti si intelepti, care se reped si 
ei la constructii de bai publice romane si fintini arteziene, la ridicarea de ziduri 
si palate, la invatarea alfabetului latin, toate acestea in locul pastoritului 
traditional si integrarii milenare cu natura, specific daca. Sint in virsta, au 
vazut multe in viata, dar decid si ei ca limba lor straveche trebuie uitata 
repede-repede, asa ca devin fluenti peste noapte in limba cuceritorului roman. 

In urma razboiului daco-roman, intr-un proces unic in lume in perioada 
istorica, cuceritii dispar cu desavirsire, cuceritorul devine pastratorul traditiilor 
si culturii cuceritului pentru urmatorii doua mii de ani, cuceritorii parasesc si ei 
in graba Dacia de la mic la mare la scurt timp dupa cucerire dar lasa in urma 
un nou popor si o noua limba care imbina fericit trasaturile cele mai bune ale 
disparutilor cu ale cuceritorilor. 

Scenariul de mai sus nu iese cu nimic din comun ca subiect de film, dar 
aplicat la destinul istoric al unui popor, chiar ignorind faptul ca dacii erau cel 
mai mare si raspindit popor din Europa la ora respectiva, devine o 
absurditate greu de acceptat ca atare. Cu toate acestea, de citeva secole 
incoace, acesta este cel mai bun scenariu pe care noi rominii l-am putut 
imagina, ca sa putem explica “disparitia” dacilor si provenienta “latina” a 
limbii romine. Nu cumva acest scenariu fantezist trebuie reconsiderat? 

Desi ordinea cronologica poate sa nu fie exacta, imi amintesc vag perioada 
comunista de redesteptare a trecutului “latin” al României, cu vizitele piticului 
in toate judetele tarii, marile adunari populare spontane cu sau fara scoatere din 
productie, discursurile imbirligate din care nu puteai alege nimic, dar care se 
terminau invariabil cu schimbarea numelor contemporane in cele latine, ca 
semn de pretuire a stramosilor mareti, mai ales romani, ai poporului romin. 
Am obtinut astfel redescoperirea numelui de Napoca, Potaissa, Apullum, etc., 
ca sa insir doar imprejurimile Clujului, nume provenite de pe hartile romane de 
acum 2000 de ani. 

La vremea respectiva nu prea puteam aprecia corespunzator smnificatia 
acelor evenimente, dar imi amintesc ca incercam un placut sentiment de 
patriotism, o mindrie deosebita pentru trecutul glorios si pentru stramosii 
mareti, mai ales romani, care ne-au lasat in urma pe noi si limba lor latina. 
Sentimente si mai vibrante imi producea statuia si mai marilor inaintasi, 
Remus si Romulus, sub ujerele lupoaicei, aparuta ca prin farmec la Cluj, ca sa 
ne aminteasca ca poate si noi tot de la Roma ne tragem, chiar daca pe drumuri 
laturalnice. 

In perioada pasoptista avem o miscare culturala de identificare a rominilor 
cu stramosii daco-romani, mai mult romani decit Daci, deoarece dacii se 
mistuisera in vint, fara urma si fara un cuvintel de adio macar. Dacii ne 
lasasera mostenire genele si cultura lor, dar nu si limba daca care nu este 
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determinata genetic. Acum, in Clujul contemporan, acea miscare culturala a 
devenit o politica de stat, unde cineva are puterea de a schimba fata României, 
de a altera prezentul si trecutul, de a-i da forma optima dorita de guvern. 

O lunga perioada de timp mai tirziu, la inceputul anilor 90, imi amintesc 
de o discutie avuta cu un profesor de istorie din Anglia numit J.L., ajuns 
director de scoala generala la Londra. M-a intrebat daca rominii inteleg rusa in 
mod nativ si apoi prin alte discutii mi-a spus ca ei sint invatati la scolile din 
Anglia ca tiganii origineaza din România pentru ca ei isi spun Romi. Aveam 
eu ceva puncte de vedere dar cu toata durerea mea din suflet o discutie 
argumentata si la obiect nu puteam sustine. 

Imi mai amintesc de o alta discutie avuta cu o persoana din Rusia care a 
zis ca nu-si da seama ce limba vorbesc “rusii din Moldova” ca ea nu-i intelege 
de fel. Apoi de o alta discutie avuta cu o persoana din America, vorbitor de 
spaniola si engleza, care spunea ca stie sigur ca exista cinci limbi latine pe 
lume, italiana, franceza, spaniola, portugheza si inca una, nu stie sigur care, dar 
nu romina, poate engleza ! Nu-i chiar o gluma, deoarece in peregrinarile mele 
am mai intilnit vorbitori nativi de engleza care sutineau ca engleza se trage de 
la latina, evident. 

Sentimentul meu patriotic de mai sus, despre stramosii mareti de la Roma, 
a ajuns ranit si a devenit dureros prin faptul ca lumea nu stia ceea ce eu stiam, 
mai bine zis, ceea ce eu simteam. Asa s-a nascut o dorinta apriga de a ma 
informa cit mai documentat despre trecutul latin glorios al poporului romin, ca 
sa pot sustine punctul meu de vedere rominesc in fata Lumii. 

Cercetarea originii limbii romine m-a condus la studiul celui mai mare 
popor al antichitatii, poporul arian, care se rapindeste in lume intre Irlanda si 
India intre anii 2000-1000 i.e.n. arienii “dispar” cu desavirsire dupa anul 1000 
i.e.n., cind desi incepe istoria scrisa europeana, nu mai avem nici o referinta la 
arieni. La fel de misterios, pe la 500 i.e.n. apar dacii din neant, despre care 
Herodot spune ca “… dupa indieni, dacii sint cel mai mare popor din lume … 
“. Desi cel mai mare popor european, dacii vor “dispare” pina la ultimul dupa 
anul 270 e.n., care marcheaza retragerea armatei romane din Dacia, pentru a fi 
trimisa impotriva lui Vittelius, armata care nu se va mai putea intoarce 
niciodata. Sirul misterelor nu s-a terminat inca, deoarece inainte de anul 1000 
e.n. rominii vor apare din neant, peste tot in Dacia Mare, din Panonia in 
Grecia, din Basarabia in Albania, din Bucovina la muntii Alpi. M-am intrebat 
daca exista oare vreo legatura intre “disparitia” Arienilor, cel mai mare 
popor antic, “aparitia” si “disparitia” dacilor, cel mai mare popor al erei 
noastre si “aparitia” rominilor, cel mai mare popor din sud-estul Europei 
de azi? 

Dupa mai multi ani de zile de cercetari, din punct de vedere al rezultatului 
la care am ajuns, destinul meu s-a legat miraculos de cel al lui Darwin. Acesta 
a fost trimis in arhipelagul Galapagos in prima parte a secolului XIX ca sa 
demonstreze stiintific, prin mijloacele biologiei, ca Dumnezeu a creat speciile 
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terestre. Mare dezamagire o fi fost cind a venit inapoi si a anuntat prin 
“Originea Speciilor”, ca a ajuns la concluzia ca lumea s-a dezvoltat pe sine 
insasi, din neant, din supa planetara de dinainte de Pangeea. Din pacate Darwin 
nu auzise inca de rocile Martiene care au jucat rolul de sperma cosmica 
destinata sa impregneze fecunditatea Terei intr-o dezlantuire galactica. Chiar si 
asa, Martienii trebuie sa fi avut si ei supa lor pre-Pangeica. 

Analog lui Darwin, patriotismul meu latinist s-a dus pe Apa Simbetei 
(observati ca am scris “apa” si nu “aqua”, una dintre cele mai dureroase 
intrebari pe care mi le-am pus intotdeauna : de ce noi rominii am stilcit 
frumoasa limba latina in loc s-o pastram inramata?). M-am pornit sa-mi 
dovedesc mie insumi si lumii, latinismul stravechi rominesc si numai bine 
munca mea s-a concretizat in lucrarea intitulata “Noi nu sintem latini” ! 
Culmea culmelor este ca socul produs de acest titlu, initial intentionat drept 
latinist, nu se opreste aici ci continua cu sub-titlul lucrarii, “Latinii sint noi”. 
Abia acum realizez si eu ca aceasta simetrie frumoasa ii lipseste lui Darwin. 
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Parodoxurile "Latinizarii" Europei 
 
 
 
Ne propunem in rindurile acestui capitol sa evidentiem niste puncte de 

vedere contemporane care sint departe de a fi explicabile prin prisma a ceea ce 
stim si afirmam despre istoria si originea poporului si limbii romine de azi. 
Gasirea raspunsurilor la intrebarile pe care le ridicam aici, constituie scopul 
capitolelor urmatoare. 

 
 

1.1. Unicitatea României in Europa 
 
Nu se poate sa nu observam pozitia unica pe care România a avut-o in 

lumea antica si pe care o are in lumea contemporana pe plan geografic, 
demografic, lingvistic si cultural. Limba romina si România sint prea disputate 
inca de toata lumea ca sa nu fie ceva incorect in felul in care intelegem si 
interpretam propria noastra istorie. 

Pe plan geografic, România si rominii sint inima Europei, avind istoria 
acestui mileniu strins legata de toate cele trei familii lingvistice europene, 
familia latina, Teutonica si slava, precum si a noilor veniti in Europa. Tot pe 
plan geografic, destinul României nu poate fi separat de mareata zeita Danu, 
Dunarea straveche, pe care din motive greu de inteles, noi toti am ignorat-o 
pina acum. Pe plan lingvistic, se crede ca România apartine la grupul numit 
Tarile Latine, dar din nou pozitia României este disputata si contestata, mai 
putin noi rominii, care simtim in mod natural ca apartinem familiei latine 
careia-i intelegem spiritul si limbile componente in mod nativ. 
 
 
1.1.1. Dunarea este Europa 

 
Daca incercam sa identificam un compus chimic care defineste viata 

terestra, trebuie sa ne oprim la apa, sub forma ei simpla de H2O. Tera, 
personificata prin stravechea zeita ariana Tara, este o planeta de apa, din care 
doar o treime este uscat. Oamenii sint o fiinta facuta din apa, fara de care zilele 
ne sint numarate si putine. Ploaia este vazuta in toate culturile lumii ca fiind 
seva vietii, pe care rominii o primesc cu inchinare si cu stravechea urare de 
“Da-o Doamne curata”. Pe pamint, apa trebuie inteleasa ca si Maria sa Apa, 
asa cum bine au denumit-o stramosii nostrii carpatini, Apaya. 

Maria sa Apa este Apaya, zeita ariana datatoare de viata. Maria sa Apa 
este zeita Danu sau Duna, leaganul rominitatii antice si contemporane, 
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Dunarea straveche, cale de legatura si frontiera de separare. Maria sa Apa este 
Hapi, zeita datatoare de viata, Nilul egiptenilor. Maria sa Apa este Udjo, zeita 
Udarii semintelor vietii, Delta egiptenilor, cu capul de cobra pe umeri. Maria 
sa Apa este Enki, zeita datatoare de viata, Tigrul si Eufratul Sumerienilor. 

Oriunde ne uitam in preistorie, ca si in perioada istorica de altfel, 
civilizatiile umane s-au identificat cu marile riuri, personificate si zeificate 
datorita puterii lor de a sustine viata. Daca civilizatia Africana se identifica cu 
Nilul, daca civilizatia Sumeriana se identifica cu Tigrul si Eufratul, daca 
civilizatia indiana se identifica cu Indusul si cu Gangele, atunci civilizatia 
europeana se identifica cu Dunarea. In conditiile in care civilizatia 
europeana este Dunareana, civilizatia europeana este rominica. 

Din punct de vedere geografic, ceea ce defineste Europa pre-istorica si 
apoi istorica este fluviul Dunarea. Dunarea a fost esentiala vietii dintotdeauna 
si niciodata mai mult decit in zilele noastre. Este cale de comunicatie fara 
bariere, este sursa de hrana, este apa potabila, este canal de deversare, este 
izvor de irigatie, este pur si simplu aorta Europei. Neamul rominesc s-a nascut 
si dezvoltat in sinul fluxului vital al Europei, din vremuri pre-istorice pina in 
prezent. 

Daca Europa si Dunarea nu sint o exceptie in multimea culturilor lumii, nu 
cumva istoria rominilor in Europa este cultura majora europeana? Nu cumva 
limba romina este limba majora europeana? Nu cumva rominismul este Alfa si 
Omega european? Geografic, rominii au crescut din seva vietii europene, 
mareata Danu. Este oare posibil ca demografic, lingvistic si cultural rominii sa 
nu fie tot seva vietii europene? 

Esenta culturii Africane se descrie prin perechea formata de Nil si 
egipteni. Esenta culturii Sumeriene este formata din perechea Tigru-Eufrat si 
Sumerieni. Esenta culturii indiene este descrisa prin perechea formata de 
Indus-Gange si indieni. In aceasta simetrie mondiala, esenta culturii 
europene este determinata de perechea formata din Dunare si romini. 

 
 

1.1.2. Originea rominilor 
 
Sa observam un alt fenomen unic in Europa si anume faptul ca România si 

rominii sint singurul popor european care nu vine de nici unde ! 
Grecii nu sint Europeni la origine, vin din Asia inainte de 2000 i.e.n. deci 

sarim peste ei. Latinii sint Europeni, dar vin de undeva pe la 700 i.e.n. si azi 
avem poporul italian. Germanii vin din nordul Europei, zona Baltica, poposesc 
si prin Dacia si Italia o vreme si apoi se aseaza in Germania de azi. englezii 
sint un fel de amestec recent intre germani, britoni si celti. Slavii vin din 
extremul nord-est european. Maghiarii sint ultimii veniti in Europa, din nordul 
Chinei de undeva, la fel turcii. 
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Rominii sint singurul popor european care nu vine de niciunde, care au 
fost in spatiul Carpato-Dunarean din perioada pre-istorica. Din moment ce 
poporul romin nu a venit de niciunde, trebuie sa fie cel mai vechi popor 
european. Ca si cel mai vechi popor european, care a fost rolul rominilor in 
colonizarea Europei si a lumii, in raspindirea limbii ancestrale, a culturii 
spatiului Carpato-Dunarean, a ceea ce este Europa azi? 

 
 

1.1.3. Omogenitatea limbii romine 
 
O alta unicitate in rindul limbilor europene este omogenitatea limbii 

romine dintre frontierele nationale de azi. 
In toate provinciile rominesti, din Bucovina, Basarabia si Moldova, peste 

Maramures si Transilvania, pina in Crisana, Banat si Panonia, peste Oltenia 
pina in Dobrogea si Bulgaria, limba vorbita este aceeasi. Chiar daca limba 
detine un caracter regional, ii lipseste cu desavirsire caracterul dialectic, deci 
este omogena.  

Sa facem o trecere rapida in revista a celorlalte limbi europene. In Italia 
limba asa zis “italiana” are un puternic caracter dialectic, parti ale Italiei care 
lingvistic nu se pot intelege cu celelalte, la fel limba franceza puternic 
dialectala, la fel limba germana foarte dialectala, la fel limba engleza si mai 
dialectala, la fel spaniola. Nu ne referim la limbile slave, fiind recent venite in 
zona sud-estica europeana.  

Ca o unicitate europeana, limba romina este complet ne-dialectala, deci 
trebuie sa fie extraordinar de veche, omogenitatea fiind o masura a vechimii 
limbii. Cit de veche poate fi limba romina ca sa aiba un caracter omogen la 
scara europeana? Cum poate o limba “noua” europeana, poate cea mai “noua” 
considerind Dacia ultima victima a Imperiului roman, sa se dezvolte ca o limba 
omogena? Cum pot alte limbi mai “vechi” decit limba romina, cum ar fi 
italiana sau franceza, sa fie inca limbi dialectale in ciuda vechimii lor? De ce 
iese limba romina din sablonul “omogenitate inalta inseamna vechime 
indelungata”? De cit timp vor avea nevoie italiana si germana pentru a deveni 
limbi nedialectale? 

 
 
1.1.4. Raspindirea europeana a limbii romine 

 
Un fapt peste care nu se poate trece cu vederea, desi a fost ignorat pina 

acum, este raspindirea europeana imensa a limbii romine. Se vorbeste intre 
frontierele nationale ale României, dar si mult dincolo de frontierele curente, in 
Moldova de dincolo inca, Basarabia, Bucovina, Ucraina, Ungaria, Iugoslavia, 
Bulgaria. 
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Avem apoi limba macedo-romina sau Aromina vorbita in toata zona 
balcanica, Tesalia, Epirus, Albania, Macedonia, Bulgaria, limba Megleno-
romina vorbita in zona Salonic, limba Istro-romina vorbita in peninsula Istria 
in jurul Monte Maggiore. Limba romina vorbita la distanta de România 
propriuzisa, vechea Dacie, a capatat un caracter dialectal prin izolare milenara. 

Chiar daca dialectele din exterior sint dezvoltate pe directii specifice, cum 
putem explica prezenta limbii romine pe o zona geografica imensa? Cum a 
ajuns limba romina vorbita din Bucovina in Macedonia, din Basarabia in 
Albania, in conditiile in care nu avem nici o dovada a migrarii rominilor in 
perioada post-latina, iar limba romina “nu exista” pe vremea romana? Este 
posibil ca intr-o zona geografica jumatate din Europa, limbi diferite sa 
evolueze independent si convergent catre o limba comuna rominica in natura 
ei? Ce fel de alchimie lingvistica a putut produce limba romina din sursa 
“latina” si in Maramures si in Macedonia si in muntii Alpi? 

 
 
1.1.5. Limba romina iese din tiparul centa-satem 

 
Toate limbile europene sint inrudite prin origine sau alianta, impreuna cu 

armeniana, persana si indiana, formind o familie lingvistica trans-continentala 
numita Euro-Asiana, pentru ca rudele acestei limbi se intind intre Europa si 
India, din Irlanda pina la gura Gangelui, pe jumatate din Tera. 

Limbile contemporane ale acestei familii pot fi curat impartite in doua 
grupe lingvistice numite centa din latina si satem din persana, dupa numele 
literalului “sata” din limba ariana sau “suta” din romina si care determina o 
directie precisa de pronuntare a consoanelor “k” si “q”. 

Limba romina este singura exceptie planetara la regula centa-satem, 
pentru ca romina detine atit caracteristici satem cit si caracteristici centa in 
felul in care se pronunta cuvintele. Din nou, apare ceva care scoate limba 
romina din tiparele celorlalte limbi ale familiei Euro-Asiane. 

Daca limba romina provine din latina, care este din grupa centa careia ii si 
da numele, cum a fost posibil sa dezvolte caracteristici satem? De ce acest 
proces de mixare a caracteristicii centa cu satem nu s-a mai intimplat nici unde 
in lume? Ce face limba romina sa fie diferita de oricare alta limba a familiei 
Euro-Asiene? 

 
 
1.1.6. Dacia, ultima victima europeana a Imperiului roman 

 
Dacia a fost ultima tara europeana cucerita de Imperiul Roman si aceasta 

numai dupa ce Imperiul Roman a ajuns o putere mondiala, din Irlanda pina in 
Egipt si peste tot nordul Africii pina in Maroc. 
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Cucerirea Daciei a fost precedata de 200 de ani de razboaie intre Dacia si 
Imperiul roman expansionist, adesea devastatoare pentru Roma. Dacia era 
evident singura putere europeana care putea face fata Imperiului Roman. In 
urma infringerii din 107, o parte din Dacia a fost ocupata de romani pentru o 
perioada scurta de aproxinativ 150 de ani. Zona Banat, Crisana, Panonia, 
Moldova, nordul Transilvaniei, dincolo de Carpati, etc. nu au fost niciodata 
parte din Imperiul Roman. 

Cum a fost posibil sa avem pe “tata” Traian “latinizind” Dacia din 
Basarabia in Cehia, din Bucovina in Panonia, cind mari parti din Dacia nici nu 
erau parte din Imperiul Roman? O parte din romini au stat un timp comparabil 
sub imperiul Austro-Ungar, cind limba romina a fost oficial interzisa si 
combatuta si tot vorbesc curat romineste ! Anglia a fost ocupata de romani 
peste o jumatate de mileniu, de la 50 i.e.n. la vreo 700 e.n. si englezii tot nu 
sint “latinizati”. La fel cu germanii, care desi hoinaresc prin Dacia pentru 
secole, desi stau si in Italia o vreme asediind Roma insasi, desi asezati pe 
Dunarea de sus de catre Imperiul Roman, tot nu s-au latinizat nici in secole. 

De ce dacii, cel mai mare popor european de acum 2000 de ani, au fost 
“latinizati” de la mic la mare, de la munte la mare, de la opincar la rege? De ce 
a “disparut” orice urma de vorbire daca, de la nume de rudenie, la numerale, la 
nume de obiecte comune? Cum au putut dacii sa-si uite limba complet, total, 
irevocabil, dar au fost incapatinati suficient ca sa-si pastreze camesile, itarii, 
fotele si opincile peste doua mii de ani? De ce taranul romin care la port arata 
ca si coborit de pe Columna Traiana a amutit de tot? De ce apoi, odata 
“latinizat” nu s-a mai lasat in veci si nici sub pedeapsa capitala slavizat sau 
maghiarizat? A renuntat de buna voie si repede, repede la limba daca, dar n-a 
mai renuntat in ruptul capului la limba “latinizata”? 

 
 
1.1.7. România, insula de ”latinitate” in Carpati? 

 
Din punct de vedere geografic, România este o insula de “latinitate”, pe 

cind restul “latinitatii” este o mare continua, intre Roma si Atlantic. 
Cum este posibil sa avem limba romina dezvoltata din latina, prin prisma 

celor 150 de ani subtirei de ocupatie, in ciuda valului germano-Gotic care a 
stationat in Dacia vreo 200 de ani (si tot nu vorbim azi germana) inainte sa 
loveasca Roma insasi, apoi a valului Hunic, apoi a valului slav (si tot nu 
vorbim rusa), apoi a valului maghiar (si tot nu vorbim maghiara)? 

Nu stiu de unde si-a adunat Imperiul Roman legionarii, dar tare pusi pe 
“latinizare” trebuie sa fi fost. Imperiul s-a retras la scurt timp dar “latinizarea” 
era deja ori terminata, ori era doar pe drum, dar de neoprit, in ciuda oricarui 
navalitor si al oricarui obstacol. 

Sa nu scapam din vedere ca majoritatea legionarilor imperiali vorbeau 
orice limba va imaginati numai latina ba, din moment ce erau doar mercenari, 
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de meserie soldati, adunati din toate colturile imperiului, din Algeria, Egipt si 
Siria, pina in Spania si Anglia, tot ce putusera gasi romanii prin imperiu. 
Singurii care vorbeau latina erau ofiterii, administratia, oficialitatile, taxele, 
comunicatiile, etc., restul doar ciupeau latina dupa ureche, asa cum engleza 
este ciupita peste tot in lumea de azi, desi nu-i vad pe maghiari de exemplu 
devenind Anglizati prea curind. 

Un sistem statal educational nu exista sub puterea romana nici unde in 
lume. Daca invatai o limba, o cultura, o traditie, o faceai doar in sinul familiei 
tale. Cuvintul scris era inca rar din punct de vedere al maselor populare. 
Cuvintul vorbit nu putea fi auzit decit prin viu grai. Prin ce fel de proces 
necunoscut a ajuns un intreg sat dac sa-si insuseasca limba latina de la mic la 
mare? 

Cum a putut limba romina sa se dezvolte in insula de “latinitate”, in 
izolare fata de Roma, in lipsa latinilor insisi si in ciuda mileniului migratiilor? 
De unde au invatat bulgarii vorba “opinca” si “pita”? De unde au invatat 
germanii vorba “schur” care in romina inseamna “sura”? 

 
 

1.1.8. Destinul dacilor 
 
Ni se spune la istorie, de catre savantii contemporani ca dacii au disparut, 

s-au topit in neant, sau au ramas in Dacia in ciuda savantilor, dar si-au uitat 
limba, din care nu a mai ramas chiar nimic, acolo sapte cuvinte, cit minunile 
lumii antice. 

“Disparitia” dacilor nu este un fapt istoric dovedit, doar o ipoteza de altfel 
nefondata, care poate explica “disparitia” limbii dace. “Disparitia” limbii dace 
in sine este doar o alta ipoteza, deoarece noi cautam urmele unei limbi despre 
care nu stim “nimic” la ora actuala. Noi cautam in limba romina de azi urmele 
unei limbi vechi care sa nu fie nici latina, nici greaca, nici slava, nici germana. 
Pentru ca aceste urme nu exista in limba romina de azi, emitem ipoteza 
“disparitiei” totale a vechii limbi dace. Avem deci ipoteza “disparitiei” limbii 
dace, care conduce la ipoteza “disparitiei” dacilor, care sint amindoua 
contrazise de existenta poporului romin de azi. Nu cumva amindoua ipotezele 
“disparitiei” dacilor si a limbii lor sint false? 

Englezii au stat sub romani 700 de ani dar nu au uitat nici un singur 
cuvintel englezesc, chiar au preluat de la romani toate cuvintele care le lipseau. 
Continua sa-i spuna la “suta” tot “hundred” in ciuda latinicului “centa” pe care 
l-au folosit peste o jumatate de mileniu la plata taxelor catre Roma. 

Germanii, sau triburile Teutonice, venind din zona Baltica, au ratacit prin 
Europa, Basarabia, Dacia, Italia, Spania, chiar si prin Africa si tot nu si-au uitat 
vorba “hundert” pentru “suta”. 

Grecii, venind din Asia acum vreo 4000 de ani, s-au asezat peste si intre 
popoare Carpato-Dunarene, au fost invadati si cuceriti de catre popoarele 
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rominice conduse de regele Ion pe la 1900 i.e.n., au fost din nou cuceriti de 
popoare rominice conduse de regele Doru pe la 1100 i.e.n., au fost cuceriti de 
catre rominii macedoneni ai lui Alexandru, au fost apoi cuceriti de catre 
Imperiul Roman, toate cu toate peste 2000 de ani de flux continuu uman si 
cultural Dunarean. In ziua de azi grecii sint cumva tot greci, desi apartin acum 
marii familii Euro-Asiane. 

Numai dacii au uitat tot cuvintelul de la mama lor, ca sa vorbeasca vorbele 
“latine” ale legionarilor romani. Daca este asa, de unde vine literalul “suta” din 
limba romina? DEX-ul il declara “necunoscut”. Sa fie oare chiar asa? De ce nu 
s-a legat “centa” de limba noastra? Daca englezii nu si-au uitat vorba 
“hundred”, daca germanii nu si-au uitat vorba “hundert”, daca francezii inca 
spun “sont”, oare dacii nu si-au pastrat vorba “suta” in mod similar altor 
neamuri europene? 

In nici un sat din Dacia, in nici o padure din Transilvania, in nici o 
fundatura din Maramures, in nici o vagauna din delta Dunarii, niciunde pe Jiu 
sau Olt n-a supravietuit nici un singur cuvintel dac ! Parca-i vad pe toti dacii 
insirati la poarta cetatii din Alba, ca sa-si primeasca abecedarul latin, jurind sa 
nu mai care cu “carul” dac cit or trai ci cu “carrus-ul” latin, sa nu-i mai fie sete 
de “apa” daca ci de “aqua” latina, sa nu mai numere cu “suta” ariana niciodata 
ci cu “centa” si asa mai departe. Numai din dragostea netarmurita a dacilor 
pentru latina putea limba daca sa se topeasca in neant. 

Nu cumva noi nu putem “gasi” nici un cuvint dac care sa fie ne-latin, ne-
grec, ne-german, ne-slav si ne-maghiar, caz tipic de orbire cind nu se vede 
padurea din cauza copacilor? 

 
 

1.1.9. Asimetria limbilor crezute “latine” 
 
Democratia a adus in România libertatea de informatie, care se manifesta 

adesea ca si abuzul de libertate de informatii ! Ca un exemplu tipic, familia 
mea de la Cluj se uita la televizor la filme Italiene si spaniole, serialele 
siropoase si adesea prost jucate, dar acaparatoare cumva. Nici unul dintre ei nu 
are nevoie de titrare deoarece inteleg limba acelor filme, fara a avea nici un fel 
studii lingvistice. 

Rominii inteleg italiana, ca pe un fel de dialect, pe cind Italienii nu 
inteleg romineste de fel, ceea ce am constatat de multe ori si din diverse 
surse. Rominii inteleg de asemenea spaniola cit se poate de usor, pe cind 
spaniolii nu intelege romineste de fel, ceea ce iar am constatat de multe ori. 
Similar cu portugheza. 

Cum se explica aceasta asimetrie de limbi inrudite, noi ii intelegem pe ei 
toti, iar ei nu ne inteleg pe noi? Nu cumva se ascunde aici o regula pe care inca 
nu o stim? Nu cumva exista intre limbile “latine” o asimetrie care neaga 
originea lor comuna latina? Nu cumva limbile “latine” sint mai apropiate de … 
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romina decit de latina? De ce francezii spun “sont” la “suta” si nu “centa” de la 
sursa care i-a “latinizat” si pe ei? Ce i-a facut pe francezi sa se ia dupa romini? 
De ce spaniolii spun “homoso” pentru “frumos” si nu spun “bela” de la latini? 
Ce i-a facut pe spanioli sa se ia dupa romini? De ce Italienii spun “pod” si nu 
“quod” ca in latina? Ce i-a facut pe Italieni sa se ia dupa romini? 

 
 

1.1.10. Demografia “latinizarii” Europei 
 
Din punct de vedere demografic, latinii erau total neinsemnati pe la 300 

i.e.n., doar un grup mic, citeva sate in jurul Romei, caruia nici nu ii se poate 
spune “popor”. Acest grup mic, numit latin, reuseste sa se impuna in fata 
triburilor vecine, unul cite unul, pina peste Alpi pe la 150 i.e.n., dupa care 
urmeaza o expansiune exponentiala, cucerind Anglia pe la 50 i.e.n 

De remarcat ca expansiunea latinilor nu putea fi demografica in nici un 
fel, insemnind ca extinderea puterii si administratiei latine nu era si extinderea 
poporului latin, ci doar a puterii latinilor. Cu alte cuvinte, daca au cucerit Galia 
de exemplu, nu au colonizat-o ci au exploatat-o asa cum era, plina de gali. 
Evident ca si latinii cresteau ca numar cu timpul, dar nici pe departe pe masura 
teritoriilor pe care le cucereau. 

Pe la 350 i.e.n. Alexandru cel Mare cucereste toti Balcanii, Grecia si Asia 
Mica, apoi pleaca la cucerirea lumii pina in India si Egipt. Aceasta nu 
inseamna ca macedonenii au populat fizic acele teritorii, din India pina in 
Egipt, ci doar le-au cucerit, anexat, administrat si exploatat. 

In jurul anului 1000 e.n., maghiarii care numarau vreo 25.000 de oameni 
de la mic la mare, barbati si femei, copii si batrini, se aseaza in Panonia. 
Beneficiind de marea lor mobilitate migratoare, ca si de lipsa de asezari 
permanente, precum si de cruzimea specific Asiatica, reusesc sa se impuna si 
sa domine intreaga Panonie, extinzindu-si dominatia in secolele urmatoare 
peste toate zonele vecine. Aceasta nu inseamna ca maghiarii au si populat 
acele teritorii in mod fizic, doar le-au dominat si exploatat. 

In vremurile moderne, o mina de englezi alungati de mizeria si saracia din 
propria lor tara, reusesc sa cucereasca intreaga Indie, multe sute de milioane de 
locuitori, intr-o proportie de unu la sute de mii ! Aceasta nu inseamna ca 
englezii au si colonizat fizic acele teritorii, doar s-au folosit de sistemul curupt 
indian pentru a controla intreaga Indie. Nu mai vorbim despre cucerirea 
Australiei si Americii. 

Similar exemplelor de mai sus, latinii se extind in Europa catre vest pina 
la Atlantic, dar nu colonizeaza aceste teritorii fizic fiind prea putini, ci doar 
administrativ. Cu toate acestea, latinii lasa in urma lor trei tari “latine”, 
Portugalia, Spania si Franta, dar nici urma de “latinitate” in Irlanda, Anglia, 
germania, Belgia, Grecia, etc. 
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De ce erau galii trans-Alpini si celtii iberici inclinati la “latinizare”? De ce 
englezii, Teutonii, grecii si restul erau atit de refractari ca nu s-au latinizat nici 
in 600 de ani de ocupatie? Nu cumva Franta, Spania si Portugalia nu aveau 
nevoie de prea multa “latinizare” ca sa ajunga “latinizati”? De ce erau dacii, 
cel mai mare popor european acum 2000 de ani, cei mai inclinati la 
“latinizare”, incit s-au “latinizat” cu totii in 150 de ani? 

In conditiile in care limba latina putea veni numai prin vorbire directa, de 
citi latini era nevoie ca sa-i avem pe toti dacii invatind latina la repezeala? 
Exista cite un latin pentru fiecare familie daca? Era suficient un latin pentru un 
sat intreg dac ca sa-i invete noua limba? 

 
 

1.1.11. Invatarea limbilor 
 
Peste tot in lumea contemporana exista sisteme de educatie formale, in 

care invatarea limbii proprii si a limbilor straine este un subiect important. 
Elevii sint sprijiniti de catre familie si scoala, sint ascultati, li se da teme, sint 
rasplatiti, pedepsiti, etc. Stim cu totii cit de greu este sa inveti o limba straina. 

Eu am crescut la Cluj unde aveam colegi maghiari, aveam si am inca 
prieteni maghiari, deci am fost expus la aceasta limba in mod frecvent si tot nu 
s-a legat de mine mai mult de citeva cuvinte. Am ascultat muzica si am vazut 
filme in engleza pentru zeci de ani si tot nu am invatat limba ca pe ceva gratuit. 
Anumiti oameni invata limbi straine usor, altii nu le invata niciodata, iar 
majoritatea au probleme deosebite in a invata o limba straina. 

Imaginati-va Dacia de acum 2000 de ani, cind singura posibilitate de a 
auzi o vorba latina era de a sta fata in fata cu un latin. Cum pot dacii, vorbind o 
limba “necunoscuta” sa invete nu numai vocabularul latin ci si gramatica 
latina, genurile, conjugarile, declinarile, etc.? Singura posibilitate este prezenta 
latinilor in fiecare familie din Dacia. Chiar si asa, limba autohtona daca trebuia 
sa-si pastreze o prezenta insemnata in limba rezultata. 

Conform documentelor istorice antice, dacii erau cel mai numeros popor 
european, comparat cu … indienii ! ca numar. latinii erau putini, erau 
raspinditi in toata lumea, se ocupau de exploatare si nu de educatie lingvistica, 
etc. dar reusesc sa-i converteasca pe toti dacii la limba latina. De unde 
provenea aceasta inclinare a dacilor catre latina? De ce ei au invatat atit de 
repede si usor o limba straina? De ce au renuntat la ultimul cuvint dac? 

 
 

1.1.12. Originea italienilor 
 
Italia nu este chiar patria muma a latinilor, pentru ca latinii au venit de 

undeva pe la 700 i.e.n. si s-au asezat la Roma, citeva sate de oameni, nu mai 
mult. Patru sute de ani mai tirziu, pe la 300 i.e.n., toata regiunea Roma nu era 



 13

in suprafata mai mare decit orasul Cluj de azi, cam 100 de kilometri patrati, pe 
care erau imprastiate citeva sate, inclusiv Roma. Toti latinii lumii erau cuprinsi 
in acest patrat cu latura de 10 kilometri. 

Sa remarcam ca la aceeasi perioada de timp Dacia era jumatate din 
Europa. Restul Italiei era deja locuita de alte neamuri, pina in Sicilia si 
Corsica, dar ce fel de neamuri oare? Dupa ce tribul latin a cucerit toata Italia, 
s-a dezvoltat o limba noua care este italiana. De ce limba italiana de azi este 
mai asemanatoare cu limba … romina decit cu limba latina? 

De ce nu sint Italienii mult mai latini decit se vede in ziua de azi, cu o 
limba care pare mai mult un dialect al limbii romine decit o dezvoltare a latinei 
pe care o cunoastem destul de bine. Noi stim ca latinii mentioneaza limba 
“latina vulgara” in mai multe contexte, spre deosebire de limba de la Capitoliu. 
Daca latinii erau un popor recent asezat in Italia, citeva sute de ani, de unde 
puteau vecinii lor sa vorbeasca o limba latinica, chiar vulgara cum era? Existau 
oare in afara de latini si “latini vulgari”, adica din popor, sau din topor? Nu 
cumva in Italia unde s-au asezat latinii erau deja locuitori vorbind o limba 
asemanatoare cu latina? Daca asa era, de unde puteau sa provina acei “latini 
vulgari”, cind toata Europa pre-latina era doar geto-daco-traco-macedoneana si 
greaca in sud? S-ar explica oare asa marea asemanare dintre italiana si romina? 
 
 
1.1.13. Originea limbii latine 

 
Din nou latinii intra in discutie. Cind s-au asezat la Roma, latinii, desi 

putini, vorbeau o limba bine dezvoltata, considerata chiar de catre ei culta, 
comparata cu celelalte limbi din zona. Pe de alta parte, ei erau un trib mic, 
citeva sate probabil, numarind cel mult citeva mii de oameni, daca sintem 
generosi. 

Cum a putut sa apara o limba ca si latina undeva in Europa fara sa lase 
nimic in urma? Unde in Europa se putea dezvolta aceasta limba, in izolare, ca 
in urma migrarii in Italia sa nu ramina nimic la origine? Cum au putut o mina 
de oameni sa dezvolte aceasta limba? Nu cumva latinii nu erau decit o ramura 
a unui popor mai mare, din care ei s-au desprins drept latini? Daca este asa, 
care este poporul din care se puteau desprinde latinii in Europa de la 700 i.e.n.? 

Din greci evident ca nu, doar grecii nu vorbesc o limba latinica. Mai traiau 
in zona ilirii, care se trag din Tracia, apoi macedonenii care iar se trag din 
Tracia, apoi dacii in sine, apoi galii si celtii. Alte popoare nu existau prin zona. 
Ilirii, macedonenii si dacii erau toti inruditi, deci daca latinii de aici se trag, tot 
sud-estul Europei era “latin” inaintea latinilor. Daca latinii se trag din gali, 
Franta ar trebui sa fie mult mai “latina” decit este azi. Mai ramin celtii, despre 
a caror limba nu stim in mod documentat prea multe. Prin pozitia geografica a 
Italiei, originea latinilor este mai degraba dinspre sud-estul Europei decit 
dinspre vest. Sa fi fost sud-estul Europei poporul din care se trag latinii? In 
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cazul acesta Albania, Macedonia si Dacia aveau oare nevoie de latini pentru 
“latinizare”? 

 
 

1.1.14. Legenda originii rominilor 
 
Grecii au o legenda scrisa de Hesiod care spune ca ramurile grecilor se 

trag din regii Tesaliei numiti Elen, Ion si Doru, cunoscuti mai tirziu drept 
ionieni si Dorieni. O sa revenim la stramosii “greci” de pe linia lui Ion mai 
tirziu in lucrare. 

latinii au si ei o legenda a originii lor, care spune ca se trag din neamul lui 
Enea, regele Troiei si apoi urmasii acestuia, regii Remus si Romulus. 

Jordanes a scris o istorie a Gotilor carora le-a fabricat o origine ilustra din 
… Getia, ceea ce este evident o minciuna patriotica germana, pentru ca Gotii 
doar au poposit in Dacia si nu se trag de aici. Ceea ce s-a pastrat din carte este 
cunoscuta sub numele de … Getica desi se vrea a fi istoria Gotilor Teutoni ! 

La orice neamuri v-ati uita, au legende care spun ca se trag de undeva, 
ceea ce este normal deoarece fiecare generatie isi transmite cunostiintele 
generatiei urmatoare. Detaliile se pierd in decursul timpului dar esenta ramine. 

Ce fel de legende avem noi rominii despre propria noastra origine? Nu 
exista la poporul romin nici un fel de referire la nici o origine. Cintecele 
populare il pomenesc pe imparatul Ler, prin “lerui Ler…”, care este Galer cel 
Batrin, din seria imparatilor daci care au cucerit Roma si care au adus libertate 
crestinilor din Imperiul Roman, inainte de anul 300 e.n. rominii au prin urmare 
o memorie buna si aplica metoda legendei in transmiterea informatiilor in mod 
oral. 

De ce nu avem atunci nici un fel de legenda despre originea noastra? De 
ce nu facem nici un fel de referire la un loc care sa fie patria straveche? Daca 
am fost “latinizati”, de ce nu am fost miluiti si cu legendele “latinizatorilor”? 
Nu cumva noi nu avem o legenda a originii noastre pentru ca noi … nu venim 
de niciunde? Nu cumva noi sintem in spatiul Carpato-Dunarean de la inceputul 
istoriei? Daca este asa, nu cumva dacii nu au disparut de fel ci doar nu stim sa-
i vedem peste tot in jurul nostru? 

 
 

1.1.15. Disparitia Europei pre-latine 
 
Sa observam ca tot sud-estul european corespunzind Daciei Mari si prin 

aceasta toti getii, tracii si dacii nu sint singurii “disparuti” Europeni sub 
masca latina. 

Stim din cercetarile arheologice ca poporul numit celt era raspindit de la 
Panonia de vest pina in Iberia, de-a lungul intregii Europe de sud. Din punct de 
vedere al ramasitelor culturale ei apartineau la grupul estic european, Dacic in 
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esenta lui. Din punct de vedere lingvistic nu avem o dovada directa despre 
limba celtilor, dar se considera ca sint si ei “disparuti” cu totii, eventual au 
devenit “latinizati”. 

De ce este oare destinul celtilor identic cu destinul dacilor? Celtii sint si ei 
un popor major european raspindit la nivelul mai multor tari contemporane, 
germania, Franta, Spania, Portugalia, Anglia, Scotia si chiar Irlanda, dar care 
nu au lasat in urma absolut nimic, majoritatea zonei lor de raspindire fiind in 
prezent “latina”. Nu avem nici un singur cuvint celt in ziua de azi, de parca 
s-au topit in neant. Ce i-a facut pe toti celtii sa-si uite limba pina la ultimul 
cuvint si sa imbratiseze latina de la Roma? 

Dupa 1000 i.e.n. zona corespunzind azi Frantei este si ea colonizata de 
catre celti, cunoscuti apoi sub numele regional de gali. Zona de coasta va 
inregistra mai tirziu anumite colonii grecesti care faceau comert peste tot in 
Europa. Galia in sine cade sub stapinire romana pe la 100 i.e.n. dar galii isi 
mentin autoritatea locala sub suzeranitate romana. In ciuda acestei 
independente relative atestata documentar, intreaga Galie “dispare” din 
istorie fara a ramine nici o urma lingvistica cite de mica, locul fiind “total 
latinizat” la ora actuala. 

Iberia este extremitatea vestica a Europei, scaldata de oceanul Atlantic. 
Inca din Neoliticul timpuriu, Iberia este invadata de valuri peste valuri de 
popoare venind dinspre estul Europei, cu centrul in Dacia strabuna. Cultura 
peste cultura, Almeria, Guadalquivir, Tartessos, etc. desi secole mai tirziu decit 
in estul Europei, apar in succesiune identica in Iberia, deci sint aduse de catre 
Dunareni. Ultimul flux uman estic sint tot celtii, ajunsi in Iberia pe la 600 
i.e.n., dupa ce colonizasera Galia pe la 900 i.e.n. 

Ibericii cad si ei prada Imperiului Roman, in jur de 100 i.e.n. si mai multe 
provincii romane sint organizate in Iberia. In cursul erei noastre si ibericii vor 
“dispare” de pe fata istoriei in mod definitiv, fara a lasa in urma nici un 
singur cuvintel macar, fiind in ziua de azi “latinizati” in mod total. De ce noi le 
intelegem inca limba lor “latinizata”? 

Celtii care ajung in extremitatea vestica a Europei in cursul ultimului 
mileniu al erei trecute, trec peste canalul Minecii si se suprapun peste 
populatiile locale din Anglia, Tara Galilor, Scotia si Irlanda. In ziua de azi sint 
tinuti la mare cinste, drept stramosi ai acelor popoare. In ultimele secole, toate 
insulele Britanice sint invadate de catre englezii care se raspindesc din zona 
numita Anglia si care aduc cu ei limba engleza pe toate insulele, marginalizind 
popoarele si limbile locale. In ziua de azi mai supravietuiesc limbile stravechi 
cunoscute drept Gaelice, componentele mai importante fiind Gaelica Tarii 
Galilor, Gaelica Scotiei si Gaelica Irlandei. De ce ca vorbitor al limbii romine 
am un sentiment de “cunoscut” cind deschid un dictionar de limba Gaelica? 

Pe plan european avem nenumarate popoare considerate azi “disparute” cu 
desavirsire, dacii, getii, tracii, italicii, celtii, galii si ibericii. Observam ca la ora 
actuala, toti disparutii Europeni de acum 2000 de ani ar fi popoarele 
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numite “latine”, care s-au sters de pe fata istoriei definitiv, fara a lasa in urma 
nici un singur cuvint, devenind toate popoare “total latine”. De ce tot sudul 
Europei a disparut, pe cind restul Europei s-a conservat? De ce destinul 
popoarelor de la Atlantic este identic cu destinul popoarelor de la Marea 
Neagra, pe cind restul Europei se conserva? 

 
 

1.1.16. Asimetria familiilor lingvistice europene 
 
La ora actuala exista in Europa trei mari familii lingvistice, familia 

“latina”, Teutonica si slava. 
Teutonii isi fac aparitia in Europa de sud in jur de 100 i.e.n. cind incearca 

sa patrunda in Galia, apoi ajung si prin Dacia, Basarabia, Panonia, etc., 
asezindu-se in final pe cursul de sus al Dunarii unde se amesteca cu populatia 
Dunareana de ginte estica. In ultimii 2000 de ani rezista si infloresc ca neam, 
fiind azi tot Teutonici. 

Slavii coboara in Europa de sud secole mai tirziu decit Teutonii, unde 
intilnesc doar popoare Dunarene stravechi. La sosirea lor in sudul Europei sint 
din punct de vedere tehnologic cam 1000 de ani in urma culturii Dunarene 
dace. Isi forteaza intrarea pina in Balcani, unde se amesteca si ei cu populatia 
romina de la care preiau cultura si limba in mod masiv dar sint inca tot slavi in 
esenta lor. In ultimii 2000 de ani rezista si ei ca neam si specific national, desi 
marcheaza puternice influente rominesti. 

Ne intoarcem acum la sudul Europei, care este martorul sosirii Teutonilor 
si slavilor. Se considera azi ca intregul sud european a “disparut” sub latini, 
getii, dacii, tracii, italicii, celtii, galii si ibericii. Prin contrast, Teutonii se 
conserva ca neam si limba in ultimii 2000 de ani. Slavii se conserva ca neam si 
limba in ultimii 2000 de ani. De ce si unde “dispare” jumatate din Europa, ca 
neam si limba, in ultimii 2000 de ani, sub masca latina? 

Dupa cunostiintele noastre de azi am avea familia lingvistica Teutonica 
veche si diversa. Analog, am avea familia lingvistica slava veche si diversa. 
Simetria este rupta brusc si avem familia lingvistica “latina” noua si nediversa, 
toata provenind de la faimosii latini ! 

De ce jumatate din Europa dispare, pe cind cealalta jumatate se conserva? 
De ce doua familii lingvistice sint vechi, pe cind cea latina este “noua”? De ce 
Dunarenii care in mod documentat arheologic au ocupat in decursul mileniilor 
toata Europa de sud dispar brusc si fara urma in epoca Crestina? 
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1.2. Rim de la romini se trage. 

 
Telul acestei lucrari este sa raspunda in mod documentat si consistent la 

intrebarile de mai sus. Exista oare un fir calauzitor care sa conduca catre 
lumina de la capatul tunelului? Nu putem continua fara a anticipa directia catre 
care ne indreptam. 

 
 

1.2.1. Paradoxurile “latinitatii” rominilor. 
 
Sa observam ca avem mai sus citeva “paradoxuri” care sint inexplicabile 

prin prisma originii latine a poporului romin si anume : dacii, cel mai mare 
popor european de acum 2000 de ani, se considera “disparuti” de pe fata 
istoriei pentru ca noi nu putem trasa in limba romina de azi nici un singur 
cuvintel Dac, care sa fie ca posibila origine ne-latin, sau lingvistic ne-vecin cu 
România de azi; “latinizarea” Daciei este contestata de toata lumea in afara de 
romini, din cauza celor 150 de ani subtiri de administratie romana a unei parti 
mici din Dacia; limba romina dovedeste contacte istorice timpurii cu limbi 
stravechi cum ar fi albaneza sau siciliana; limba romina apare la suprafata din 
neant, dupa mileniul de migratie in Europa, incepind cu germano-Gotii si 
terminind cu maghiarii, manifestind structura de baza pur “latina”; limba 
romina este o limba “noua” dar cu un paradoxal caracter omogen, sfidind orice 
dezvoltare istorica comparabila; limba romina este o limba “noua” dar avem o 
alta paradoxala raspindire la scara europeana; limba romina este singura din 
familia Euro-Asiana care nu se incadreaza in regula centa-satem; rominii de 
azi arata cultural ca si dacii imortalizati pe columna Traiana dar limba lor daca 
este netrasabila. 

Aplicind un rationament pur matematic care nu are nimic de a face cu 
lingvistica, voi afirma aici ca ipoteza initiala este falsa, din moment ce 
conduce la o multime de contradictii, sau la paradoxurile de mai sus. Este o 
metoda elementara de matematica gimnaziala numita “reducerea la absurd” 
care nu are nimic magic in sine. Sa vedem ce se intimpla daca renuntam la 
ipoteza initiala falsa si anume originea recenta, latina, a limbii romine. Pornim 
deci de la negarea ipotezei initiale si anume limba romina nu se trage din 
latina, deci singura sursa care mai ramine este limba geto-daco-traca, ca alta 
radacina  nu mai avem. 

Ipoteza latinitatii devine inlocuita cu ipoteza continuitatii, “Limba 
romina este limba daca”. Paradoxurile de mai sus se adreseaza acum in felul 
urmator : daca limba romina este limba Daciei, nu mai avem nevoie de 
“latinizare”, limba fiind acolo inainte de latini, asa cum este si azi; daca limba 
romina era limba Daciei, iar noi stim ca albanezii si macedonenii se trag din 
Dacia, avem evident o raspindire europeana a limbii romine din Bucovina in 
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Macedonia, din Basarabia in Panonia si Albania; daca limba romina este limba 
Daciei, limba romina nu trebuie sa se dezvolte in ciuda mileniului migratiilor 
ci doar sa reziste migratiilor in strabunul pamint Carpato-Dunarean; daca 
limba romina este limba Daciei, este straveche si preistorica, deci caracterul ei 
omogen, ne-dialectic, apare ca evident; daca limba romina este limba Daciei, 
sau limba Dunareana, raspindirea istorica a acesteia in Europa este certa si 
explica aparitia popoarelor “latine” si a celor ne-latine dupa cei 1000 de ani de 
Imperiu Roman, corespunzind la popoarele deja rominice si ne-rominice 
ocupate de catre Imperiul Roman; daca limba romina este limba Daciei, latinii 
si-au gasit si ei in sfirsit originea in sinul poporului rominic ancestral, de unde 
s-au desprins drept ramura latina, prin izolare milenara la Troia in Anatolia. 

Puteti analiza singuri toate “paradoxurile” de mai sus si toate fara exceptie 
pica prin simpla redare a dreptului la existenta a limbii dace sau rominice. Nu 
putem trasa limba daca la o limba pre-latina, pentru ca noi cautam o limba 
diferita de limba romina de azi, dar limba daca este limba romina, de aici 
provenind orbirea noastra exprimata prin zicala “nu se vede padurea din cauza 
copacilor”. In acest fel am regasit limba daca, intreaga si vie, vorbita in toata 
Dacia Mare de ieri si de azi. De la daci nu ne-au supravietuit doar sapte 
cuvinte, ci dacii au doar sapte cuvinte care n-au fost preluate de catre celelalte 
neamuri europene. 

Discutia de mai sus este doar teoretica, deci nu trece dincolo statutul de 
“inca o ipoteza”, chiar daca se dovedeste perfecta in comparatie cu precedenta. 
Sa nu fie oare nici o dovada, cit de mica, ca limba romina era la ea acasa in 
Dacia Mare, o dovada ca noua ipoteza este un fapt real? N-a fost pina acum, 
dar a iesit in sfirsit la lumina, o dovada mareata, unica, pe care o avem la 
indemina de vreo 200 de ani incoace, dar pe care am ignorat-o pina acum in 
orbirea noastra latinista. 

Dovada existentei limbii romine in Dacia, in perioada pre-latina, ne 
provine din indepartata… Indie si se numeste poporul arian, cultura Veda si 
limba vedica pe care o vom analiza in continuare. 

 
 

1.2.2. Paradoxul celor trei cuvinte 
 

Daca dovedim aici ca cel putin trei cuvinte rominesti, presupuse latine, 
sint de fapt mai vechi decit latina insasi, deci mai vechi decit Roma fondata la 
700 i.e.n., demonstratia noastra este incheiata, toate celelalte cuvinte presupuse 
latine fiind puse sub semnul intrebarii. Daca trei cuvinte au dreptul la existenta 
pre-latina, inseamna ca puteau fi patru, sau patru zeci si patru, sau patru sute 
patru zeci si patru, sau intreaga limba romina, care trebuie reanalizata prin 
aceasta noua prisma. 

Vom demonstra de altfel ca etimologiile cuvintelor rominesti inregistrate 
in Dictionarul Explicativ al limbii romine sint cel putin fanteziste, in afara de 
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faptul ca sint ilogice cultural si adesea anti-patriotice in semnificatia lor. Vom 
mai demonstra ca limba romina a fost stilcita si dezumanizata in ultimele 
secole din cauza falsei ipoteze a originii ei latine. Vom mai arata ca limba asa 
zis ne-literara este o limba straveche romineasca, cu radacini pierdute in 
pre-istorie. Vom mai arata ca limba literara este o fortare pro-latina provenita 
dintr-o incorecta subordonare latinista. 

Vom mai arata ca DEX-ul mai are multe de facut in inregistrarea 
cuvintelor limbii romine care lipsesc inexplicabil din ultima editie, anul 1998, 
pe care am analizat-o. Vom mai arata cum cuvinte preistorice, de larga 
raspindire contemporana, sint cenzurate din DEX pe motiv ca se pot folosi in 
contexte vulgare, desi in sine sint doar cuvinte rominesti de anatomie umana. 

Vom arata cum DEX-ul isi aduce contributia la stilcirea neologista a 
limbii romine, inregistrind false neologisme cum ar fi “computer”. Noi avem 
in limba cuvintul “calculator” care vine de la “a calcula”, la fel cum 
“computer” vine de la “to compute”, deci prezenta acestuia in limba romina nu 
este necesara. Inregistrarea cuvintului “computer” este generata de un fals 
sentiment de profesionalism, prin folosirea de englezisme ieftine. Se pare ca 
DEX-ul manifesta in prezent o pornire de subordonare contemporana a limbii 
romine limbii engleze, dupa secole de subordonare fata de latina. 

Vom arata cum DEX-ul isi aduce contributia la dezradacinarea limbii 
romine, prin neinregistrarea unor cuvinte rominesti stravechi, inca in circulatie 
pe la Cluj, dar care se vor pierde in mod sigur. Vom arata cum DEX-ul aduce 
prejudicii culturale masive limbii romine prin etimologiile incorecte si 
nepatriotice, de genul “opinca” sustinuta a veni din … bulgara ! in ciuda 
prezentei opincii pe Columna Traiana. Vom arata cum DEX-ul aduce 
prejudicii istorice masive limbii romine publicind o origine necunoscuta pentru 
multe cuvinte rominesti, desi sint inregistrate de vreo 200 de ani in toate 
textele vedice, cum ar fi cuvintul “suta” care chiar da numele unei intregi 
grupe de limbi ariene. 

 
 

1.2.3. Rim de la romini se trage 
 
Nu putem nega meritul istoric al carturarilor romini (doamne ce cuvint 

nobil rominesc, “carte, carturar”), care au incercat sa gaseasca locul istoric si 
cultural al rominilor in Europa. Din cauza asemanarii limbii romine cu latina 
precum si al faptelor istorice legate de cucerirea Daciei de catre romani, s-a 
ajuns la concluzia tentanta ca limba romina vine din latina cuceritorilor 
romani. 

Nimic nu este mai usor de creat si apoi mai greu de inlaturat decit un 
sablon de gindire umana. Ipotezele carturarilor nostri, atunci istorice, au 
devenit intre timp depasite si incorecte, dar cine le mai contesta validitatea? In 
germania de inceput de 1800 se creaza un nou termen lingvistic “indo-
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european” care devenind un sablon verbal a ajuns vehiculat in contexte 
incorecte si chiar absurde, de genul calificativul indo-european aplicat de 
[BRITANICA] poporului arian de la 2000 i.e.n. cind legatura dintre Europa si 
India era departe de a fi stabilita ! 

Sintem in ziua de azi martorii sablonului latinist al rominilor, atit de bine 
exprimat prin celebrul “Rominii de la Rim se trag”. Noi ne propunem in 
aceasta carte sa aducem o privire critica asupra ipotezei nedemonstrate a 
latinitatii limbii romine, punind sub semnul intrebarii Rimul insusi. Pe de alta 
parte, legatura dintre romini si Rim este prea evidenta ca sa poata fi ignorata. 
Este oare posibil ca aceasta legatura sa fie de fapt rasturnata cu 180 de grade? 

 
 

1.2.4. Alfabetul latin si limba romina 
 
Sa observam ca limba romina are mai multe sunete decit latina, ceea ce ne 

face sa recurgem la sedile, circumflexe si grupe de litere latine ca sa exprimam 
sunetele limbii romine : “s”, “t”, “ce”, “ci”, “ge”, “gi”, “che”, “chi”, “ghe” si 
“ghi”, precum si “n” moale ca in Ardelenescul “lemne”, “t” sonor ca in 
Ardelenescul “ptita”, “tina”, etc. combatute de lingvistii latinisti ca fiind 
“neliterare”, desi stravechi ariene. La fel cu baza vocalica a limbii romine, mai 
larga decit latina : “a”, “a”, “e”, “ee”, “i”, “ii”, “iii”, “i”, “o”, “oo”, “u”, “uu”, 
fara a mai considera diftongii si triftongii limbii. Este evident ca alfabetul latin 
este insuficient pentru limba romina care contine peste 40 de sunete de 
reprodus prin 27 de caractere ale alfabetului latin. 

Situatia este mult complicata de catre lingvistii latinisti de azi care se 
joaca cu vocalele limbii romine din dorinta de identificare cu latina, care de 
fapt provine din limba romina ! Astfel, sunetul “i” poate fi scris si “â”, din 
motive politice, ca sa facem cuvintul “Român” cit mai asemanator cu cuvintul 
“roman”, iar “piine” sa fie prin “pâine” mai aproape de “panis”. Scrierea cu 
“â” in loc de “i” nu este decit esenta servilismului limbii romine fata de Roma. 

Se mai produce astfel inca o bresa, in ordinea cuvintelor limbii romine, 
unde desi “piine” ar trebui sa urmeze dupa grupul “pi…” pentru ca suna 
“pi…”, urmeaza de fapt dupa grupul “pa…” pentru ca se scrie cu “â”. Din 
inclinarea latinista am ajuns sa ne furam propria noastra caciula folosind doua 
semne diferite “i” si “â” pentru acelasi sunet. Am creat o mare confuzie in 
generatii intregi de tineri care nu mai stiu cum sa scrie limba romina, pentru 
scrierea careia ai nevoie acum si de cunostiinte de latina. Daca se urmareste 
reflectarea dezvoltarii istorice, atunci Italienii ar trebui sa schimbe numele 
“Roma” in “Rim”, in respect pentru originea lor rominica si nu noi sa 
schimbam “piine” in “pâine”. 

Ati observat pina acum scrierea cuvintelor din familia romin, cu “i” din 
“i” si nu cu “â” din “a”. Nu este o greseala de tipar si nici o greseala 
lingvistica. Noi consideram ca scrierea recomandata de DEX este esenta 
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servilismului DEX-ului contemporan fata de falsa origine de la Roma a 
rominilor, ceea ce este incorect istoric si nepatriotic la memoria stramosilor. 
De aceea vom folosi scrierea care nu aduce a Roma, asa cum este si cazul. 
Exceptie face cuvintul “România” care este numele oficial al tarii noastre si 
care trebuie respectat cit timp este cel legal.  

Doresc ca prin ortografia “romin” sa indreptam greseala istorica de 
“Rominii de la Rim se trag” cu revelatia istorica de “Rim de la romini se 
trage” ! 
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2. Limbile Euro-Asiane 

 
 
Exista in lumea de azi o mare familie de limbi inrudite, localizate in toata 

Europa, dincolo de Marea Neagra in armenia, Iran si India, familie cunoscuta 
sub numele de limbile Euro-Asiane. Aceasta denumire sugereaza centrul de 
greutate si de origine inclinat in favoarea Europei, nu neaparat ca numar de 
vorbitori ci ca raspindire si diversificare. 

Analizam mai jos mecanismele lingvistice si sociale prin care limbile 
devin inrudite, ca sa intelegem originea si dezvoltarea familiei Euro-Asiane. 

 
 

2.1. Inrudirea cuvintelor. 
 
Consideram aici legaturile de rudenie care pot exista intre doua limbi 

diferite, fara a face nici un fel de referire la limbile respective. Cu alte cuvinte 
ne intereseaza generalul si nu particularul. Notiunile pe care le definim aici vor 
fi folosite intensiv in capitolele urmatoare. 

Se poate trasa o paralela intre inrudirile sociale si cele lingvistice desi 
relatia este corecta doar cu referire la trecut, cu sensul ca daca doua limbi 
diferite sint cumva asemanatoare inseamna ca un anumit contact socio-uman a 
avut loc intre cele doua limbi. Relatia poate deveni incorecta in prezent, 
incepind cu secolul trecut, cind mijloacele de comunicare in masa pot produce 
influente lingvistice in afara contactului uman direct. Extrema la care se poate 
ajunge este de influentare lingvistica prin mijloacele electronice moderne de 
tipul calculator si Internet, unde nu mai este nevoie de o relatie duala intre 
persoane umane pentru a produce influente lingvistice : o masinarie te poate 
influenta lingvistic pe plan vocabular si gramatical. 

Elementul de baza al oricarei limbi este cuvintul, care are o semnificatie 
atomica in procesul de comunicare verbala. Ceea ce sare in ochi in prima 
instanta cind se compara doua limbi, este acest cuvint elementar. Prin urmare, 
daca doua limbi sint inrudite sau nu, se reduce in prima instanta la vocabularul 
celor doua limbi. 

Cea mai simpla forma de inrudire lingvistica trebuie sa fie cea de 
vocabular, in care cuvinte din doua limbi diferite sint asemanatoare intre ele, 
de unde deducem ca un anumit schimb de cuvinte a avut loc intre cele doua 
limbi. Pentru ca doua cuvinte sa fie comparabile, trebuie sa fie sintactic si 
semantic asemanatoare. 

Observati ca nu este vorba de identitate ci doar de asemanare intre cele 
doua cuvinte. Asemanarea se refera si la felul in care se pronunta cuvintele, 
numita sintaxa cuvintelor, cit si la semnificatia cuvintelor, numita semantica 
cuvintelor. 
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Ca un exemplu de asemanare sintactica, cuvintul rominesc “apa” si 
cuvintul latin “aqua” sint evident asemanatoare sintactic si amindoua inseamna 
acelasi lucru, deci sint cumva inrudite, desi consoana din interiorul cuvintului 
nu este aceeasi. Ca un exemplu contrar, cuvintul rominesc “apa” si cuvintul 
corespunzator “water” din germana nu au evident nimic in comun intre ele 
deci nu exista nici un fel de relatie de inrudire. 

La nivel sintactic, se pot observa diferite grade de inrudire a doua cuvinte. 
Ce mai inalta treapta este cea de identitate sintactica. De exemplu, cuvintul 
rominesc “apa” si cuvintul arian “apa” sint identice si inseamna acelasi lucru. 
Aceste doua cuvinte sint mai mult decit inrudite, fiind identice. Urmatoarea 
treapta de inrudire este relatia de derivare sintactica. De exemplu, cuvintul 
latin “agua” si cuvintul arian “apa” sint cumva inrudite fara a fi identice. 
Cuvintele in relatie de derivare sintactica pot manifesta diferite grade de 
derivare sintactica. De exemplu numeralul arian “naua” este in romina “noua” 
iar in latina “novem”, toate trei in relatia de derivare sintactica, dar numeralul 
“noua” mai apropiat de “naua” decit de “novem”. 

O relatie speciala sintactica este relatia de anagramare sintactica. De 
exemplu, numelui vedic “Danu” ii corespunde in limba romina de azi numele 
Duna-rea, numelui vedic “Agni” ii corespunde “a igni, ignat”, etc. Ca un 
exemplu extrem, in DEX este inregistrat atit cuvintul “cobori” cit si 
cuvintul “pogori”, avind acelasi sens si fiind in relatia de anagramare 
reciproca. 

In cazul numelor “Danu-Duna” scheletul consonantic este pastrat, 
vocalele fiind schimbate intre ele, proces identic in perechea “Agni-Igni”. In 
cazul perechii cobori-pogori, primele doua silabe se inverseaza, succesiunea de 
silabe gutural-labial (co-bo-ri) a devenit labial-gutural (po-go-ri). Poporul 
romin nu ia in considerare reguli gramaticale cind deriveaza prin anagramare 
ci aplica pur si simplu sonoritatea limbii romine in acest proces. Altfel spus, 
“cobori” si “pogori” suna cumva la fel, deci pot fi folosite interschimbabil. La 
fel perechea Danu-Duna, Agni-Igna, etc. Citi dintre noi nu au prununtat in 
copilarie “cribite” in loc de “chibrite”, alt proces viu de anagramare? Incercati 
sa analizati singuri perechile anagramate de “crapati-carpati”, “veda-deva”, 
“bihar-briha”, “patru-catur”, “ignat-agnita”, etc. 

Deducem de aici ca relatia de anagramare sintactica este o relatie de 
identitate sintactica. Aceasta inseamna ca “Danu” nu vine inainte de “Duna” 
iar “Duna” nu vine inainte de “Danu”, amindoua putind exista simultan in 
limba romina. 

Inrudirea cuvintelor are loc cind exista apropierea sintactica si semantica a 
acestora, sau altfel spus, cuvintele trebuie sa se pronunte cumva asemanator si 
sa insemne acelasi lucru sau un lucru asemanator. Observati ca noi nu avem 
nevoie de identitate semantica ci doar de asemanare semantica pentru a stabili 
o relatie de rudenie. De exemplu “a alerga” si “a fugi” au sensurile foarte 
apropiate, fara a fi identice. Un alt exemplu este de “a lupta” si “a se bate”, din 
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nou asemanatoare semantic, fara a fi identice. Un alt exemplu, cuvintul arian 
“stana” inseamna “sin”, iar cuvintul rominesc “stina” este legat de “locul de 
unde vine laptele”. In ziua de azi “sin” si “stina” nu mai sint semantic identice, 
dar amindoua sint legate de “lapte” deci sint cumva inrudite. 

Similar identitatii sintactice si derivarii sintactice, putem avea o identitate 
semantica sau o derivare semantica intre cuvinte. Identitate semantica 
inseamna ca doua cuvinte au sensuri identice. Derivare semantica inseamna ca 
doua cuvinte au sensuri apropiate, cum a fost exemplificat mai sus. 

Sa consideram acum cuvintul arian “iama” care inseamna “a distruge” si 
cuvintul rominesc “iama” care inseamna “a navali”. In mod indirect, cuvintul 
rominesc “iama” poate fi asociat cu “a distruge”, in contexte de genul “a dat 
vulpea iama in giste”. Observam ca cele doua cuvinte nu sint chiar identice 
semantic, dar sint foarte apropiate cultural, prin contextul in care se folosesc, 
desi “iama” din romina este cumva mai general decit “iama” din limba vedica. 
Cuvintele “iama” sint identice sintactic si derivate semantic, deci sint inrudite. 

Relatiile dintre doua cuvinte inrudite apartinind la limbi diferite se pot 
reduce la urmatoarele perechi : identitate sintactica – identitate semantica cum 
ar fi “apa” in vedica si “apa” in romina; identitate sintactica – derivare 
semantica cum ar fi “iama” in vedica si “iama” in romina; derivare sintactica 
– identitate semantica cum ar fi “apa” in vedica si “aqua” in latina; derivare-
sintactica – derivare semantica cum ar fi “stina” in romina si “stana” in 
vedica. In afara relatiei de identitate semantica – identitate sintactica, celelalte 
elemente ale multimii de mai sus pot avea submultimi, determinate de gradele 
diferite de derivare, mai ales sintactica. 

Aceste relatii sintactico-semantice intre cuvinte apartinind la limbi diferite 
ne ajuta sa stabilim anumite relatii de rudenie intre cele doua limbi. 

 
 

2.2. Inrudirea limbilor. 
 
Similar relatiilor de rudenie familiale, mai apropiate sau mai indepartate, 

exista relatii de inrudire lingvistica a doua sau mai multe limbi, apropiate 
geografic sau nu. Inrudirile sociale pot fi demonstrate prin documente de 
inrudire, casatorii, nasteri, arbori genealogici, etc., sau prin mijloace moderne 
biologice la nivel genetic. Cum se poate dovedi relatia de inrudire a limbilor? 

Doua limbi sint intr-o anumita relatie de rudenie, cind exista elemente 
lingvistice comune intre ele, aprofundate mai jos. In cazul cel mai simplu, sa 
presupunem existenta mai multor cuvinte comune intre cel doua limbi, de o 
forma sintactica identica sau derivata, dar nu complet diferite, dar avind o 
forma semantica identica. In mod exceptional pot fi acceptate si forme 
semnantice derivate dar apropiate cultural desi ca o regula generala nu as 
admite variatiuni semantice dincolo de cazul de exceptie care intareste regula. 
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Formele sintactice identice sau derivate, dar cu forme semantice distincte, 
nu reflecta o relatie de inrudire. De exemplu, in Lituaniana exista cuvintul 
“morar” care exista si in limba romina, dar in primul caz inseamna ceva 
“despre mare”, iar in al doilea caz inseamna “cel de la moara”. Cele doua limbi 
au creat o forma sintactica identica, dar pentru ca inseamna lucruri diferite, sint 
doar o coincidenta de limbaj si nu reflecta o relatie de inrudire. 

O intrebare sensibila este cite cuvinte identice sintactic si semantic trebuie 
sa fie comune intre doua limbi ca sa arate o relatie de rudenie? De exemplu, 
exista in maghiara cuvintul rominesc “hotar” sub forma “hatar”, cuvintul 
rominesc “sirag” sub forma “sereg”, etc. si exista de asemenea cuvinte 
maghiare in limba romina in urma suprapunerii maghiarilor peste populatia 
romineasca din Panonia si Transilvania. Sint oare limbile romina si maghiara 
inrudite? Ca un alt exemplu, jumatate din cuvintele limbii engleze de azi sint 
latinisme, preluate recent pe scara istorica din latina. Este oare limba engleza 
inrudita cu latina, doar ei spun “access”, “interesant”, “domina”, “limbaj”, etc., 
toata latina de la A la Z? 

Limba romina si maghiara nu sint inrudite de fel, la fel cum nici engleza si 
latina nu sint inrudite, pentru ca simpla preluare de termeni generali, ca si 
neologisme din alta limba, nu sint relatii de rudenie ci doar de vecinatate sau 
influenta lingvistica, care pot fi descrise prin termenul de contact lingvistic. 
Contactul lingvistic este un proces dinamic in ultimul timp, prin mijloacele de 
informare in masa, reteaua Internet, etc. Contactul lingvistic este forma cea 
mai simpla de asemanare lingvistica. Pentru ca doua limbi sa fie inrudite, este 
nevoie de o relatie mai profunda decit contactul lingvistic. 

Pentru ca doua limbi sa fie inrudite este nevoie sa-si imparta un fond de 
cuvinte care este infrastructura vocabulara a oricarei limbi europene, cum ar fi 
: pronume personale, relatii de familie, parti corporale, numerale si ordinale, 
obiecte fundamentale vietii, animale domestice si mediul inconjurator, 
anotimpuri si fenomene astronomice. Cu alte cuvinte excludem tot ceea ce 
poate fi un neologism, ca opusul unui cuvint de baza a oricarei limbi. O limba 
preia un neologism cum este “catapulta” de la o alta limba, dar nu va prelua 
niciodata un alt neologism pentru “apa” sau pentru “pitar”, pentru ca aceste 
cuvinte sint infrastructura vocabulara a limbii. 

Daca exista un anumit fond comun din multimea de mai sus, ajungem la 
prima treapta de inrudire lingvistica, pe care o denumim aici drept inrudire 
vocabulara. Uneori pot fi gasite contra-exemple la regula de mai sus, dar 
acestea nu trec de nivelul de exceptie care intareste regula. 

Cuvintul vedic “pitar” apare in romina sub forma “pitar”, in latina sub 
forma “padre”, in germana sub forma “fater”, in engleza sub forma “father”, 
etc. Acesta este un cuvint care denota relatii de familie, deci indica o relatie de 
inrudire vocabulara intre aceste limbi. De observat ca relatia intre cuvintul 
arian si cel rominesc este de identitate deci cele doua cuvinte sint mai mult 
decit inrudite. 
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Daca doua limbi diferite au un singur cuvint comun, identic sintactic si 
semantic, poate fi doar un accident lingvistic uman. Daca doua limbi au mai 
mult decit un singur cuvint comun, acesta nu mai poate fi un joc al statisticii, 
limbile fiind cel putin in relatie de contact lingvistic. As spune ca daca doua 
limbi au trei cuvinte comune, identice sintactic si semantic, intre cele doua 
limbi a existat o anumita relatie in trecut. 

O treapta de inrudire superioara inrudirii vocabulare este inrudirea 
culturala a limbilor. Prin inrudire culturala, doua limbi diferite folosesc 
acelasi set de cuvinte pentru a exprima aceeasi idee, de obicei complexa, chiar 
daca cuvintele in sine sint diferite in cele doua limbi. Ca un exemplu, ideea de 
a fi mindru prosteste prin purtarea nasului pe sus, se exprima in limba vedica 
prin “nAsAntika” care inseamna “un bat pina la nas”. Aceeasi idee se exprima 
in limba romina de azi prin “a nu-i ajunge cu batul la nas”, de sus ce este. 
Atitudinea de mai sus s-ar putea exprima prin alte expresii, cum ar fi “cu nasul 
pe sus”, prin “cu nasul in vint”, prin “cu nasul catre cer”, etc., orice va 
imaginati. In exemplul nostru se folosesc cuvintele “nas+bat” pentru a forma o 
expresie semantica complexa, unde “nas+bat” inseamna “mindrie prosteasca”. 
Chiar daca cuvintul “nas” este acelasi in vedica si romina, chiar daca “bat” si 
“Antika” sint diferite in vedica si romina, faptul ca sint folosite impreuna 
denota o inrudire culturala strinsa intre cele doua limbi. O limba poate 
imprumuta usor cuvintul “bat” sau cuvintul “nas”, dar nu poate imprumuta 
expresii semantice de genul “a-i ajunge cu batul la nas”, care are un sens 
specific si complex, de natura culturala a limbii. 

Inrudirile culturale denota mai mult decit un contact lingvistic, 
ingemanarea sau originea comuna a limbilor, identitatea lingvistica din trecut. 
Daca o limba foloseste expresia “nAsAntika”, iar ulterior cuvintele individuale 
evolueaza, se transforma, sau sint inlocuite printr-un mecanism specific, ele 
ramin tot impreuna pentru a sugera expresia semantica complexa, devenind 
“batul la nas”. Aceste expresii semantice supravietuiesc schimbarilor sintactice 
din limba si devin marturii stravechi ale originii si evolutiei limbilor. Inrudirile 
culturale mai pot fi denumite si inrudiri semantice. 

Cea mai superioara treapta de inrudire a limbilor este inrudirea 
gramaticala, care poate avea loc chiar in absenta inrudirii vocabulare si se 
refera la structura intima a limbii la nivel de componente lingvistice 
elementare, cum ar fi substantive, adjective, verbe, adverbe, pronume, etc. 
Astfel, substantivele multor limbi europene au genuri, declinari, acorduri cu 
adjectivele, verbele pot avea conjugari bazate pr verbe auxiliare echivalente 
chiar daca diferite in cazuri concrete, timpi complecsi, etc. Doua limbi care au 
mai multe declinari comune ale substantivelor, sint strins inrudite chiar daca 
cuvintul “masa” sau “casa” pe care-l declina este diferit in cele doua limbi. 

Aici pot interveni noi criterii de inrudire, de genul mecanismul morfologic 
specific de formare a unui caz declinativ, aplicat la substantive de genuri 
diferite. De exemplu, ca sa areti relatia dintre “carte” si “copil”, in limba 
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romina poti folosi genitivul “cartea copilului”, unde “copil” a 
devenit”copilu+lui”, eventual forma populara inversata “cartea lu copilu”. 

Ca un alt exemplu, conjugarea romineasca “eu am fost” se exprima in 
engleza prin “I have been”. Fiecare cuvint de la stinga la dreapta inseamna 
acelasi lucru in fiecare limba, desi intre ele nu se poate stabili nici o relatie de 
rudenie sintactica. Desi partile de vorbire sint diferite sintactic in fiecare limba, 
structura timpului verbal este identica si anume “pronume personal + a avea la 
prezent + a fi la participiu”, pentru a exprima acelasi timp trecut. Asemenea 
identitati structurale nu se pot imprumuta intre limbi ci pot proveni 
numai prin mostenire directa dintr-o limba comuna. 

Daca inrudirile semnantice nu se imprumuta de la o limba la alta, atunci 
inrudirile gramaticale sint imposibil de imprumutat de la o limba la alta : 
inrudirile gramaticale pot proveni numai prin mostenire lingvistica, relatii de 
inrudire sociala, deoarece sint infrastructura sau natura unei limbi. Astfel, daca 
limba romina imprumuta un nou substantiv din engleza, cuvintul “computer” 
de exemplu, care inseamna “calculator” (care desi este redondant in limba, este 
sprijinit de catre DEX in loc sa fie combatut), devine in limba romina un 
substantiv de genul … neutru ! avind formele “un compiutar” respectiv “doua 
compiutere”, etc. Limba romina preia un cuvint nou si-l integreaza in 
structurile gramaticale rominesti, facindu-l inconfundabil … rominesc ! 
Vom incepe apoi sa-l declinam tot romineste, de genul “puterea 
compiutarului”, sa-l acordam in gen si numar cu adjectivele pe care ii le 
asociem, etc. Aceste structuri gramaticale sint mai vechi decit lumea si vor 
exista cit lumea, deoarece este felul in care “suna” limba romina, infrastructura 
sau esenta limbii. De aceea, inrudiri gramaticale intre doua limbi inseamna o 
treapta suprema de inrudire, de genul rudeniei de gradul intii, parinte-copil, sau 
frate-sora. 

Ca o diferenta imensa fata de inrudirile sociale, limbile in evolutia lor 
pot fi entitati mono-sexuate fara a nega posibilitatea evolutiei bi-sexuate, deci 
pot evolua si deveni ceva nou, fara a avea nevoie de o alta limba cu care sa 
intre in relatii de inrudire. Transformarea mono-sexuata a limbilor produce mai 
mult decit o inrudire gramaticala, fiind o identitate lingvistica, prin care o 
limba se trage in mod direct dintr-o forma mai veche, sau din ea insasi. In acest 
proces nu pot fi negate alte influente externe, de genul contacte lingvistice. 

Doua limbi in relatie de identitate lingvistica intre ele, prezinta o inrudire 
gramaticala, plus o inrudire culturala, plus o inrudire vocabulara, dupa 
formula identitate lingvistica = inrudire gramaticala + inrudire semantica + 
inrudire vocabulara. Daca toate aceste inrudiri pot fi dovedite, se poate afirma 
fara echivoc ca limba mai noua este limba mai veche dupa o evolutie mono-
sexuata istorica, exprimata prin relatia limba noua  limba veche. 

Facem acum o analogie biologica mai evidenta. Limbile pot fi vazute ca si 
organisme vii, care trec prin cicluri vitale specific pamintene, unde orice fiinta 
care exista, se naste, creste, se maturizeaza, imbatrineste si eventual moare. O 
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diferenta imensa fata de organismele biologice este scara de timp la care se 
desfasoara aceste fenomene lingvistice. Din pacate, istoria scrisa umana nu 
este mai veche de 3000 de ani ca sa putem analiza fenomenele lingvistice la 
scara intregii lor vieti si de aceea nu le intelegem inca in toata complexitatea 
lor. Din cite stiu eu, nimeni nici nu a analizat sistematic ciclurile vietii limbilor 
umane prin prisma informatiilor pe care le avem inregistrate in perioada 
istorica scrisa. 

La ora actuala se presupune extinctia inexplicabila a unei limbi majore 
europene, existenta acum mai putin de 2000 de ani in toata Europa sudica, de 
la Atlantic la Marea Neagra. Parerea noastra este ca aceasta presupunere este 
profund gresita si trebuie reanalizata prin lumina noilor descoperiri din aceasta 
lucrare. S-a presupus de asemenea dislocuirea acestor limbi europene de catre 
latina Imperiului Roman, un alt fenomen lingvistic pe care-l negam in totalitate 
si care va marca adevarate revelatii prin aceasta lucrare. Noi o sa aducem 
argumente puternice in favoarea conservarii si supravietuirii limbilor umane la 
scara multimilenara, fara a suferi transformari de structura. 

Revenind la analogia biologica, o persoana la virsta de 80 de ani nu mai 
seamana de loc cu ceea ce a fost la virsta de 20 ani, a evoluat, s-a schimbat, a 
putut chiar deveni o persoana cu totul noua pe plan social, cultural si moral, 
dar nu este inrudita cu persoana anterioara ci este in relatia de identitate 
biologica chiar daca iti este imposibil sa faci asemanarea privind din exterior. 
La nivel intim genetic, acea persoana este inconfundabil asemanatoare cu cea 
care a fost inainte. 

Structura genetica a unui organism biologic, care nu se schimba pe 
parcursul vietii, este pe plan lingvistic inrudirea gramaticala a limbilor, care 
poate conduce la relatia de identitate lingvistica. 

Pe baza notiunilor descrise mai sus, vom arata in aceasta lucrare ca limba 
romina nu este derivata din latina asa cum se credea pina acum, ci limba 
romina este in relatia de identitate lingvistica cu limba vedica. Vom mai 
demonstra ca limba latina este inrudita cu limba romina pe mai multe planuri. 

 
 

2.3. Inrudirea sociala a limbilor 
 
Existenta, evolutia si inrudirea limbilor nu poate fi inteleasa sau rupta de 

existenta, evolutia si inrudirea vorbitorilor limbilor respective. Cu alte cuvinte, 
nu poti avea un popor fara o limba, sau o limba fara un popor ! De aceea, este 
cumva simplist a vedea factorul lingvistic si factorul social in mod 
independent, cind de fapt cei doi factori sint strins legati. Pentru claritatea 
exprimarii din aceasta lucrare, am partajat discutia in paragraful precedent si in 
paragraful curent, desi in realitate factorul uman si cel lingvistic coexista 
simultan. 
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Cum pot doua limbi diferite ajunge inrudite, prin prisma factorului uman? 
Relatia umano-lingvistica poate fi mai usor inteleasa pornind de la treapta 
superioara de inrudire, catre treptele inferioare. 

Daca un popor vorbind limba A traieste intr-un anumit spatiu geografic o 
perioada indelungata de timp, de ordinul multelor milenii, limba originala A va 
deveni prin evolutie, fara a exclude anumite influente exterioare, limba A’, 
care la rindul ei poate deveni prin evolutie normala limba A’’ si asa mai 
departe. Este o evolutie care conduce la relatia de identitate lingvistica intre 
limbile A, A’, A’’, etc., in functie de stadiile la care limba a fost inregistrata. 
Ca un exemplu, avem limba greaca veche (A) si limba greaca noua (A’) in 
relatia de identitate lingvistica, chiar daca sint relativ diferite azi, avem limba 
ebraica veche (A) si limba ebraica noua (A’), avem limba ariana (A) devenita 
limba daca (A’) devenita la rindul ei limba romina (A’’). Subliniem din nou, 
aceasta relatie nu este de inrudire ci de identitate prin faptul ca evolutia 
biologica corespunzatoare evolutiei lingvistice este mono-sexuata. 

Sa presupunem acum ca limba originala A, se desprinde in doua grupe, 
prin migrarea unei parti a poporului A intr-o alta zona geografica, parte numita 
B. Initial identice, A  B, limbile devin prin evolutie independenta limbile 
A’, respectiv B’. Din nou, limbile A’ si B’ nu sint inrudite, neavind “stramosi” 
comuni, ci provin din “diviziune celulara” lingvistica, inmultire monosexuata, 
capatind tot caracterul de identitate lingvistica, exprimat prin A’  B’, desi 
acum A’ si B’ pot fi diferite in formele sintactice concrete, dar manifesta 
identitate gramaticala si semantica sau culturala. 

Sa presupunem acum ca o ramura a poporului A se desprinde prin 
centrifugare din centrul initial identificindu-se drept A’, se deplaseaza 
geografic si se suprapune peste o alta limba intilnita in cale, numita X. 
Populatia A’ si X intra in relatii de familie si apare o suprapunere sociala si 
lingvistica A’X, care contine atit caracteristici A’ cit si caracteristici X, mai 
ales la nivel de vocabular, dar si anumite elemente semantice si gramaticale. In 
acest fel, limba A si limba A’X sint in relatie de rudenie, de un grad mai inalt 
sau mai scazut in functie de relatia demografica, culturala, etc. dintre cele doua 
popoare. Un numar mai mare de vorbitori, sau o limba mai evoluata, inseamna 
o influenta mai mare in rezultatul final obtinut. Rezultatul final mai poate fi 
influentat si prin impunerea fortata a unei limbi asupra celeilalte, prin mijloace 
de opresiune directa, sociala, religioasa, etc. 

Limbile A si A’X devin inrudite, desi nu au un stramos comun. Pe plan 
social, este asemanator unui nou cuplu, care desi formeaza o noua unitate 
sociala, nu sint inruditi intre ei : parintii nu sint rude, dar copii devin frati si 
surori care este o rudenie de gradul intii ! 

Acum devine clar de ce in capitolul precedent relatia exprimata prin 
contact lingvistic nu este o relatie de inrudire, pentru ca vorbitorii limbilor nu 
au nevoie de a intra in relatii de familie pentru a avea limbile influentate 
reciproc. Astfel, oricit de multe cuvinte tehnologice americane vor penetra in 
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limba romina, limba romina si limba americana vor ramine tot ne-inrudite. 
Chiar daca limba engleza va incorpora intregul dictionar latin, o va face prin 
integrare in structurile sale gramaticale si morfologice englezesti, fara a deveni 
vreodata inrudita cu limba latina. Analog, limba indiana este in proces de 
preluare masiva din limba bisericeasca sanscrita de origine vedica, dar tot nu 
va fi o limba vedica chiar daca preia intregul dictionar, pentru ca tot ce se preia 
va fi integrat in structurile gramaticale, semantice si morfologice hindu. 

 
 

2.4. Familia limbilor Euro-Asiane. 
 
Termenul de limbi euro-indiene sau indo-europene nu este corect din 

capul locului deoarece exclude prin denumire zona dintre Europa si India care 
este locuita tot de popoare si limbi din aceasta familie. Termenul apartine 
inceputului studierii acestei familii, in jur de 1800 in Europa si mai ales in 
Germania, perioada care excela prin lipsa de informatii, care au devenit intre 
timp disponibile. S-au creat si alte nonsensuri lingvistice de genul indo-
iranian, indo-german, etc., care devenind sabloane lingvistice sau de gindire 
nu mai sint chestionate de nimeni. De aceea consider numele acestei familii un 
anacronism si ma voi referi de acum incolo la aceasta familie drept limbile 
Euro-Asiane, care este si sugestiva si corecta pentru raspindirea geografica a 
acestei familii de limbi. 

Din cadrul limbilor europene nu fac parte Finica, maghiara, Tiganeasca si 
Turca venite toate recent din Asia. Limba greaca, venita de asemenea din Asia, 
este de asemenea sub semnul intrebarii, dar din cauza vechimii ei de 4000 de 
ani in Europa, este greu de clasificat drept ne-Euro-Asiana. Vom arata in 
paginile urmatoare ca limba greaca a capatat intre timp un caracter Euro-Asian 
in urma absorbirii limbii si culturii rominesti. 

Termenul de limbi Euro-Asiane se refera la distributia lingvistica 
contemporana a acestei familii de limbi inrudite si nu are nici un fel de 
semnificatie antropologica. S-a crezut initial ca limbile din familia Euro-
Asiana provin dintr-o limba comuna straveche, din care se trag atit limbile cit 
si popoarele contemporane, ipoteza falsa si absurda din punct de vedere rasial, 
ceea ce a produs mari confuzii ulterioare. In Germania secolului XIX s-a 
incercat chiar reconstituirea limbii originale, printr-o analiza comparata a 
limbilor Euro-Asiane si reducerea acestor informatii la numitorul comun, ceea 
ce a fost un esec total. 

Chiar dupa mii de ani de evolutie, se poate face distinctia intre limbi 
ajunse sa se asemene in urma unui proces de mostenire sau de imprumut 
lingvistic. Astfel, desi limba engleza de azi are inregistrate cam jumatate din 
cuvinte din latina, tot nu este o limba latina, pentru ca a imprumutat acele 
cuvinte din lipsa de cuvinte proprii, uneori doar ca sinonime “culte” si le-a 
integrat in propriile sale structuri gramaticale engleze. Analog, limba Olandeza 
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este din familia Teutonica pentru ca este structural asemanatoare cu germana, 
prin mostenire si nu imprumut. Daca o limba se muta in alta zona geografica 
impreuna cu vorbitorii ei, se suprapune peste limba locala si produce cu timpul 
o noua limba, acea noua limba va fi inrudita prin mostenire cu limba originala. 

Limbile pot ajunge in relatii de rudenie, fie printr-o origine comuna asa 
cum s-a postulat initial, fie prin suprapunerea unei limbi majore peste celelalte 
limbi regionale, rezultind dupa milenii limbi inrudite, ceea ce este cazul 
limbilor Euro-Asiane. In zilele noastre sintem martorii nasterii unor limbi noi 
in Africa de sud, una de origine olandeza numita africana si cealalta de origine 
engleza. Peste secole si milenii se va presupune oare ca au origine comuna? Ar 
fi gresit, din moment ce Olandeza, germana si engleza s-au suprapus peste 
limbile locale din Africa de sud ca sa produca Africana si engleza locala de 
acolo. 

Un proces similar s-a produs in Euro-Asia in trecut, cind una dintre limbi 
a devenit majora prin poporul care a raspindit-o, dind nastere la intreaga 
familie Euro-Asiana de azi. Lucrarea de fata grupeaza dovezi istorice din surse 
dispersate in demonstrarea existentei si raspindirii unui popor si limbi 
stravechi care sta la baza intregii familii Euro-Asiane, familie de limbi ajunse 
inrudite nu prin origine comuna ci prin suprapunerea unei limbi majore 
peste alte popoare si limbi. Poporul si limba originala care prin raspindire in 
lume a produs familia mare de limbi Euro-Asiane este poporul arian, limba 
ariana si cultura Veda. 
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3. Poporul arian 

 
 
Cunostiintele materiale despre poporul arian ne provin din cercetarile 

arheologice care atesta raspindirea acestuia in jur de 2000 i.e.n. pe Dunare in 
sus, Rin si Sena catre Europa de vest, Galia si Iberia, catre nordul Europei pina 
in zona Baltica si zona stepelor, catre sud spre Macedonia pina la Mediterana, 
apoi catre est spre Anatolia, Persia si India. Numele arheologic al acestui 
popor este de Cultura Ceramicii Cordate, nume folosit doar in scopuri politice, 
de a evita folosirea mult disputatului nume de “arian”. 

Cunostiintele lingvistice si culturale despre poporul arian ne provin din 
zona Egeana, Asia Mica, Iran si India, unde acesta a ajuns in expansiunea sa 
dupa 1700 i.e.n., lasind in urma focare de limba si cultura. Poporul arian a 
cucerit si stapinit Mesopotamia Babilonului, Iranul si India prin mijloacele sale 
moderne si prin puterea de neinvins a culturii sale vedice, a “Celui ce Vede 
Adevarul”. Ajunsa in Iran si India, cultura Veda, a Vazatorului, a fost 
transmisa oral din generatie in generatie pentru 1000 de ani, dupa care a fost 
scrisa pe hirtie in jur de 500 i.e.n., concretizata in ceea ce azi cunoastem drept 
biblia Avesta respectiv biblia Rig Veda. 

Numele “arian” este un apelativ pe care-l foloseau pentru ei insisi in 
imnurile pe care le cintau zeilor lor vedici : [RV:1.59.2a] “murdha divo nabhir 
agnih prithivya athabhavad arati rodasiyoh tam tua devaso janayanta devam 
vaisvanara jyotir id ariyaya” sau “…Agni… sa fii lumina arienilor ”. Noi stim 
din versurile vedice ca poporul arian era un popor de rasa alba, posedind o 
tehnologie avansata, cai domesticiti, care de lupta, cunostiinte impresionante 
de agricultura, pastorit, ceramica, navigatie, astronomie si matematica. 

Sistemul religios arian a fost conservat in India unde a devenit religia 
majoritatii popoarelor indiene. Mai tirziu s-a materializat prin biblia Rig Veda 
sau Riga ce Vede, inceputul cultural al Omenirii pe Tera si prima creatie 
spirituala a Omului dintotdeauna. Aceasta se prezinta ca o colectie de peste 
10000 de versuri, organizate in 1000 de imnuri sau cintece, ca un sistem 
filozofic sau ca religie politeista care sta la baza tuturor religiilor de pina acum. 

Nu stim cum poporul arian isi numea propria limba, dar este acceptabil sa 
o numim aici limba ariana, dupa numele poporului care o vorbea. Limba ariana 
este factorul comun al tuturor limbilor Euro-Asiene, din care fac parte limbile 
europene, limba armeniana, persana si multe limbi indiene. 

Exista asemanari culturale vedice de la cultura ibericilor din vestul 
Europei in Spania, a autohtonilor din Irlanda si Anglia, la cultura stramosilor 
nostri geto-daci-traci din spatiul Carpato-Dunarean si pina la cultura 
credinciosilor hindu din India si mai departe, pina in Japonia si chiar America 
Centrala. Se pune in mod firesc problema originii poporului arian, a limbii 
ariene si a Culturii Veda. 
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Unii autori sustin ca poporul arian provine din vestul Europei de unde s-a 
raspindit catre est, altii ca provine din Centrul Europei de unde s-a raspindit 
catre vest si est, altii ca ar veni din Asia Centrala? de unde s-a raspindit sud est 
catre Europa si sud vest catre India, altii ca provine din India? de unde s-a 
raspindit catre vest cuprinzind Europa pina in Irlanda. Am gasit si puncte de 
vedere disperate, sustinind ca nu numai cultural si lingvistic, dar si rasial, 
intreaga Europa ar fi urmasii indienilor negroizi, arienii in viziunea lor, care au 
pornit din India si au colonizat Europa, pierzindu-si treptat trasaturile indiene 
si capatind trasaturi europene, piele alba, par blond si ochi albastri sub soarele 
european. 

Exista surse care sustin originea indiana a limbii ariene si a poporului 
arian, dar n-am gasit decit argumente emotionale, politice sau personale. Un 
cuvint greu de spus il are genetica, dar lumea de azi se fereste de genetica ca 
dracul de tamiie, doar de teama fantomelor trecutului fascist al Europei. 
Genetica a devenit acceptata cultural in lumea criminalisticii si nu este decit o 
problema de timp pina cind va deveni acceptata ca mijloc de cercetare istorica, 
sociala, rasiala, etc. 

Intreaga lume incearca sa-si adjudece originea culturii Veda, ca inceput 
cultural al Omenirii. Chiar daca cunostiintele noastre lingvistice despre arieni 
provin din Iran si India, nu inseamna ca si arienii provin tot de acolo. 

Este socant, dar inca nu exista un consens despre originea si devenirea 
poporului arian. Germanii sustin gratuit ca ei ar fi arieni, dar noi stim ca 
arienii nu provin din zona Baltica unde s-au format Teutonii, ci arienii au 
cucerit zona Baltica, la fel cum au cucerit zona Egeana, Asia Mica, Iranul si 
India. Este posibil ca cel mai mare popor antic sa nu aibe un loc de origine? 
Este posibil ca din cel mai mare popor antic sa nu fi ramas nimic la origine? 
Este oare doar o coincidenta ca dacii erau cel mai mare popor european la 
inceput de era? Este doar o coincidenta ca atit arienii cit si dacii de mai tirziu 
“au disparut” fara nici o urma?  

Este posibil ca din limba ariana ajunsa Sfinta de trei ori, sa nu mai fi 
ramas chiar nimic in ziua de azi? Noi vom demonstra in aceasta lucrare ca 
poporul si limba ariana provin din spatiul Carpato-Dunarean, leaganul 
poporului arian dintotdeauna. Observati ca noi nu sustinem aici o alta teorie, 
printre multele alte existente, ci demonstram lingvistic, cultural si istoric 
originea carpatina a arienilor. 

Noi vom demonstra in aceasta lucrare ca poporul arian, originind din 
spatiul Carpato-Dunarean, s-a raspindit in toate colturile lumii ajungind pina in 
India. Expansiunea arienilor, dovedita arheologic, atinge Macedonia inainte de 
2000 i.e.n., Europa Centrala pe la 1900 i.e.n., zona Baltica pe la 1900 i.e.n., 
zona stepelor din nord-estul Europei pe la 1900 i.e.n., zona Egeana (devenita 
ulterior Grecia) pe la 1900 i.e.n., Anatolia din Asia Mica pe la 1900 i.e.n., 
Iranul pe la 1700 i.e.n. si India pe la 1500 i.e.n., intr-o succesiune coerenta si 
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consistenta cu deplasarile umane de acum 4000 de ani. Datele de mai sus sint 
irefutabile, date care descriu un cerc in jurul spatiului Carpato-Dunarean. 

Spatiul Carpato-Dunarean la care ne referim, include la est zona gurilor 
Dunarii, Moldova si Basarabia in nordul Marii Negre, tot bazinul Dunarean 
mijlociu pe ambele maluri, trece peste arcul carpatin transilvan si contine la 
vest paminturile manoase din Banat si Panonia, iar la sud intreaga zona 
Balcani si Dobrogea. Dunarea a fost intotdeauna fluxul sanguin care a 
mentinut legatura intre diversele zone ale spatiului carpatin, din Panonia in 
Basarabia, a fost axa vitala a rominismului antic, coloana vertebrala a 
poporului arian-carpatin. Destinul poporului arian de ieri, poporul romin de 
azi, nu poate fi inteles in afara sferei zeitei Danu, Dunarea noastra. 

In spatiul Carpato-Dunarean au existat doua focare puternice ariene, 
unul fiind zona Dunarii de Jos, cealalta fiind zona Dunarii de Mijloc, avind 
la mijloc arcul carpatin. Cele doua focare nu erau diferite in natura lor, fiind 
unul si acelasi popor Dunarean, dar ambele zone excelau prin conditii de trai 
ideale pentru dezvoltare demografica, culturala si tehnologica. 

Scara temporala a Rig Vedei, precum si a sosirii arienilor in India, poate fi 
stabilita destul de precis, fiind documentata arheologic, corespunzind sosirii in 
India a rotii olarului, a ceramicii de tipul Cordat, de inlocuire a culturii locale 
de tip Harappa, de aparitie a calului si a carului de lupta, toate in jur de 1500 
i.e.n. Evident ca originea culturii vedice merge mult inainte de cucerirea Indiei. 
Mai multe secole separa plecarea arienilor din spatiul Carpato-Dunarean si 
sosirea lor in India. 

Limba ariana, ajunsa in India dupa lungi peregrinari si devenita limba de 
cult, a avut o anumita evolutie religioasa in India si fost denumita mult mai 
tirziu de catre lingvistii indieni drept limba sanscrita, cu sensul de limba 
“scrisa” sau limba “culta”, ca si opozitie fata de limba in circulatie curenta, 
denumita prakrita sau limba “practica” sau “vorbita”. 

Pe parcursul acestei lucrari vom face distinctia dintre denumirile de limba 
ariana si limba sanscrita. Vom folosi numele de limba ariana cind ne referim 
la poporului arian, ca si creator si vorbitor al acesteia, raspindit de la oceanul 
Atlantic la India. Vom mai folosi terminologia de limba vedica, cu referire la 
limba in care este redactata Rig Veda, mai ales capitolele III-VII, cele mai 
vechi din colectie, dar fara a le exclude complet pe celelalte. Capitolele din 
afara intervalului III-VII manifesta o limba mai elaborata, evident dezvoltata in 
conditiile din India, deci tot mai diferita de limba originala. 

Vom folosi numele de limba sanscrita cind ne referim la ceea ce a 
devenit limba ariana in India. Limba sanscrita a fost imortalizata pe hirtie 
cam pe la 500 i.e.n. cind isi pierduse caracterul ocult. Chiar daca limba 
sanscrita este apropiata de limba ariana originala, este totusi transformata 
printr-o evolutie fireasca chiar pentru o limba de cult. Pe masura ce s-a 
dezvoltat in India capatind un puternic caracter indian, limba sanscrita a 
devenit tot mai distantata fata de limba vedica ariana. Avem motive puternice 
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sa credem ca si limba ariana initiala care a atins India dupa 1500 i.e.n. era deja 
diferita fata de limba originala ariana, in urma peregrinarii poporului arian 
pentru 500 de ani inainte sa atinga India. 

Urmind cronologia expansiunii poporului si limbii ariene, avem la origine 
limba ariana sau Carpato-Dunareana, avem la sosirea in India si ceva mai 
tirziu, primele cinci secole, limba vedica pastrata oral prin Rig Veda si avem 
mult mai tirziu transformarea limbii vedice in India, cunoscuta azi sub numele 
de limba sanscrita. Limba vedica este o submultime a limbii sanscrite. 

Rolul exclusiv al Indiei in pastrarea limbii ariene este exagerat prin 
[BRITANICA], care din motive politice insista doar pe ceea ce India a primit 
si pastrat de la arieni, pe care de altfel nici nu-i numeste explicit “arieni” nici 
unde. Pe nedrept este diminuat rolul Persilor in pastrarea limbii si culturii 
arienilor care au inflorit in Persia. Prin Imperiul Britanic, biblia Rig Veda este 
raspindita in toata lumea, dar putini au auzit de biblia Avesta care este tot 
vedica in esenta ei, sau varianta persana daca vreti. Avesta a fost mai tirziu 
tinta miscarii reformatoare a lui Zoroaster care s-a ridicat impotriva anumitor 
aspecte oculte ale religiei ariene imortalizata in Avesta. 

Din punct de vedere al puritatii rominesti a celor doua Biblii, Rig Veda 
este mult mai bine conservata decit Avesta, care sufera influente locale mai 
puternice, sau se transforma pur si simplu mai mult. De exemplu, numele 
“Somes” de azi apare “soma” in Rig Veda si “haoma” in Avesta; numele 
rominesc “Deva” apare “deva” in Rig Veda si “daivas” in Avesta; numeralul 
rominesc “suta” apare “sata” in Rig Veda si “satem” in Avesta; etc. Scrierile 
din India sint mai corect conservate desi ele provin initial din Persia unde 
arienii au ajuns inainte sa atinga India in expansiunea lor de la Marea Neagra 
catre Asia. In India au avut un caracter mai ocult decit in Persia, pentru care 
avem o explicatie clara. 

Din punct de vedere rasial, persanii sint si azi foarte asemanatori la 
infatisare cu arienii-carpatini, asa cum aratam noi rominii. Aceasta inseamna 
ca la asezarea lor in Persia arienii erau numerosi, altfel nu si-ar fi pastrat 
fondul genetic pe parcursul a 4000 de ani de istorie. Deducem de aici ca 
societatea ariana-persana nu era prea polarizata, neavind de a se opune unei 
populatii locale puternice din punct de vedere demografic. In aceste conditii, 
limba ariana initiala circula liber ca o limba vorbita curent, suferind 
transformari puternice in decursul timpului. 

Arienii, venind dinspre Persia, au patruns in nordul Indiei, zona numita azi 
Pakistan unde au intilnit o populatie indiana numeroasa. In ziua de azi 
Pakistanezii sint un amestec rasial intre indieni si arieni, nemaiavind trasaturi 
tipic indiene, asa cum este inca partea de sud a Indiei unde arienii nu au fost 
niciodata un factor demografic important. Amestecul rasial din Pakistan 
demonstreaza ca populatia locala indiana era foarte numeroasa. 

Se vorbeste in citeva locuri din Rig Veda despre lupta arienilor, oameni 
albi, cu populatiile locale negroide din India, cum ar fi [RV,7.5.3.a-c] “tuvad 
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bhiya visa ayann asiknir asmana jahatir bhojanani vaisvanara purave 
sosucanah puro yad agne darayann aditeh” sau “De frica Ta, Agni, cei din 
Tribul Negru, fiinte hidoase, s-au imprastiat pierzind orice speranta, cind 
lumina Ta a stralucit asupra oamenilor (nostri) ...”. Deducem de aici ca 
intrarea arienilor in India s-a facut prin confruntare cu populatiile locale, pe 
care le-au invins prin superioritate tehnologica si militara. 

In conditii de minoritate, arienii, care tintesc la pastrarea fiintei lor, creaza 
o societate stratificata pe patru nivele, in care clasa de sus erau ei arienii, iar 
clasa cea mai de jos era populatia locala negroida din India, Sudra. Pe plan 
lingvistic, arienii detin monopolul formulelor si descintecelor vedice secrete si 
interzic divulgarea limbii ariene populatiei locale, ca sa pastreze secretul 
accesului la bunavointa zeilor. Ca urmare limba vedica isi formeaza un 
caracter ocult, pastrat cu strictete, ceea ce se traduce in pastrarea pura a formei 
initiale a limbii ariene. 

In India, religia Veda este transmisa numai initiatiltor (preotilor) in mod 
oral, din generatie in generatie, in limba originala ariana. Preotul arian, initial 
numit Hotar sau “Cel ce Hotaraste”, va fi denumit mai tirziu in limba indiana 
drept Brahma. Un Brahman isi inchina 20 pina la 30 de ani de viata invatarii 
pe de rost a tuturor imnurilor inainte sa-si primeasca consacrarea. 

Arienii aveau credinta profunda ca executind ritul vedic la perfectie, in 
toate detaliile sale, puteau obtine de la zeii vedici indeplinirea tuturor 
rugamintilor lor, cum ar fi bunastarea si succesul arienilor ori nimicirea 
dusmanilor. Acesta era motivul major pentru care limba ariana era pazita 
impotriva divulgarii acesteia populatiilor locale, intr-un caracter exclusivist 
dus pina la extrem. Nici nu se punea problema scrierii limbii ariene pe hirtie, 
ceea ce s-a facut mult mai tirziu, cind si-a pierdut acest caracter ocult. Datorita 
acestui exclusivism, limba ariana a devenit o limba de cult moarta, cistigindu-
si astfel nemurirea si a ajuns pina la noi in forma clasica intilnita in Rig Veda. 

Este surprinzator, dar in Persia unde rasial vorbind arienii erau 
majoritatea, limba originala se transforma puternic, pe cind in India unde rasial 
vorbind arienii erau minoritatea, limba originala se pastreaza in forma mai 
pura, ca un reflex de aparare nationala si lingvistica. 

Filozofia Veda sta la baza religiei hindu, cea mai raspindita din India, 
careia ii si datoram conservarea religiei si a limbii de cult sanscrita. Filozofia 
sau biblia Rig Veda a fost pusa pe hirtie in limba vedica, de catre un preot 
Druid in jur de 500 i.e.n. ajungind astfel pina la noi. Aceasta este sursa directa 
de cunostiinte despre poporul arian si limba ariana, chiar trecuta prin 
influentele drumului catre India, apoi a celor locale indiene si prin 
transformarile suferite in multele secole de transmitere orala. 

Rig Veda si limba ariana au fost conservate in India prin biserica hindu 
pina in zilele noastre sub forma limbii sanscrite, dar adevarul este ca limba 
ariana originala a fost o limba straina in India in trecut si este o limba straina in 
zilele noastre, cum ar fi latina ca limba de cult in Polonia. 
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Arienii, care au patruns in India venind dinspre Persia, s-au asezat in zona 
numita azi Pakistan. De aici s-au raspindit pe valea Indusului spre sud, de-a 
lungul frontierei vestice a Indiei. Arienii au penetrat si pe Gange in jos, spre 
sud-estul extrem al Indiei si sudul Asiei, sudul si centrul Chinei. 

In acest proces de expansiune, limba ariana s-a suprapus peste limbile 
indiene locale producind in decursul mileniilor multe limbi pe care azi le 
consideram de influenta ariana. Originea ariana a fost reclamata in decursul 
ultimelor secole de mai multe tari, cum ar fi germania, Persia si India. 

In anul 1935 Persia cere oficial guvernelor lumii sa ii se adreseze drept 
Iran, ca sa sublinieze pe originea lor ariana, folosind un proces de anagramare 
specific limbii romine, “Iran-arian”. Dupa cel de-al doilea razboi mondial, 
Iranul nu mai insista pe numele de “Iran” din motive politice originate in 
Germania, dar a ramas deja incetatenit prin procesul de sablonare lingvistica. 
La ora actuala numele de “Iran” si “Persia” sint interschimbabile. 

Originea ariana a fost reclamata la nivel national de catre Germania 
fascista, in incercarile sale de teoretizare a fascismului, ca intiietate rasiala si 
culturala a germanilor, in viziunea lor urmasii arienilor. Pretentiile germane 
sint absolut nefondate, fiind doar o gluma istorica comparabila cu cartea lui 
Jordanes care ii sustine pe germani ca provenind din … Dacia si isi intituleaza 
istoria lui drept Getica. Getica este doar o minciuna patriotica germana, 
incercind sa la gaseasca germanilor o origine ilustra. In jur de 2000 i.e.n. cind 
are loc marea expansiune ariana, germanii nici nu existau ca factor activ in 
istoria Europei, facindu-si aparitia peste 2000 de ani mai tirziu venind dinspre 
zona Baltica. 

Limba germana nici nu contine elemente ariene mai bogate decit sa zicem 
limba rusa, elemente ajunse in limba Teutonilor ca si a slavilor prin anumite 
influente carpatine, in urma raspindirii arienilor-carpatini spre nordul Europei 
si suprapunerea lor cu triburile Teutonice si slave. Raspindirea arienilor-
carpatini pina in zona Baltica si amestecul lor cu triburile Teutonice este 
indiscutabila, dar este departe de a fi factorul preponderent in compozitia 
lingvistica si culturala a germanilor. 

Noi vom arata ca germanii, ca si toate celelalte popoare europene, au 
suferit doar anumite influente ariene antice, reflectate in limba si cultura lor 
contemporana. In era noastra, am asistat la un proces similar de influente 
rominesti asupra noilor veniti in Europa cum ar fi bulgarii, sirbii si maghiarii 
care au preluat si continua sa preia puternice influente rominesti, la nivel 
genetic, lingvistic si cultural. 

Tot in germania a fost incercata identificarea arienilor cu Omul Alb, Omul 
European, Omul Razboinic, etc. ceea ce este iar incorect. Arienii nu erau 
unicul popor European, nu erau Omul Alb European, ci doar unul dintre 
popoarele albe europene, chiar daca prin determinism geografic Dunarean era 
cel mai mare si mai puternic, celelalte popoare fiind familia Teutonica si 
familia slava. 
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Europa era locuita de catre Omul Alb din Paleolitic, epoca care merge cu 
nenumarate mii de ani in urma oricarui popor, ca formatie sociala. S-a incercat 
de asemenea identificarea arianului cu omul razboinic, ceea ce este iar 
incorect. Poporul arian nu era migrator, nu era agresiv-razboinic, ci era un 
popor in expansiune, care se raspindea si traia in noi teritorii, tot mai departe 
de centrul de plecare carpatin. Arienii nu duceau o politica de jaf si cucerire, ci 
doar o expansiune demografica, lingvistica si culturala. De fapt, esenta 
culturii si sufletului arian sta in cuvintul “pastoral” asa cum este cazul si 
azi in România si nici pe departe “razboinic”. 

In ultimii ani, guvernul indian duce o politica de preluare masiva din 
limba sanscrita, care este inca considerata o limba culta in India, in ciuda 
vechimii ei de 4000 de ani ! Rezultatul obtinut este, potrivit hindusilor cu care 
am vorbit, ca nu-si mai inteleg propria lor limba ! 

Cultura Veda si-a lasat amprenta asupra intregii lumii antice, din Irlanda 
pina in India si mai departe. Europa toata vorbeste limbi inrudite cu limba 
ariana-carpatina. In afara Europei avem Armenia, Persia si India unde iar se 
vorbesc limbi cu puternice influente ariene. Exista multime de asemanari 
culturale, locuri numite dupa zeii vedici in toata Europa si mai ales in spatiul 
carpatin, Balcani, Banat-Panonia prin excelenta si in India, unde religia Veda 
se practica pina in zilele noastre. Cum se poate diferentia care este zona 
geografica originala si care este zona geografica cucerita de catre expansiunea 
poporului arian si a Culturii Veda? 

Punctul nostru de vedere este pur lingvistic, marturie pastrata peste secole 
si milenii, ca dovada a originii Carpato-Dunarene a culturii vedice, fara nici un 
fel de conotatii arheologice, rasiale sau istorice. Aceasta nu inseamna ca 
arheologia, genetica, cercetarea istorica, etc. nu sint binevenite, ci chiar sper in 
dezvoltari noi in viitor, dar punctul nostru de vedere este consistent si suficient 
in sine. In spatiul Carpato-Dunarean, cultura Veda s-a nascut, a evoluat, s-a 
transformat si a disparut in forma originala de mii de ani, ceea ce face 
argumentele noastre lingvistice cu atit mai puternice. 

Ne vom referi de acum inainte pe parcursul acestei lucrari la poporul arian 
sub numele de poporul arian-carpatin sau simplu poporul carpatin, ca sa 
subliniem pe originea carpatina a acestuia, iar pe plan lingvistic vom folosi 
numele de limba ariana-carpatina sau simplu limba carpatina. 

Desi cele mai vechi dovezi despre limba carpatina originala ne provin din 
India, trebuie sa intelegem ca expansiunea poporului si limbii ariano-carpatine 
catre India nu s-a facut cu mijloacele moderne de azi, ceea ce implica lungi 
perioade de timp, mai multe generatii si secole intre plecarea din zona Carpato-
Dunareana si sosirea in India, precum si ruperea fata de centrul initial de 
plecare. Sa nu uitam de asemenea ca expansiunea estica s-a facut prin etape 
intermediare, posibil din Balcani pe la sud de Marea Neagra, peste Anatolia si 
Armenia la sud de Marea Caspica pina in Persia, sau posibil pe la nord de 
Marea Neagra, din Basarabia, peste Caucazia si nordul Marii Caspice, pina in 
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Persia, sau cel mai probabil, amindoua directiile, pe la sud si nord de Marea 
Neagra, pina in India. Aceasta inseamna transformari ale limbii, chiar ale 
culturii, preluarea de motive de la populatiile locale intilnite si alte alterari 
lingvistice si culturale. 

Chiar daca cea mai veche si mai valoroasa sursa pe care ne putem baza 
este limba sanscrita, trebuie sa intelegem ca nu este identica cu limba vorbita 
in spatiul Carpato-Dunarean, ci doar apropiata de aceasta. Limba sanscrita pe 
care o poti gasi in dictionare contine termeni cum ar fi “cucuruz”, “tutun”, 
“Roma”, “Anglia”, termeni de politica, vocabular indian, etc., care evident ca 
sint inclusi in limba sanscrita dupa sosirea arienilor in India sau recent pe scara 
istorica. 

Limba la care putem face referiri mai in siguranta, este limba pre-
sanscrita, numita limba vedica clasica, in care sint redactate cartile III-VII din 
Rig Veda. Limba din perioada vedica in sine este deja diferita de limba 
carpatina de la sursa, fata de care o separa multe secole, iar cu atit mai diferita 
este limba sanscrita dezvoltata ulterior. 

 
 
 



 3

 

CUPRINS 
 
 

4. DEMONSTRAŢIA MORAR......................................................................4 
4.2. POSTULATELE MORAR.............................................................................4 
4.3. PARTEA I-ÎI SAU ORIGINEA NUMELOR ARIENE ......................................7 

4.3.1. Numele proprii în limbile europene .................................................7 
4.3.2. Etimologia numelor zeilor vedici .....................................................8 
4.3.3. Încheiere ........................................................................................18 
4.3.4. Concluzii la originea numele ariene ..............................................19 

 
 



 4

 
 

Demonstratia Morar 
 
 
 
O parte esentiala a Demonstratiei Morar sint Postulatele Morar. Aceste 

postulate sint independente unele de altele si se completeaza reciproc intr-un 
sistem unitar si coerent. Toate postulatele sint exemplificate si argumentate 
bogat, ca sa fie evident ca nu se bazeaza pe exceptii. De-a lungul demonstratiei 
nu ne-am bazat pe nici o ipoteza adevarata sau falsa. Postulatele Morar aduc 
intr-un tot unitar elemente de vocabular, sintaxa, semantica si cultural-
lingvistice care converg catre aceeasi concluzie. 

A se remarca ca Postulatele Morar nu se aplica numai la limba romina in 
relatia ei cu latina sau limba vedica. Ceea ce le face credibile si obiective este 
faptul ca pot fi aplicate la orice limba pe Tera in relatia sa cu oricare alta 
limba. 

Pe baza acestor postulate se poate demonstra ca de exemplu limba engleza 
nu oprovine din latina, in ciuda majoritatii cuvintelor din engleza fiind latine. 
In lucrarea de fata aplicam Postulatele Morar la analiza originii limbii romine 
si obtinem concluzii tulburatoare pentru poporul romin. Aceste concluzii sint 
prezentate mai jos si apoi in paginile urmatoare, pe parcursul si la sfirsitul 
fiecarui capitol. 

Demonstratia Morar este constituita din trei parti independente unele de 
altele, care por fi considerate individual, fara a necesita prezenta celorlalte : 
Originea Nomenclaturii Vedice, Continuitatea Nomenclaturii Vedice si 
Arianismul Limbii Romine. 

Prin Demonstratia Morar, originea lumii moderne a avut loc in spatiul 
Carpato-Dunarean, România de azi. 

 
 

4.2. Postulatele Morar 
 
Enuntam aici postulatele lingvistice care stau la baza Demonstratiei 

Morar. 
 
Postulatul (I) Morar : “Un nume propriu provine din limba si cultura in 

care are o semnificatie ca substantiv comun, adjectiv sau verb”. 
Postulatul (II) Morar : “Numenclatura locurilor supravietuieste 

disparitiei unei culturi”. 
Postulatul (III) Morar : “Dezvoltarea sintactica ciclica a unui cuvint 

este imposibila”. 
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Postulatul (IV) Morar : “Cuvintele mostenite pot sa aiba o semantica 
complexa” sau negatia acesteia, “Cuvintele imprumutate nu pot avea o 
semantica complexa”. 

Postulatul (V) Morar : “Natura unei limbi este determinata de gramatica 
si nu de vocabular”. 

 
Demonstram prin Postulatul (I) Morar ca Rig Veda nu a putut apare decit 

in sinul poporului care vorbeste limba romina, deci in spatiul Carpato-
Dunarean. De aici de la noi, din sfintul pamint vedic, poporul arian a dus limba 
ariana si Cultura Veda peste tot in lume, pina in Irlanda spre vest, pina in India 
spre est si mai departe. Demonstram de asemenea legatura directa cu limba 
stramosilor arieni, prin prisma celei mai vechi dovezi scrise, limba vedica. 

Demonstram prin Postulatul (II) Morar continuitatea culturii Veda pe 
pamintul sfint al spatiului Carpato-Dunarean, din vremuri imemoriabile si pina 
in ziua de azi. Aratam ca nomenclatura locurilor din România de azi si din 
spatiile inconjuratoare ocupate de navalitori migratori in primul mileniu, 
rasuna la tot pasul de numele zeilor nostri vedici, din Basarabia pina in Cimpia 
Panonica, din nordul Bucovinei pina la sud de Dunare. Aratam prezenta 
culturii Veda nu numai la scara României de azi ci la scara Daciei Mari, unde 
s-au asezat navalitori slavi si maghiari la sfirsitul primului mileniu. Concluzia 
care se desprinde este ca pamintul României de azi era in vechime incarcat de 
Cultura Veda la tot pasul.  

Dacii antici erau stramosii nostri arieni, iar limba care rasuna pe plaiurile 
carpatine era limba ariana, pe care o mai recunoastem direct pe alocuri, dupa 
multe mii de ani de evolutie. O alta concluzie care se desprinde si pe care noi o 
stim de mult este ca toti vecinii României de azi au ocupat si traiesc in sfintul 
pamint vedic, incepind cu primul mileniu al erei noastre. 

Demonstram prin Postulatul (III) Morar, Postulatul (IV) Morar si 
Postulatul (V) Morar ca limba romina de azi este mai veche decit latina si cu 
radacini de vocabular, semantice, culturale si gramaticale pastrate neschimbate 
in limba Veda. 

Cuvintul rominesc “a da” nu poate veni din latinescul “dare” din moment 
ce exista in limba Veda sub forma “da”. Aceasta este esenta Postulatului (III) 
Morar. 

Uneori este mai dificil de demonstrat originea pre-latina a unui cuvint 
rominesc din cauza formei sintactice identice in vedica, romina si latina. Aici 
intervine Postulatul (IV) Morar care face lumina prin diferentele semantice si 
culturale intre cuvintele stravechi rominesti si cele imprumutate din alte limbi 
in decursul istoriei, incluzind limba latina. Un cuvint intrat in limba romina 
recent pe scara istorica, sa zicem in ultimii 1500 de ani, nu poate avea o 
incarcatura semantica grea. Daca ne uitam la cuvintul “a da” in DEX, gasim 
peste 1000 de cuvinte dedicate explicarii sensurilor multiple pe care le poate 
avea. Cuvintul “a da” nu poate proveni din latina pentru ca este infrastructura 
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culturala a limbii romine, dezvoltata in mii si mii de ani de vorbire a limbii. 
Aceasta este esenta Postulatului (IV) Morar. 

O limba se poate transforma foarte mult in perioade de mii de ani, incit sa 
semene foarte putin cu limba originala, mai ales la nivel de vocabular. In ciuda 
acestor schimbari exterioare, structura interna a limbii se conserva bine, fiind 
usor identificabila. Structura interna a unei limbi, comparabila cu ADN-ul 
uman, este gramatica limbii. Aceasta este esenta Postulatului (V) Morar. 
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Demonstratia Morar 
 
 
 

Partea I-ii 
sau 

Originea Numelor Ariene 
 
 
 
 

4.3.1. Numele proprii in limbile europene 
 
Ne intereseaza mecanismul lingvistic de creare de nume proprii. 

Mecanismele descrise aici nu se aplica la limbi ne-europene, cum ar fi limba 
Chineza de exemplu, unde nu exista o demarcare structurala intre substantive, 
adjective, verbe, etc. 

In limbile europene observam existenta un proces clar de formare a 
substantivelor proprii din substantive comune, adjective si verbe, precum si 
lipsa procesului invers la orice scara semnificativa. 

Orice nume propriu este un nume descriptiv, de genul adjectival “cel 
viteaz, Viteazul” sau de genul substantival “cel de la moara, Morar”. In limba 
romina, procesul verbal de creare de nume proprii este mascat de existenta 
infinitivului substantival de genul “a ara,arare,Aratorul”, “a da, dare, 
Datatorul”, etc. 

Bazat pe semantica limbilor europene, putem afirma la modul absolut ca 
partile componente ale numelui propriu sint prezente in limba inaintea 
numelui propriu. Anumite nume proprii contemporane isi au pierdut sensul 
descriptiv initial, dar aceasta nu inseamna ca nu il au avut in trecut. 

Un substantiv propriu de genul “Imparatul Rosu” din povestile noastre 
populare, este format din substantivul comun “Imparatul” si adjectivul “Rosu”. 

Numele “Petre Morar” este format din doua substantive comune, unul 
dintre ele un exemplu celebru, unde Isus l-a botezat pe Simon drept “Petra” cu 
sensul de “piatra de capatii” a bisericii Crestine, fapt scris de catre Evanghelisti 
in limba ioniana, de origine Carpato-Dunareana (vezi capitolul “Marturii 
lingvistice ale rominitatii Antice”). 

Am intilnit undeva in Scotia muntele “Morar” si lacul “Morar” dar nu are 
un sens comun corespunzator in limba engleza. Exista si in limba indiana 
numele propriu “Morar”, care de asemenea nu are nici un corespondent ca 
substantiv comun in limba indiana. In limba romina acest nume inseamna 



 8

ocupatia de “morar” de unde si origineaza. Daca se intilnesc intr-un loc trei 
persoane, una din Scotia, una din India si una din România pe care le cheama 
“Morar”, singurul care poate sustine ca este purtatorul numelui original este 
persoana din România, pentru ca numele lui are o semnificatie comuna in 
limba romina, restul fiind importate intr-o forma sau alta. 

Procesul de formare a numelor proprii in limbile europene poate fi 
sintetizate prin Postulatul (I) Morar, care se enunta astfel : “Un nume propriu 
provine din limba si cultura in care are o semnificatie ca si substantiv 
comun, adjectiv sau verb”. 

Ca o regula generala, orice nume propriu de azi, provine din cuvinte 
comune de ieri. Unele nume proprii au inca semnificatia originala comuna 
straveche, cum ar fi numele Petre, Doru, Codru, Florin, Margareta, Morar, 
Surdu, Bonda, Stejar, Bunea, etc. Alte nume si-au pierdut semnificatia comuna 
originala, cum ar fi numele Ion, Vasile, Alexandru, Gheorghe, etc. Chiar nume 
fara semnificatie comuna contemporana, au avut in vechimea timpului 
semnificatii comune. 

Sint si exceptii, cum ar fi numele “Petre” creat in cultura Iudaica dar bazat 
pe limba ioniana de origine rominica, sau nume proprii cu semnificatie 
comuna in limbi diferite. Aceste exceptii izolate nu fac decit sa intareasca 
regula. Argumentele noastre de mai jos vor fi consecvente si nu bazate pe 
exceptii. 

 
 

4.3.2. Etimologia numelor zeilor vedici. 
 
Demonstram in acest capitol ca intreaga baza de nume proprii a 

Culturii Veda este formata din substantive comune, adjective si verbe din 
limba romina contemporana, deci nu a putut fi creata decit in spatiul 
Carpato-Dunarean unde se vorbeste limba romina pina in ziua de azi. 

Exemplele de mai jos sint ordonate alfabetic pentru simplitate. Sa 
observam inainte de orice ca insasi numele culturii vedice, prin Rig Veda, este 
de origine rominica ! Analiza facuta aici nu este completa si nici finala, doar 
bine conturata pentru a servi drept punct de plecare in cercetari viitoare. 

 
APA = APA. [RV,3.23.4.a-c] : “ni tua dadhe vara a prithivya ilayas pade 

sudinatue ahnam drisadvatyam manusa apayayam sarasvatyam revad agne 
didihi” sau in traducere literara “...Igna, straluceste opulent … in Drishadwati, 
in Apaya si in Saraswati”. Pe zeul vedic al apelor il cheama nici mai mult nici 
mai putin decit “apa” ! avind sufixul “ya”, folosit in limba ariana la derivarea 
formei lungi, cum ar fi perechea “zeu-zeitate”. Sa observam ca numele zeului 
apelor este un puternic element de infrastructura culturala a oricarei limbi deci 
se poate folosi la identificarea legaturilor lingvistice. 
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Sa mai observam mecanismul gramatical rominesc de abstractizare 
substantivala sau adjectivala, de genul “om,omenire”, “mare,maretie”, etc. In 
cazul “apei”, avem pe la Cluj forma “aparaie,aparaia”, ce sensul de “apa 
multa”. Astfel, daca uiti robinetul deschis, se va face peste tot o “aparaie”, 
expresie folosita si pentru inundatii, etc. In DEX este inregistrat si sub forma 
de “aparie,aparia”. Observati acum forma ancestrala “apa-ia” si forma 
contemporana “apa-ra-ia”, unde sufixul “ia” apare in amindoua cazurile pentru 
a forma noua abstractizare. Aceste reguli morfologice demonstreaza 
identitatea gramaticala dintre limba ariana si limba romina. 

Avem in acest caz o potrivire sintactica si semantica absoluta intre un 
substantiv comun rominesc si un nume vedic. Numai poporul care vorbeste 
limba romina a putut crea numele de “apaya”. Cu multe mii de ani in urma 
acest popor a fost poporul arian din spatiul carpatin, popor devenit mai tirziu 
geto-daco-trac sau rominic. Se impune de asemenea reanalizarea etimologiei 
cuvintului “apa” din limba romina, care este la o posta de latinescul “aqua” 
dupa cum sustine DEX-ul. 

Substantivul comun “apa” exista in doua limbi pe Tera : limba ariana 
straveche si limba romina de azi, deci poporul romin de azi este poporul arian 
din vechime. Nici o alta limba din lume nu a putut crea numele “apaya”, cu 
sensul de “aparaia”. latinii nu au putut crea numele “Apa” din moment ce ei 
foloseau forma derivata “aqua”, ceea ce mai demonstreaza ca latinii se trag din 
arieni. 

 
ARIAN = A ARA, ARIA. Insasi numele poporului arian are semnificatie 

comuna in limba romina. [RV,1.59.2a] :  “murdha divo nabhir agnih prithivya 
athabhavad arati rodasiyoh tam tua devaso janayanta devam vaisvanara jyotir 
id ariyaya” sau “... zeii te-au creat ca zeu ca sa fii lumina (noastra, a) 
arienilor”. 

Poporul care a creat “Riga Vede” se numeste pe sine insusi, in multe 
imnuri, drept “arian”. In limba romina avem substantivul comun “arie,aria”, cu 
sensul din [DEX,59] : “Loc special amenajat unde se treiera cerealele...” sau 
“Masura a unei suprafete...”. De aici avem forma derivata “arian” cu sensul de 
“cel ce are o arie” sau “stapinul ariei”. 

Aceasta este etimologia corecta a cuvintului “arian”, substantivul “aria” si 
limba ariana a poporului carpatin, urmasul direct al poporului romin si limbii 
romine. “arian” are sensul de “stapin al ariei” sau al pamintului sfint, spatiul 
Carpato-Dunarean, dat de Dacia insusi poporului sau ales, rominii de azi. 

Nu putem separa cuvintul arian nici de verbul rominesc “a ara,arare”, care 
se ia in alte traduceri ca si radacina cuvintului arian, cu sensul de “cel ce ara”, 
sau “aratorul”, legat de idea lucrarii pamintului. Este o legatura indisolubila 
intre “a ara” si “aria”, deci oricare ar fi originea cuvintului “arian”, nu avem 
aici nici o contradictie. Aici am putea da o estimare a vechimii culturii Veda, 
care trebuie sa fi urmat dupa a doua diviziune sociala a muncii, din moment ce 
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numele poporului arian reflecta activitatea agricola umana fundamentala. Se 
impune reconsiderarea etimologiei substantivului “arie” si verbului “a ara” din 
limba romina, mult mai vechi decit “area,arare” din latina. 

Numele vedic “arian” are un corespondent ca substantiv comun si verb in 
limba romina, deci numai poporul care vorbeste limba romina a putut crea 
numele de ”arian”. Cu multe mii de ani in urma, acest popor a fost poporul 
arian din spatiul carpatin, popor devenit mai tirziu geto-daco-trac sau rominic. 

 
BHAGO = A BAGA. [RV,5.16.2.a-c[ : “sa hi dyubhir janAnaM hotA 

dakSasya bAhuvoH vi havyam agnir Anusag bhago na vAram RNvati” sau “... 
ca si Bhaga cu placerea, Agni ne da bunatatile pe care le dorim”. Zeul vedic 
Bhaga este asociat cu dragostea, casatoria, familia, afectiunea, frumusetea, dar 
si cu sexul in sine, copulatia, obsesiile, himenismul, bolile venerice, etc. 

Cuvintul arian “Bhaga” apare in expresii multiple cum ar fi “bhaga-dAr-
aNa” tradusa drept “o anumita boala”, in expresia “bhaga-deva” tradusa drept 
“a te inchina la organul sexual feminin”, sau literal “Zeul Bagarii”, in expresia 
“bhaga-devata” care se traduce drept “zeitate himenala”, in expresia “bhaga-
netra” tradusa drept “Cel Care a Bagat in Ochi”, etc. 

Cuvintul “Bhaga” in sine mai inseamna, similar cu limba romina, “a-i 
baga o parte de”, “a te baga in haine”, “a-l baga in serviciul cuiva”, “a-i baga 
parte”, “a baga” cu sensul sexual de “a avea cunostiinte carnale” si alte 
semnificatii. Mai apare in forma “bhaga-anu-A” insemnind “a te baga in ceva”. 
Mai apare in forma “bhaga-sama” cu sensul rominesc de pur si simplu “a baga 
in seama”. 

Din toate aceste exemple si altele discutate ulterior, numele vedic “Bhaga” 
corespunde verbului rominesc “a baga, bagare”, cu toate sensurile lui multiple, 
in particular cu sensul sexual de copulatie. De mentionat aici si familia de 
cuvinte din radacina “baga”, cum ar fi “bagare”, “bagacios”, “bagaret”, 
“bagator”. Pina in zilele noastre, verbul “a baga” este asociat cu copulatia. 

Avem inca o potrivire sintactica si semantica perfecta intre un nume vedic 
si un verb, substantiv si adjectiv din limba romina. Numele vedic “Bhaga” are 
corespondent ca substantiv comun si verb in limba romina, verbul “a baga”, 
deci numai poporul care vorbeste limba romina a putut crea numele de 
“Bhaga”. Cu multe mii de ani in urma acest popor a fost poporul arian din 
spatiul carpatin, popor devenit mai tirziu geto-daco-trac sau rominic. 

Se impune o reanalizare a etimologiei verbului “a baga”, care nu poate fi 
“necunoscuta” cum spune DEX-ul, din moment ce este documentat cu mii de 
ani in urma. Este de asemenea inca o dovada a radacinilor direct ariene a limbii 
romine. 

 
IAD = IAD. [RV,1.36.18.a] : “agnina turvasam yadum paravata 

ugradevam havamahe agnir nayan navavastvam brihadratham turvitim 
dasyave sahah”, sau in traducere literara, “Prin Agni chemam pe…Yad din 



 11

imparatia de sus”. In cultura vedica, Yad este zeul domnitor peste unul din 
locurile in care sufletul merge dupa moarte. 

Noi avem in limba romina substantivul neutru “iad” pe care DEX il 
explica ca “loc in care sufletele pacatosilor ar fi supuse la chinuri vesnice...”. 
Desi cuvintul “iad” se foloseste in zilele noastre in contextul culturii Crestine, 
semnificatia lui este aceeasi cu semnificatia vedica. Avem din nou o potrivire 
sintactica si semantica deplina intre un nume propriu vedic si un substantiv 
comun in limba romina. Numelui vedic “Iad” ii coresponde un substantiv 
comun in limba romina, deci poporul care vorbeste limba romina a creat 
numele de “Iad”. 

Cu multe mii de ani in urma, acest popor a fost poporul arian din spatiul 
carpatin, popor devenit mai tirziu dac sau rominic. In zilele noastre, cuvintul 
“iad” este asociat cu cultura Crestina, locul pacatosilor, dar este evident ca 
sintactic si semantic este mult mai vechi decit Crestinismul, care l-a preluat din 
cultura vedica ancestrala si l-a integrat intr-un nou context cultural. 

Se impune de asemenea reanalizarea etimologiei cuvintului “iad” din 
limba romina contemporana. Etimologia corecta este limba ariana si cultura 
vedica, care mai tirziu a devenit limba rominica sau geto-daca. 

 
IAMA = IAMA. In Panteonul vedic avem o clasa inferioara de zei, din 

neamul lui Adityas. Aditias au fost clasa conducatoare, dar Indra s-a razvratit 
impotriva lor si i-a invins, acum Aditias fiind pe locul doi. Unul dintre zeii 
grupului Aditias, asemenea lui Mitra si Varuna, este zeul Yama. 

Zeul vedic Yama, este zeul mortii si protectorul emisferei nordice. El este 
de asemenea unul dintre zeii grupului Lokapalas, sau gardianul lumii. Iama 
tine in mina stinga un lat cu care prinde sufletul celui mort si il duce in 
imparatia mortilor. 

Gasim in limba romina cuvintul “iama”, explicat de DEX drept “a da 
navala”, “a se repezi” sau “a distruge”. Cuvintul rominesc “iama” este asociat 
cu moartea pina in zilele noastre, in expresii de genul “lupul a dat iama in oi”, 
sau “ai nostri au dat iama in dusmani”, etc. Acest cuvint este stravechi si-l 
foloseau si stramosii nostri arieni-carpatini. Nu exista nici o alta limba 
europeana, in afara limbii romine, care sa contina cuvintul “iama”. 

Avem inca o potrivire sintactica si semantica perfecta intre numele vedic 
Yama si substantivul rominesc “iama”, deci numai poporul care vorbeste limba 
romina a putut crea numele vedic de Yama. Cu multe mii de ani in urma acest 
popor a fost poporul arian din spatiul carpatin, popor devenit mai tirziu geto-
daco-trac sau rominic. Numele vedic Yama este inca o dovada a radacinii 
direct ariene a limbii romine. 

 
AGNI = A IGNI, IGNAT. [RV,1.12.1.a-c] : “agnim dutam vrinimahe 

hotaram visvavedasam asya yajnasya sukratum” sau “Il alegem pe Agni, cel 
ce hotaraste, zeu a toate stiutor, mesagerul care sa primeasca acest 
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sacrificiu”. Zeul Agni este punctul central al Rig Vedei, el este Zeul Foc, cel 
ce incalzeste trupul si lumineaza mintea. Agni are salasul in Soare, in focul 
fulgerului, in focul din lemne si plante. Agni este intermediarul dintre arieni si 
zeii vedici, este cel care primeste ofrandele arse pe foc, si-i aduce pe zei in 
preajma ca sa asculte la rugamintile poporului lor ales, arienii. 

Avem in limba romina substantivul “ignat”, anagramarea de la “Agni”, 
care inseamna potrivit DEX-ului “numele dat zilei de 20 Decembrie in care 
taranii obisnuiesc sa isi taie porcii”. Pe la Cluj, la taiatul porcului se face 
“bobotaie” sau “palalaie”, cu sensul de “foc”, de la paiele cu care se arde 
porcul. Taiatul porcului, sau Ignatul, nu poate fi separat de “foc” sau 
“bobotaia” porcului, ceea ce inseamna o strinsa legatura semantica intre 
“ignat” si “foc”. Avem in limba romina amindoua formele anagramate de 
“Ignat-Agnita”. 

DEX-ul nu s-a deranjat sa inregistreze un alt cuvint rominesc stravechi, 
inca in circulatie pe la Cluj, verbul “a igni” cu sensul de “a aprinde”, care se 
foloseste in contextul “nu pot igni focul” sau “focul nu igneste”, etc. Exista 
alte limbi europene in care “a igni” s-a raspindit cu sensul de “a aprinde”, cum 
ar fi in engleza cuvintul “to ignite” pentru “a aprinde”. 

Avem in acest caz o potrivire sintactica absoluta si o potrivire semantica 
buna intre cuvintele rominesti “a igni, ignat” si un nume vedic “agni”. Numai 
poporul care vorbeste limba romina a putut crea numele de “Agni”, cu sensul 
de “foc”. Cu multe mii de ani in urma acest popor a fost poporul arian din 
spatiul carpatin, popor devenit mai tirziu geto-daco-trac sau rominic. Se 
impune de asemenea reanalizarea etimologiei cuvintului “ignat” din limba 
romina, care este la o posta de slavonul “ignatije” dupa cum sustine DEX-ul. 

 
OM = OM, A OMENI, silaba oculta. Insasi silaba oculta “om”, 

declarata drept “intraductibila”, are o semnificatie comuna in limba romina. 
Multe imnuri din Rig Veda clasica si din scrieri ulterioare hinduse incep 

cu cuvintul “ocult” OM, care nu a fost tradus niciodata, pentru ca se credea 
pina acum ca nu se gaseste in nici o limba pe Tera. 

In lucrarea “Bhagavad Gita asa cum este” l-am gasit explicat drept “silaba 
sacra care reprezinta Adevarul Absolut”, adica ceva ce nu se poate traduce sau 
interpreta. Exista totusi in limba ariana o larga familie de cuvinte din radacina 
“om” dar acestea au fost ignorate din motive stranii. Dam citeva exemple : 
“oma” sau “omAsas” cu sensul de “prieten”, “ajutator”, “protector”; “oman” 
cu sensul de “ajutor”, “protectie”, “favoare”, “amabilitate” sau pur si simplu 
adjectivul rominesc “uman”. 

In conditiile din India unde limba ariana a devenit limba sanscrita, nu 
numai cuvintul “om” dar si multe alte cuvinte si-au pierdut sensul initial in 
decursul secolelor care au urmat, devenite “nume” fara semnificatie comuna, 
ceea ce este firesc pentru o limba izolata de izvorul initial carpatin. Scrieri 
ulterioare hinduse, dezvoltari impresionante ale culturii Veda, au aparut mult 



 13

mai tirziu, in jur de era noastra, deci peste o mie de ani de la origine. Nu este 
de mirare ca multe din cuvinte sint acum neexplicate sau doar ghicite. Silaba 
oculta “om” este in ziua de azi doar incantata de preotii hindusi la pasajele mai 
importante din timpul slujbei, de genul “ommm…”, capatind sensul de 
“aminnn…” din cultura Crestina. 

In scrierile originale trebuie sa fi avut sensul de “om adevarat”, sau “cel 
adevarat omenesc”, sau “prieten adevarat”, “cel omenit”, sau “cel cinstit”, sau 
asa ceva, pentru ca se foloseste la inceput de versuri mai importante si se 
aplica de obicei zeului caruia ii era inchinat imnul. 

In limba romina, silaba “om” este un substantiv comun cu sensuri multiple 
de “fiinta umana”, “barbat”, “sot”, “persoana integra”, “a se indrepta”, 
“persoana de incredere”, “persoana de seama”, “persoana matura”, etc. Exista 
de asemenea o intreaga familie de cuvinte bazate pe radacina “om”, cum ar fi 
“omenos”, “omenesc”, “omenire”, etc. si formele negate ale acestor cuvinte, 
“neom”, “neomenos”, “neomenesc”, etc. Avem de asemenea verbul “a omeni”, 
cu sensul “a ospata”, “a cinsti”, “a onora”, “a slavi”, etc. Vedem de aici 
importanta pe care acest substantiv o are in limba romina, de la referirile 
vedice pina in ziua de azi. 

Cuvintul ocult “om” are corespondent ca substantiv comun si verb in 
limba romina, deci numai poporul care vorbeste limba romina a putut crea 
numele de “om”. Cu multe mii de ani in urma acest popor a fost poporul arian 
din spatiul carpatin, popor devenit mai tirziu geto-daco-trac sau rominic. Se 
impune reanalizarea textelor vedice si a traducerilor avind in vedere sensul nou 
descoperit al silabei “om”. Substantivul “om” nu se poate trage din latinescul 
“homo” din moment ce este mii de ani mai vechi decit limba latina. In limba 
romina avem un complex context cultural in jurul cuvintului “om” care este un 
motiv in plus de a-i rejecta originea latina. Stramosii nostri daci foloseau 
cuvintul “om” cu mii de ani inainte de izolarea latinilor in peninsula Italica, 
descendenti tot ai geto-daco-tracilor. 

 
PITAR = PITAR. Zeul zeilor vedici este Diaus Pitar, tatal Cerurilor, a 

carui sotie este mama Tara. Pitar este tatal lui Indra, regele zeilor vedici. Pe 
vremea romana, Diaus Pitar va deveni marele Jupiter la care romanii se 
inchinau inca in perioada Crestina timpurie. Observati aici mecanismul de 
agregare a doua nume vechi, ca proces de formare a unui nume propriu nou. 

Diaus Pitar a fost dus prin poporul arian-carpatin si in Grecia unde a 
devenit Cronos, care analog lui Pitar este deposedat de catre propriul sau fiu, in 
cazul vedic Indra, care l-a prins pe Pitar de picior si l-a tras jos din Ceruri. 

Gasim in limba romina cuvintul “pitar”, explicat [DEX] : “titlu dat 
boierului care se ocupa cu aprovizionarea cu piine...”. Cuvintul rominesc 
“pitar” este asociat cu pita, exact cum era si in vechime, unde era folosit ca 
titlu de familie, dat barbatului care era responsabil cu cistigarea pitei. In limba 
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vedica “pitar” se foloseste cu sensul generic de “parinte de familie”, impreuna 
cu un alt cuvint, dar nu identic cu acesta, “tata”. 

Avem inca o potrivire sintactica si semantica perfecta intre insasi numele 
regelui zeilor vedici, marele Pitar, Tatal Cerurilor, si substantivul rominesc 
“pitar”. Numele vedic Pitar are corespondent in limba romina substantivul 
comun “pitar”, deci numai poporul care vorbeste limba romina a putut crea 
numele vedic de Dyaus Pitar. Cu multe mii de ani in urma acest popor a fost 
poporul arian din spatiul carpatin, popor devenit mai tirziu geto-daco-trac sau 
rominic. Numele vedic Pitar este inca o dovada a radacinii direct ariene a 
limbii romine. 

 
RIG VEDA = RIGA + A VEDEA. Insasi numele culturii vedice are 

semnificatie comuna in limba romina ! ” Rig Veda” este tradus in toate limbile 
lumii drept “Regele care Vede” sau “Regele Intelept”, sau “Regele 
Clarvazator”. 

Sa analizam structura numelui propriu “Rig Veda”. Exista in limba romina 
substantivul comun arhaic ”riga”, cu sensul de ”rege”. Avem de asemenea in 
limba romina verbul “a vedea” cu sensul direct de “vedere” si cel figurat de 
“vazator” sau “vizionar”. Iata cum numele celebru de “Rig Veda” este compus 
dintr-un substantiv comun si un verb din limba romina. Forma de azi s-ar scrie 
“Riga Vede” sau “Regele Vede”. Avem in acest caz o potrivire sintactica si 
semantica absoluta cu insasi numele culturii vedice. 

Numele “Rig Veda” are un corespondent ca substantiv comun si verb in 
limba romina, deci numai poporul care vorbeste limba romina a putut crea 
numele de Rig Veda. Cu multe mii de ani in urma acest popor a fost poporul 
arian din spatiul carpatin, popor devenit mai tirziu geto-daco-trac sau rominic. 
Poporul arian folosea substantivul “riga” si verbul “a vedea” cu mult inainte de 
crearea numelui “Rig Veda”. 

Se impune schimbarea etimologiei cuvintului “riga” care potrivit DEX-
ului se trage din limba greaca, cind de fapt grecii l-au preluat de la poporul 
geto-dac, vorbitor al limbii rominice. Substantivul “riga” se trage direct din 
limba vedica a stramosilor arieni. Se impune de asemenea schimbarea 
etimologiei verbului “a vedea” care potrivit DEX-ului se trage din latinescul 
“video,videre” dar noi i-am gasit aici o potrivire sintactica si semantica mult 
mai veche decit latina insasi. 

 
RITA = RIT. In religia Veda, Rta este un termen care desemneaza 

ordinea cosmica a universului. Este Rta prin care soarele rasare si apune, este 
Rta prin care riurile curg la vale, copacii cresc si animalele se nasc. Rta este de 
asemenea roata cu douasprezece spite ale ciclului anual. Rta este calea pe care 
cineva o urmeaza catre telul urmarit. Orice fel de actiune trebuie efectuata prin 
respectarea lui Rta, incit sa se desfasoare armonios. 
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Rta este asociat in mod strins cu Mitra si Varuna, care sint responsabili 
pentru ordinea cosmica. Rta nu este un zeu in sine, ci regula sau legea dupa 
care se conduc zeii si intregul univers. 

In scrierea cu alfabetul sanscrit vocalele sint uneori implicite, ca intr-o 
scriere prescurtata in care se sare peste vocale, daca nu sint explicit necesare. 
Avem de exemplu Rig Veda scris drept “Rg Veda”, pentru ca vocala dintre 
“R” si “G” este implicita. Analog, cuvintul Rta trebuie considerat ca avind o 
vocala implicita intre “r” si “t”, care devine cuvintul “rita”. 

Sa observam ca avem in limba romina substantivul “rit”, cu sensul din 
DEX de “ritual”, “rinduiala” sau “tipic”. Dintr-o data cuvintul arian “rita” 
incepe sa aiba sens in limba romina de azi, fiind “rinduiala cosmica”, “ritualul 
vedic” sau “tipicul naturii”. Este “ritul,rita” rinduiala care misca soarele pe cer, 
catre zenit, la vremea Solstitiului. Cel care urmeaza “rita” este Varuna. 

Avem inca o potrivire sintactica si semantica perfecta intre un nume vedic 
si un substantiv din limba romina. Numele vedic “rita” are corespondent ca 
substantiv comun in limba romina, cuvintul “rit”, deci numai poporul care 
vorbeste limba romina a putut crea numele de “Rta”. Cu multe mii de ani in 
urma acest popor a fost cunoscut drept poporul arian, cu leaganul in spatiul 
carpatin, popor devenit mai tirziu geto-daco-trac sau rominic. 

Se impune o reanalizare a etimologiei substantivului “rit”, care nu poate 
proveni si din neo-grecul “riton”, si din latinescul “ritus”, si din frantuzescul 
“rite” in acelasi timp ! cum sustine DEX-ul. Cuvintul “rit” este inca o dovada a 
radacinilor direct ariene a limbii romine. Grecii au mostenit cuvintul “rit” de la 
poporul arian-carpatin extins in toata zona Egeana. 

 
SURYA = SOARE. [RV,4.58.4a-d] : “tridha hitam panibhir 

guhyamanam gavi devaso ghrtam anv avindan indra ekam surya ekam jajana 
venad ekam svadhaya nis tataksuh”. Zeul vedic Surya, pronuntat “suri-ia” sau 
“sure-ia” este detinatorul adevarului absolut, este sursa iluminarii venita de la 
Soare. Zeul Surya este zeul care adasta in interiorul Soarelui. “Soare” este si 
numele sub care este tradus in toate limbile pamintului 

Observam cum avem in limba romina un substantiv comun din care 
provine numele Surya. Cu multe mii de ani in urma, cind numele Surya a 
aparut, soarele se numea tot “soare”. In decursul mileniilor multe vocale s-au 
deschis ori s-au transformat in diftongi si triftongi, odata cu dezvoltarea limbii. 
Cuvintul “soare” era poate pronuntat “sore”, de unde vine si forma lunga Surya 
sau “Maria sa Soarele”. In multe locuri de la noi cuvintul “soare” se pronunta 
mai apropiat de “sore” decit de “soare”, asemanator cu forma ancestrala Surya. 

Surya a fost preluat de la poporul arian-carpatin de catre greci, sub numele 
grec de Helios, pe care grecii l-au tradus pur si simplu in limba lor. Suria este 
sotul inserarii, este stapinul cerului sudic, iar tatal lui Surya este Diaus Pitar 
insusi, numit Jupiter la romani si Zeus la greci. 
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Numele vedic “Surya” are corespondent ca substantiv comun in limba 
romina, substantivul “Soare”, deci numai poporul care vorbeste limba romina a 
putut crea numele de “Surya”. Cu multe mii de ani in urma acest popor a fost 
poporul arian din spatiul carpatin, popor devenit mai tirziu geto-daco-trac sau 
rominic. 

Avem de asemenea in limba romina si adjectivul ”sur/sura” cu sensul de 
“parul alb” sau “cel carunt” sau “cel sur”, dar zeul vedic Surya este din punct 
de vedere cultural “soarele” si nu ”surul”. Se impune de asemenea revizuirea 
etimologiei cuvintului “soare”, care in mod evident nu se trage din latinescul 
“sol, sollis” dupa cum sustine DEX-ul, fiind cu mii de ani mai vechi decit 
limba latina. 

 
SUDRA = A ASUDA, SUDOARE. [RV,1.94.15.a-c] : “yasmai tuvam 

sudravino dadaso anagastvam adite sarvatata yam bhadrena savasa codayasi 
prajavata radhasa te siyama”. Arienii care au ajuns in expansiunea lor pina in 
India, unde au creat o societate stratificata, bazata pe patru nivele sociale, ca 
sa-si pastreze privilegiile si ca sa se diferentieze de populatia locala negroida. 

Cel mai de sus nivel este rezervat arienilor, iar cel mai de jos nivel al 
societatii a fost numit “sudra”, cu sensul de “cei ce muncesc” sau “cei ce 
asuda” sau “sudoare”. Ulterior, in dezvoltarile indiene, Sudra s-au creat din 
labele picioarelor fiintei cosmice Purusa, deci locul lor este la baza societatii. 
Purusa nu este parte din panteonul vedic original. Cu toate acestea, numele 
Sudra a fost creat pe baza limbii ariane, careia ii putem gasi un corespondent 
doar in limba romina. 

Avem in acest fel inca un nume propriu vedic caruia ii corespunde un verb 
si un substantiv comun in limba romina, “a asuda,asudare,sudoare” din care 
obtinem prin anagramare, proces lingvistic frecvent in limba romina, cuvintul 
“Sudra”. Avem inca o potrivire sintactica si semantica intre un nume vedic si 
un substantiv comun din limba romina. 

Numele vedic “Sudra” are corespondent ca substantiv comun si verb in 
limba romina, verbul “a asuda”, deci numai poporul care vorbeste limba 
romina a putut crea numele de “Sudra”. Cu multe mii de ani in urma acest 
popor a fost poporul arian din spatiul carpatin, popor devenit mai tirziu geto-
daco-trac sau rominic. Se impune o reanalizare a etimologiei verbului “asuda”, 
care exista cu mii de ani inaintea aparitiei limbii latine. Stramosii nostri geto-
daci-traci foloseau aceste cuvinte cu mult inainte de legenda lui Romulus si 
Remus din peninsula Italica. 

 
TARA = TARA. Zeita Mama Universala din cultura Veda este Tara, 

personificare a Pamintului intreg, cea care da nastere la tot ce este viu sub 
soare. Pe planul social al Panteonului vedic zeita Tara este perechea marelui 
Diaus Pitar insusi, zeul cerururilor. La nivelul culturii contemporane, zeita 
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Tara este Mama Tera, este Pamintul care ne inconjoara, este Pamintul din care 
venim si Pamintul in care ne intoarcem. 

Avem in limba romina substantivul “tara” cu sensul din [DEX] “teritoriu 
locuit de un popor organizat…”, deci se leaga de Pamint. Exista multe alte 
sensuri si contexte in care se foloseste substantivul “tara”, dar acceptiunea 
comuna este de “tot pamintul rominesc”. Exista o familie extrem de larga de 
cuvinte derivate din aceste substantiv, din care amintim doar “tarina”, “tarina”, 
“tarm”, etc. toate cu sensul direct sau indirect de Pamint, ca sustinator al vietii. 

Avem inca o potrivire sintactica si semantica perfecta intre numele zeitei 
vedice Tara, Mama Tera de azi din toate limbile, sau Maria sa Pamintul si 
substantivul rominesc “tara”. Numele vedic Tara are corespondent in limba 
romina substantivul comun “tara”, deci numai poporul care vorbeste limba 
romina a putut crea numele vedic de Tara. Cu multe mii de ani in urma acest 
popor a fost poporul arian din spatiul Carpato-Dunarean, popor devenit mai 
tirziu geto-daco-trac sau rominic. Numele vedic Tara este inca o dovada a 
radacinii direct ariene a limbii romine. 

 
VARUNA = VARA. [RV,4.13.2.a-c] : “urdhvam bhanum savita deva 

asred drapsam davidhvad gaviso na satva anu vratam varuno yanti mitro yat 
suriyam divi arohayanti” sau “Divinul creator Soarele a atins mijlocul cerului 
... Este Varuna si Mitra care fac Soarele sa urce catre Rai, potrivit legii”. Sint 
nenumarate referiri in Rig Veda la Varuna, asociata intotdeauna cu lumina, 
caldura, plenitudinea si adevarul, frecvent insotita de Mitra. Varuna este 
izvorul ordinii cosmice care conduce miscarea periodica a Soarelui. 

Pasajul de mai sus descrie pur si simplu anotimpul vara, la vremea 
solstitiului, cind Soarele este la inaltime maxima, ridicat acolo de ... Varuna ! 
Iata inca un zeu vedic, unul dintre cei mai iubiti, avind numele provenit dintr-
un substantiv comun in limba romina, anotimpul “vara”. Aceasta este inca o 
potrivire sintactica si semantica intre un nume vedic si un substantiv comun 
din limba romina. 

Numele vedic Varuna are corespondent ca substantiv comun in limba 
romina, substantivul “vara”, deci numai poporul care vorbeste limba romina a 
putut crea numele de “Varuna”. Cu multe mii de ani in urma acest popor a fost 
poporul arian din spatiul carpatin, popor devenit mai tirziu geto-daco-trac sau 
rominic. Se impune o reanalizare a etimologiei substantivului “vara”, care 
exista cu mii de ani inaintea aparitiei limbii latine si cuvintului “vera”. 
Stramosii nostri geto-daci-traci foloseau cuvintul “vara” cu mult inainte de 
desprinderea limbii latine din limba geto-daca strabuna. 

 
VASUS = VASUL. Panteonul vedic cuprinde o multime de zeitati 

principale si secundare, o stratificare a societatii zeilor insisi. Zeitatile 
secundare tind sa-i serveasca pe zeii principali, iar uneori chiar sa le ia locul in 
urma conflictelor Panteonice. 
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Unul dintre zeii principali este Indra, care si-a cistigat pozitia prin merite 
proprii si nu de-a gata. Sint multi cei care-i slujesc si una dintre zeitati este 
Apa, zeita apelor curgatoare si a marilor. Apa, in slujirea ei catre Indra, este 
insotita de opt slujitoare, numite Vasus. 

Vasus sint zeitati inferioare, dar fara ele evident ca slujirea este 
imposibila, mai ales cind te cheama Apa ! Desi sint mai putin conturate, zeitele 
Vasus slujesc numai impreuna cu Apa, deci le putem intelege semnificatia : ele 
sint Vasele prin care Apa isi face slujirea catre Indra. 

Sa observam aici ca avem in limba romina substantivul neutru 
“vas,vasul”, cu sensul de “recipient pentru lichide”, etc., strins legat de Apa. 

Avem inca o potrivire sintactica si semantica perfecta intre un nume vedic 
si un substantiv din limba romina. Numele vedic “Vasus” are corespondent ca 
substantiv comun in limba romina cuvintul “vas”, deci numai poporul care 
vorbeste limba romina a putut crea numele de “vasus”. Cu multe mii de ani in 
urma acest popor a fost poporul arian din spatiul carpatin, popor devenit mai 
tirziu geto-daco-trac sau rominic. Numele vedic “Vasus” este inca o dovada a 
originii direct ariene a limbii romine. 

 
 

4.3.3. Incheiere. 
 
Observam din exemplele de mai sus ca intreaga baza de nume proprii a 

Culturii Veda este formata din substantive comune, adjective si verbe din 
limba romina contemporana. 

Observati tabelul urmator care prezinta sumarul de mai sus. 
 
ariana romina germana 
APA APA WATER 
ARIAN ARIA, ARA PHLUGEN, LAND 
AGNI IGNI, IGNAT ANZUNDEN 
BHAGO BAGA  
IAD IAD, IADUL HOLLE 
IAMA IAMA  
OM OM MAN 
PITAR PITAR FATER 
RIG VEDA RIGA+A VEDEA KONIG+SEHEN 
RITA RIT, RITUL RITUS 
SURE SOARE SONNE 
SUDRA ASUDA,SUDOARE SCHWEIS 
TARA TARA LAND 
VARUNA VARA SOMMER 
VASUS VAS, VASUL GEFAS 
HOTAR HOTAR, HOTARI ENTSCHEIDEN 
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Lista de exemple de mai sus nu este finala si va fi completata pe masura 

ce avansam aceasta cercetare lingvistica. Aici ne-am limitat la exemplificarea 
Postulatului (I) Morar care este consecventa si completa in sine. In continuare 
vom aduce noi argumente lingvistice in favoarea prezentei culturii vedice in 
spatiul Carpato-Dunarean. Argumentele din aceasta lucrare sint logic 
independente deci cel trei parti ale Demonstratiei Morar nu se bazeaza unele 
pe altele ci se completeaza reciproc intr-o semnificatie convergenta. 

Am demonstrat mai sus ca singurul popor din lume care a putut crea 
numele vedice este poporul romin, in a carui limba exista cuvintele comune 
potrivite semantic cu numele vedice. Aceasta este cea mai importanta parte 
a demonstratiei Morar, deoarece argumentele de aici sint irefutabile. Daca 
poporul romin a creat numele vedice, atunci poporul romin este poporul arian 
ramas in leaganul sau ancestral, spatiul Carpato-Dunarean. 

 
In Europa avem drept pretendenti la originea ariana pe germani, care 

sustin gratuit ca ei ar fi urmasii arienilor. Observati coloana limbii germane 
care nu numai ca nu aduce a limba ariana, dar contine doar slabe influente 
ariene. Privita in ansamblul sau, limba germana este total straina limbii 
ariene, fiind dintr-o familie lingvistica diferita. 

Observati asemanarea pina la identitate dintre limba ariana si limba 
romina. Daca avem limbi europene de origine ariana, atunci trebuie sa ne 
limitam la limbile rominice, portugheza, spaniola, franceza si italiana, grupate 
in jurul limbii romine de azi sau limba ariana din vechime. 

 
 

4.3.4. Concluzii la originea numele ariene. 
 
Cum este posibil sa avem in limba romina contemporana substantive 

comune, adjective si verbe care sint nume proprii in cultura Veda, 
inregistrata in documente istorice in … India? 

Unica explicatie lingvistica posibila este ca numele vedice au originat in 
spatiul Carpato-Dunarean unde traieste poporul vorbitor al limbii romine, ceea 
ce constituie Consecinta (I) Morar : “numele proprii vedice au fost create de 
catre poporul care azi vorbeste limba romina”. Limba romina era numita in 
vechime limba ariana, a stramosilor nostri arieni-carpatini. Numele vedice au 
putut fi create numai de catre poporul romin pentru ca limba romina este 
singura din lume in care numele vedice au o semnificatie comuna, de-a lungul 
si latul intregului spectru. 

Din sintaxa si sonoritatea numelor vedice, limba latina este singurul 
contracandidat al limbii romine la pozitia de origine a numelor vedice. Cu 
toate acestea, latinii nu au putut crea numele “Rig Veda” din moment ce ei 
spun “rex” si “video”, nu au putut crea numele “Apa” din moment ce ei spun 
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“aqua”, nu au putut crea numele “Varuna” din moment ce ei spun “vera”, nu 
au putut crea numele “Pitar” din moment ce spun “padre”, nu au putut crea 
numele “Iad” din moment ce nu exista in latina, nu au putut crea numele 
“Bhago” din moment ce nu exista in latina. Latina este constant derivata din 
ariana, deci este desprinsa din limba carpatina. 

Din sintaxa, semantica si sonoritatea limbii germane, pretentiile 
germanilor de urmsi ai arienilor sint complet si total nefondate, fiind doar 
afirmatii politice fara nici un substrat. Germanii nu au putut crea numele 
“Apa” din moment ce ei spun “water”, nu au putut crea numele “Pitar” din 
moment ce ei spun “fatar”, nu au putut crea numele “Iama” din moment ce nu 
este inregistrat in germana, etc. Nu numai ca nu au putut crea aceste nume, ci 
nu au nimic comun cu limba vedica din care doar au imprumutat anumiti 
termeni, prin poporul arian-carpatin si ulterior direct de la Daci. 

In afara limbii romine, nu exista nici o alta limba europeana sau Asiana 
care sa contina toate aceste cuvinte comune. Mai observati calitatea 
extraordinara a formei si a puritatii sintactice si semantice a limbii romine 
de azi, desi aflata la 4000 de ani de evolutie ! de la forma vedica. Mai 
considerati si mileniul intunecat al migratiilor cu intreruperea vietii normale, 
neamuri straine absorbite cu totul, politica fatisa slava si maghiara de 
dezmembrare a limbii romine, precum si stilcirea fals-patriotica rezultata din 
mitul latinist din ultimele secole. Limba vedica a stramosilor arieni este inca 
acasa la ea in stravechea Dacie. 

Am regasit aici misteriosul loc de origine al poporului arian, spatiul 
Carpato-Dunarean, unde se vorbeste unica limba pe Tera care a putut crea 
numele vedice. Aceasta afirmatie constituie Consecinta (II) Morar : “Cultura 
Veda provine din spatiul Carpato-Dunarean, unde traieste poporul vorbitor 
al limbii romine”. 

De aici din spatiul Carpato-Dunarean, nordul si vestul Marii Negre, 
Panonia si Banat, poporul arian, limba ariana si cultura Veda au pornit in 
cucerirea lumii, ca urmare a primei revolutii tehnologice din istoria omenirii, 
descrisa in capitolele urmatoare. Poporul Carpato-Dunarean, numit pe sine 
insusi arian, a devenit cel mai important si numeros popor european in urma 
exploziei demografice de acum 5000 de ani. Pentru detalii vezi capitolele 
urmatoare. 

De aici din spatiul Carpato-Dunarean, poporul arian-carpatin, s-a extins 
catre vestul Europei pina la Atlantic, catre nordul Europei pina la Marea 
Baltica si mai departe, catre estul Europei prin nordul Marii Negre pina la 
Urali, catre sudul Europei pina la Mediterana, iar dincolo de Europa pina in 
India si mai departe, lasind in urma o trena de denumiri vedice rominesti, din 
radacinile Soma, Deva, Vara, Apa, etc., exemplificate in capitolele urmatoare. 

Prin suprapunere cu populatiile locale, poporul arian-carpatin a dat nastere 
la popoarele si limbile lumii, familia limbilor rominice in primul rind, apoi a 
influentat limbile Teutonice si slave. Aceasta explica asemanarea ariana a 
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tuturor limbilor europene de azi, prin raspindirea europeana a poporului arian-
carpatin. Miezul poporului arian-carpatin care a ramas in pamintul sfint vedic, 
a dat nastere poporului geto-daco-trac sau rominic de acum peste 2000 de ani 
sau poporul romin de azi. 

In expansiunea sa estica, dincolo de Europa, poporul arian-carpatin 
traversind Asia Mica, Mesopotamia si Iranul, a ajuns pina in nord-vestul Indiei 
pe la 1500 i.e.n., unde a invins si a domnit peste populatia negroida locala. 
Arienii s-au izolat printr-un exclusivism social tintit la pastrarea fiintei lor. 
Limba ariana si cultura Veda au generat in conditiile din India limba sanscrita 
si religia hindu, religie prin care Rig Veda s-a pastrat pina astazi, pentru care 
trebuie sa le fim recunoscatori. 

In decursul mileniilor, arienii s-au amestecat cu populatia indiana negroida 
locala, urmasii lor putind fi azi intilniti in zona din nord-vestul Indiei numita 
Pakistan si de-a lungul Gangelui pina in inima continentului Asiatic. Pe tot 
traseul dintre spatiul carpatin si India avem o alta pleiada de limbi rominice, 
cum ar fi Armenia si Persia, precum si o pleiada de popoare care au in singele 
lor o importanta componenta carpatina. 

Avem motive puternice sa credem ca expansiunea poporului arian-
carpatin a avut loc peste tot in nordul Africii si chiar pina in America Centrala. 
Pentru detalii vezi capitolele urmatoare. 

Mai exista inca o implicatie insemnata a Postulatului (I) Morar si anume 
originea limbii romine. Daca numele vedice au fost create de poporul care azi 
vorbeste limba romina, iar acele nume sint inregistrate mult inainte de aparitia 
latinilor in Italia pe la 700 i.e.n., inseamna ca limba romina este mai veche 
decit latina, prin cuvintele care dau esenta culturii Veda. 

Din moment ce toate aceste nume proprii vedice exista in limba ariana, 
exista de asemenea ca nume comune in limba romina si nu exista in latina, 
inseamna ca limba romina este limba ariana fara intermediarul latin. 

Aceasta mai inseamna ca dacii vorbeau tot cu “apa”, “ara”, “vedea”, 
“iama”, “baga”, “vasul”, “ritul”, “hotar”, etc., dupa cum vorbim si noi astazi. 
Limba dacilor, inmormintata de vie de secole intregi, si-a cistigat in sfirsit 
dreptul la existenta. 

Relatia lingvistica corecta de evolutie a limbii ariene in spatiul Carpato-
Dunarean unde a aparut si s-a dezvoltat, rezultata din Postulatui (I) Morar, 
poate fi reprezentata prin schema : 

 
limba ariana-vedica -> limba daca-rominica -> limba romina 
 
Relatia de mai sus este doar scheletul, esenta, coloana vertebrala a originii 

si dezvoltarii limbii romine, deoarece in detaliu este mult mai complexa. 
Trebuie considerate si influentele pre-latine, latine in urma indelungatei 
invecinari cu Imperiul Roman, absorbirea de popoare straine migratoare, 
anumite influente Teutonice, slave, maghiare, turce, etc. Aceste influente 
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complexe sint specifice oricarei limbi din orice parte a lumii, ca un proces 
normal de evolutie lingvistica a omenirii. Noi nu negam si nu minimizam 
aceste influente, dar evidentiem radacinile ancestrale ale limbii romine, 
existenta acesteia cu mult inainte de “latinizarea” Europei, precum si natura 
rominica a limbii centrale a marii familii Euro-Asiane, asa cum vom 
demonstra in continuare. 

Acum intelegem de ce s-a facut eroarea istorica cu “disparitia limbii 
dace”, cea mai raspindita din Europa de acum 2000 de ani si cu cei mai multi 
vorbitori, pentru ca lingvistii cauta in limba romina de azi urme care sa fie “ne-
latine”, “ne-grecesti”, “ne-etc.”, cind de fapt limba dacilor era limba romina. 
Din limba romina s-a desprins latina, iar greaca a preluat masiv devenind din 
limba Asiana acum 4000 de ani, limba Euro-Asiana astazi. 

Limba daca nu poate fi identificata ca o limba diferita de limba romina, 
pentru ca limba daca era limba romina care se vorbea ca o limba vie in tot 
sud-estul Europei. Limba daca nu poate fi identificata pentru ca se cauta o 
limba disparuta, cind de fapt este o limba vie, cu milioane de vorbitori in tot 
sud-estul european. 

Concluzia care se impune din prima parte a Demonstratiei Morar este ca 
poporul arian, limba ariana si cultura Veda au aparut si s-au dezvoltat in 
spatiul Carpato-Dunarean de unde s-au raspindit in intreaga lume. Poporul 
arian-carpatin, sedentar dintotdeauna, a evoluat in acelasi spatiu geografic 
devenind mai tirziu poporul dac si limba daca, pe care o numim aici rominica. 
Stramosii nostri daci vorbeau aceasta limba rominica mult inainte de 
expansiunea limbii latine din peninsula Italica. 
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PARTEA a II-a 
sau 

Nume Ariene pe Teritoriul României 
 
 
 
 

4.4.1. Numele vedice din Europa contemporana. 
 
Din moment ce cultura Veda a originat in spatiul Carpato-Dunarean, nu a 

mai ramas oare chiar nimic in urma acesteia? Rominii de azi nu se mai inchina 
lui Agni, Indra si celorlalti zei vedici, dar nu i-am uitat chiar daca nu sintem 
constienti ! De unde vine numele Agnita, numele Somes, numele Deva? Nici 
unul dintre aceste nume nu mai inseamna nimic in ziua de azi, dar nu a fost 
intotdeauna asa. Stramosii nostri se inchinau la auzirea acestor nume, care le 
inspirau teama si respect. Asa cum azi nu luam cele sfinte in desert, tot asa 
erau tratate si numele vedice cu mii de ani in urma. 

Zeii ancestrali vedici ne-au patruns in constiinta, in ginduri si in numele 
locurilor care ne inconjoara. Ei nu ne-au parasit si nu ne vor parasi atita timp 
cit le vom chema numele lor in fiecare zi. Locurile pe unde ne plimbam pasii, 
mai rasuna inca de ecourile numelor zeilor nostri ancestrali. 

Oamenii isi denumesc locurile inconjuratoare, cum ar fi ape, vai, dealuri, 
munti, paduri, sate, etc. dupa ceea ce seamana a fi, folosind cuvinte comune 
descriptive, sau dupa ceea ce inspira acele locuri, folosind nume ajunse deja 
proprii printr-un procedeu asemanator anterior. Din prima categorie pot fi 
astfel create nume cum ar fi “Din Dos”, pentru “locul din dos”, sau “Valea 
Mare” pentru ceea ce si sugereaza. Din a doua categorie ar fi nume de genul 
“Sfintul Ion” de la Cluj, in care se foloseste deja un nume propriu pentru a crea 
un alt nume propriu, sau “Sinmartin” care si-a pierdut deja componentele 
initiale “Sfintul Martin”, devenind un nou nume propriu in sine. Prin agregare, 
un nume cum este “Sfintul Ion” poate deveni “Sintion”, in care iar nu mai 
recunoastem partile comune sau proprii componente. 

Prin mecanismul de mai sus se pot crea nume proprii care si-au pierdut 
semnificatia comuna initiala, asa cum este cazul cu majoritatea numelor de azi. 
Astfel, daca numele “Sfintul Ion” mai are semnificatia comuna evidenta, 
numele “Sintion” si-a pierdut-o total. Agregarea nu este singurul mecanism de 
creare de nume proprii fara semnificatie comuna. Evolutia limbii, sau “uitarea” 
limbii vechi pe masura innoirii limbii, este cel mai puternic mecanism de 
pierdere a semnificatiei comune de catre numele proprii. 

Un nume devenit propriu, se perpetueaza din generatie in generatie, pentru 
ca asa este referit de catre copii, cum a fost auzit de la parinti. Sfirsim astfel cu 
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nume cum ar fi Somes si Someseni, care nu mai au nici o semnificatie comuna, 
desi sint raspindite si frecvente. Aceste nume devenite proprii au avut o 
anumita semnificatie comuna, sociala, religioasa si culturala in vechime, dar 
sint simple nume proprii in prezent. Cultura care a produs aceste nume a apus 
de mult, printr-o evolutie umana fireasca, in care noi valori iau locul celor 
vechi. Numele pe care cultura veche le-a produs s-au pastrat, fiind prezente in 
viata cotidiana a oamenilor. 

Aceste nume contextuale sau culturale, tind sa primeasca o viata proprie, 
independenta de cultura initiala, pentru ca sint folosite cotidian de catre 
societatea care le-a produs. In acest fel, avind viata independenta, numele 
proprii supravietuiesc in mod curent culturii care le-a produs. Acesta este 
esenta Postulatului (II) Morar : “Nomenclatura locurilor supravietuieste 
disparitiei unei culturi”. Altfel spus, un nume propriu devine “viu” prin 
vorbitorii limbii, pastrindu-se in afara contextului cultural in care a fost 
creat. De exemplu, noi continuam sa ne referim la numele de “satul Hasdate”, 
numele de “Valea Hasdatelor”, numele “cheile Turzii”, etc. desi nu mai stim 
de mult ce inseamna, aceste nume fiind vii prin noi rominii, vorbitorii limbii. 

Sa observam si sa retinem ca referinta, ca o anumita nomenclatura 
geografica nu se pastreaza fara vorbitorii nativi care au creat acea 
nomenclatura. Daca azi avem numele Somes la Cluj, inseamna ca in toata 
perioada istorica trecuta, locuitorii care au folosit numele Somes au fost 
prezenti continuu, fara perioade de lipsa. Continuitatea umana este esentiala 
pastrarii nomenclaturii, altfel vechea nomenclatura devine inlocuita de o 
alta noua. Ca un exemplu, Troia nu mai este numita Troia, Caria nu mai este 
numita Caria, Ionia nu mai este numita Ionia, etc., numele vechi rominesti 
fiind pierdute odata cu abandonarea umana a cetatilor respective. 

 
 

4.4.2. România, stravechi pamint vedic 
 
Stim din capitolul precedent ca singurul popor din lume care a putut crea 

nomenclatura vedica este poporul romin, deoarece limba romina de azi este 
singura din lume care contine ca substantive, adjective si verbe infrastructura 
semantica a numelor vedice. 

Cultura Veda a apus de mult ca o forta vitala in spatiul Carpato-Dunarean, 
transformindu-se in cultura dacilor si apoi in cultura romineasca de azi. Nu a 
mai ramas oare nimic din maretul trecut vedic-arian al poporului romin de azi? 

Potrivit Postulatului (II) Morar, un nume odata creat de catre o anumita 
cultura, continua sa existe si dupa apusul acelei culturi, sub forma de nume 
devenite proprii prin pierderea sensului comun initial. In acest caz va trebui sa 
gasim bogate urme de nume vedice in România de azi, din moment ce 
România este leaganul poporului arian si al culturii Veda. 
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4.4.2.1. Nume vedice in România contemporana. 

 
De unde vin numele de Bihor, Deva, Somes, Aries, Agnita, Surianu, 

Iladia, Vagas, etc.? Nici unul din aceste nume nu mai are nici o semnificatie 
comuna, dar nu inseamna ca intotdeauna a fost asa. 

In continuare trecem in revista suita numelor vedice inca prezente in 
România de azi, ordonate alfabetic pentru claritate, desi din punct de vedere al 
popularitatii si importantei lor culturale ordinea poate fi diferita. 

 
AGNI. [RV,1.12.1.a-c] : “agnim dutam vrinimahe hotaram visvavedasam 

asya yajnasya sukratum” sau “Il alegem pe Agni, cel ce hotaraste, zeu a toate 
stiutor, mesagerul care sa primeasca acest sacrificiu”. Zeul AGNI este 
punctul central al Rig Vedei, el este VEDA, altarul sacrificiului, Zeul Foc, cel 
ce incalzeste trupul si lumineaza mintea. Agni adasta in Soare, in focul 
fulgerului, in focul din lemne si plante. Agni este intermediarul dintre arieni si 
zeii vedici, este cel care primeste ofrandele arse pe foc, si-i aduce pe zei in 
preajma ca sa asculte la rugamintile poporului lor ales, arienii. 

Este oare Agni uitat in negura timpului pe Pamintul vedic? Ne uitam pe 
harta si gasim locul numit Agnita, pe vecie pastrind pe Agni in memoria 
Pamintului strabun. De asemenea merita atentie numele de locuri cum ar fi Agi 
Geul (Agni Zeul?), Agighiol, Agas, Agastin, Aghiresu, Aghiris, etc. Trebuie 
sa luam in considerare si numele rominesti cu radacina “igna” care este in 
relatie de identitate lingvistica cu “agni”. Nu se putea sa nu-l avem si pe zeul 
zeilor, celui care Rig Veda ii este inchinata cu predilectie. Voi de acasa, care 
pronuntati numele Agnita zilnic, nu uitati de acum incolo niciodata si sa 
transmiteti si copiilor vostri, ca-l pomeniti pe marele zeu Igna, sufletul culturii 
vedice. 

 
ARIAN. [RV,1.36.4a-c] : “devases tua varuno mitro aryama sam dutam 

pratnam indhate visvam so agne jayati tvaya dhanam yas te dadasa martiyah”, 
sau “Toti zeii, inclusiv Varuna si Mitra te lumineaza pe tine, Aryaman...”. Am 
cautat in nomenclatura locurilor din România radacina numelui vedic 
Ariaman, sau “Omul arian”, “aria” sau “arie” si am gasit urmatoarele nume 
ramase inchinare stramosilor nostri : arianu, Arionestii Vechi, Arionestii 
Noi, Ariusd, Ariesul Mic, Ariesul, Ariesul Mare, Aries, Ariesul, Arieseni, 
Ariesu de Padure, Ariesul Valea, Ariesu de Cimpie, Ariesul de Cimp, 
Aries, etc. 

Aceste nume pot fi strins legate si de numele poporului arian si de numele 
comun de “arie”, care este oricum tot radacina primului. Cei care cunoasteti 
indeaproape aceste locuri, poate nu stiti de unde va vin aceste nume, unele 
chiar ciudate, cum ar fi “Ariusd” sau “Aries”. Raspunsul la aceasta intrebare 
merge cu mii de ani urma, la credinta vedica a stramosilor nostri arieni. Poate 
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proveni chiar din numele vedic de Aryaman insusi. Aceste nume s-au 
transformat peste milenii, dar si-au pastrat radacina originala, stind marturie 
continuitatii noastre in Pamintul vedic al spatiului carpatin, dintotdeauna si 
pentru totdeauna. 

 
BHAGA. [RV,3.20.5.a-c] : “tuvam bhago na a hi ratnam ise parismeva 

ksayai dasmavarcah agne motro na brihata ratasia asi ksatta vamasia deva 
bhureh” sau “Tu esti Bhaga rasplatitorul care ne aduci in suflet bucuria, … 
Agni divin, tu ca si Mitra te hranesti din adevaruri si frumuseti”. Nu cred ca 
cineva poate sa o spuna mai frumos decit strabunii nostri arieni, versuri atit de 
vechi si noi totodata. Zeul vedic Bhaga este cel care ne tresalta sufletul de 
bucurie, asociat cu casatoria si cu viata sexuala. 

Numele se pronunta intre “vaga” si “baga”, cum de mult nu o mai facem. 
Zeul strabun Bhaga este inca in mijlocul nostru desi noi l-am uitat intre timp : 
Vagas Taetura, Vagani, Vigani, Vagiulesti, etc. Apar si locurile 
consonantice “baga” in mod frecvent, Bagau, Bagaciu, Bagiu, Bageni, 
Bagesti, Bagula, Bagina, Bagara Valea, Bagaciu, Bagacuil, etc. 

Multe din aceste nume au rezonante misterioase care exista in pamintul 
vedic, Carpato-Dunarean, de la inceputul istoriei. Sint pe la noi multime de alte 
nume derivate din aceste radacini ancestrale. Bacau nu este altceva decit tot 
bucuria sufletelor noastre de demult, uitatul zeu Bhaga. Ancestralul Agni, 
Maria sa Focul, s-a hotarit sa-si reverse lumina cunoasterii asupra noastra din 
nou, dupa 1888 de ani de instrainare. Sa nu mai lasam vreodata uitarea sa se 
aseze in sufletele noastre. Sa ne pastram bucuria in suflete pe vecie, prin 
doritul Bhaga ! 

 
BHARATI. [RV,3.4.8.a-c] : “a bharati bharatibhia sajosa ila devair 

manusiyebhir agnih sarasvati sarasvatebhir arvak tisro devir barhir edam 
sadantu” sau ”Fie ca cele trei zeite, Bharati cu muzele invocarii, Ila cu focul 
ei, Saraswati cu puterea ei de inspiratie, sa se coboare intre noi la locul 
sacrificiului”. Zeita vedica Bharati este cea care aduce muzele invocarii cind 
arienii se adunau in jurul focului sacrificial ca sa aduca multumire zeilor 
pentru viata zilnica, arzind mincare si bunatati, ca sa se ridice multumirile lor 
pina la cer. Daca zeita invocarii Bharati nu se arata, ruga si vorbele de 
multumire nu se legau cum trebuie. 

Bharati se pronunta cumva intre “barati” si “varati”, o consoana pe care nu 
o mai avem. Observam ca in limba romina de azi “varati” este mai aproape de 
“vara” decit “varuna”, dar semantic Varuna este cel asociat cu Soarele la zenit, 
anotimpul plenitudinii, vara. Varuna aduce “vara”. Bharati aduce muzele 
invocarii sacrificiale. 

Din cauza asemanarii acestor nume este mai greu sa deslusim peste 
milenii numele care cinstesc acesti zei. Gasim pe la noi urmatoarele nume 
vedice inchinate zeitei Bharati : Barati, Baratos, Barastii-Hategului, Bara 
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Comuna, Barul Mic, Barul Mare, Baratcus, Baratcos, Bara, Baraii, 
Baratca, Bara-Tirg, Barticesti, Barasti, Bartalus-Mocani, Bartalusu, 
Bartalusi-Razesi, Barotului, Baraolt, Barolutui, Barastii Iliei, Barastii de 
Cepturi, Barsesti-de-Jos, etc. 

Tot pe zeita Bharati o cinstesc si locurile chemate astazi drept Varati, 
sfint nume vedic : Varasti, Varasti Comuna, Varian, Varodia, Varastii de 
Sus, Varastii de Jos, Varasti, Varatici, Varatecu, Varatici, Varateci, 
Varatecu, Varatica, Varatecu-Draganesti, Varatec, loc de manastire peste 
milenii, Vartescoi, Varadia de Mures, ce nume frumos ! Vartanesti, etc. 
Intr-o buna zi vor fi toate insirate ! 

 
BRIHA. [RV,3.20.5.a-c] : “dadhikram agnim usasam ca devim 

brihaspatim savitaram ca devam asvina mitravaruna bhagam ca vasun 
rudram adityam iha huve” sau “... chemam numele lui Agni, a zorilor divini, 
Brihaspati si Savitri, cei doi calareti, si Mitra si Varuna si Bhaga, Vasus 
insusi, Rudras si Adityas”. Il gasim pe zeul vedic Brihaspati stapinind arta 
calaritului, cot la cot cu Savitri. 

Brihaspati n-a mai alergat peste pamintul vedic, Carpato-Dunarean, de 
mii de ani, dar urmele lui se mai vad inca. Ca sa va dovedesc, ne uitam la 
locurile de pe la noi si gasim Briheni, pastrat peste milenii de istorie 
romineasca, apoi Briesti, Briota Virful, Bristra, Britani, Britcani. De la 
Briha ancestral la Brita de la noi este doar un pas lingvistic minuscul, mai ales 
ca modul de pronuntare a cuvintelor ariene il cunoastem doar aproximativ, 
fiind filtrat prin mii de ani de convietuire cu limbile hindu. 

Stiu oare locuitorii din Briheni de unde vine numele satului lor? Trebuie 
sa fie mindri ca poarta un nume mai vechi decit istoria, ca toate numele de pe 
la noi. Stramosii nostri nu au denumit doar satul Britani, dar au dat nume la o 
intreaga natiune, Britania insulara sau Anglia de azi, la extremitatea opusa a 
Europei. Toate popoarele si limbile europene se trag de la noi, din sfintul 
spatiu carpatin. 

Din numele lui Briha, obtinem prin anagramare, proces de identitate 
sintactica, numele de Bihar sau Bihor, frumoasa regiune vestica romineasca, 
prima victima a maghiarilor la poarta Transilvaniei acum 1000 de ani. Gasim 
astfel sursa straveche ariana, intr-o alta serie de nume rominesti. Paminturile 
noastre toate sint grele de istorie multimilenara, cum nu are nici un alt popor 
european. 

 
DEVA. [RV,4.15.7.a-c] : “bodhad yan ma haribhyam kumarah 

sahadeviyah acha na huta ud aram” sau “Cind printul, fiul lui Sahadeva m-a 
trezit cu caii lui, desi atras catre el, nu eram pregatit sa ma ridic”. Numele de 
SahaDeva inseamna “Zeul Saha” iar SahaDevayah este genitivul acestuia. 
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Numele vedic pentru “zeu” este deci “deva”, devenit mai tirziu, pe vremea 
Imperiului Dac cuvintul “dava”. Cuvintul vedic “deva” a devenit in limba 
geto-daca sau rominica cuvintul “dava”, dar n-a fost uitat cu totul. 

Nu este intimplator ca avem orasul Deva pe calea catre centrul regal Dacic 
de la Sarmisegetuza. Daca voi Devenii ati crezut poate ca numele orasului 
vostru vine de la Dacicul “dava”, sa stiti ca numele “deva” merge pina in 
vremuri imemoriabile, in istoria dacilor insisi, pina la stramosii nostri arieni 
din spatiul carpatin si la limba lor ariana. Orasele Zeilor nu se opresc aici 
deoarece mai avem Devesel, Deveselu, Deve, etc. care arata ca odata de mult, 
cuvintul “deva” era cinstit si temut. 

 
ILA. [RV,2.1.11.a-c] : “tuvam agne aditir deva dasuse tuvam hotra 

bharati vardhase gira tuvam ila satahimasi daksase tuam vritraha vasupate 
sarasvati” sau “ … tu esti Ila celor o suta de ierni…”. Ne intilnim in multe 
locuri cu zeul vedic Ila, asociat cu anotimpul alb. 

Care sint urmele zeului Ila peste milenii in spatiul carpatin? Ne uitam in 
jur si gasim locurile cu nume vedice din România de azi : Iladia, Ilada, Ilaciu, 
Ilancu, Ilasi, Ilanlac, Ilanlic, Ilidia. Toate aceste nume de locuri de la noi il 
cinstesc pe zeul vedic Ila, dupa mii si mii de ani asternuti pe pamintul vedic 
strabun, spatiul carpatin. Numele foarte raspindit de Ileana, sau “ile-ana” nu 
poate fi departe de zeul vedic Ila. Iat-o si pe Cosinzeana povestilor populare 
venind pina la noi din vremuri strabune. 

Gasim mai departe numele de Ileni, Ilencfalva, Ilieni, Ilendei, Ileanda, 
Ileanda, Ileu, toate inchinate stravechiului zeu vedic numit “Ila” sau “Ile” sau 
“Ilo” dupa mii de ani, cum ar fi Ilovei, Ilova, Ilovei, etc. 

Zeii vechi primesc valente noi odata cu evolutia si schimbarea culturii 
unui loc. Sa fie oare numele Crestin de Ilie tot vechiul zeu strabun Ila, integrat 
in noua religie? Ar fi atunci tot zeul Ila sarbatorit prin Ilie, Ilieni, Ilia, 
Ilimbavi, Iliesi, Ilioara, Ilisoara, Ilisua, Iliuta, Ilisesti, Iliseasca, Iliseni, etc. 

N-am putut mentiona aici toate locurile de la noi provenite din numele 
zeilor strabuni, dar intr-o buna zi vor fi toate insirate, ca sa ne ajute sa nu ne 
mai uitam zeii stravechi vreodata, nici pe noi insine si nici radacinile noastre 
unice in istoria omenirii. 

 
MARUT. [RV,4.2.4.a-c] : “aryamanam varunam mitram esam indravisnu 

maruto asvinota suasvo agne suratham suradha ed u vaha suhavise janaya” 
sau “O Agni, da-i celui ce ofera sacrificii maretia in lupta a lui Aryaman, 
Mitra, Varuna, Indra, Vishnu si Marut si Ashwins cu caii si carele lor de 
lupta”. Zeul vedic Marut este cel ce-l ajuta pe Indra in infringerea lui Vritra, 
sau Cel Vitreg. Indra stapineste fulgerul pedepsitor dar Marut este si el 
simbolul razboinicului. 

Acest zeu vedic strabun, Marut, si-a lasat amprenta asupra lumii intregi. 
Prin arienii-carpatini ajunsi in zona Egee sub conducerea regilor Ion si mai 
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tirziu Doru, Marut patrunde in cultura Greciei sub numele de Ares. Tot arianul 
Marut va deveni numele anagramat de Marte de la romani. Marut este de 
asemenea planeta Marte, luna Martie din calendar si ... ziua de Marti ! El 
este si Martolea din “superstitiile” noastre de pe la Cluj, cu care este bine sa 
nu dai fata (metoda sigura sa dai de necaz cu Martolea este sa te apuce un ris 
nestapinit Marti seara, dupa apusul soarelui ...). 

Marut a ramas de asemenea in nomenclatura locurilor de pe la noi. Gasim 
locurile numite Marotinul de Jos, Marotinul de Sus, Mariuta, Martalogi, 
Martinovat, Maricesti, Marasu, Marcea, Martacesti, Martinesti, Martinic, 
Martineni, Martanus, Martinis, Martesti, Marascu, Maraus, Maraseni, 
Martonca, Martihaz, Martia, Maratei, Marius, Mariteia Mica, Maritei 
Comuna, etc. Sint sute de nume in România cu radacina “mar” ceea ce face 
izolarea lui Marut dificila. 

Noi rominii, poporul arian la inceputul lumii si poporul geto-dac la 
inceputul erei moderne, am dat lumii trup si suflet, limba, cultura si credinte. 
Nume ajunse comune in toata lumea, ca si Maria, Marius, Mariuta, tot de la 
poporul nostru se trag. Sa facem cunoscut lumii ca de la noi a pornit lumea ! 

 
MITRA. [RV,4.13.2.a-c] : “urdhvam bhanum savita devo asred drapsam 

davidhvad gaviso na satva anu vratam varuno yanti mitro yat suriyam divi 
arohayanti” sau “Sfintul Surya a ajuns sus pe cer ca un luptator ce cauta 
Lumina fluturindu-si drapelul. Este Varuna si Mitra urmind calea legii cind ei 
ridica Soarele sus catre rai”. Zeul vedic Mitra este aproape intotdeauna 
asociat cu Varuna si este o prezenta de dorit. 

Mitru, Mitrofan, DuMitru, etc a devenit de mult un nume propriu 
raspindit in România de azi. Aici ne intereseaza doar nomenclatura locurilor 
rominesti, deci ne uitam imprejur si gasim numele doritului zeu vedic in jurul 
nostru : Mitreni, Mitrutesti, Mitrofani, Mitropolia, Mitropolia, Mitropolia, 
Mitrofani, Mitreni, etc. Mitropolia este forma greaca pentru “Orasul lui 
Mitru”, dar numele de Mitru este mii de ani mai vechi decit grecii insisi, care l-
au preluat de la cultura dacilor. 

 
RIG VEDA. Regele Vizionar este la el acasa in România de azi, chiar 

dupa mii de ani de instrainare. Sa vedem ce amprente si-a lasat pe pamintul 
rominesc de azi si pe restul pamintului sfint vedic, pe care valuri de migratori 
l-au smuls din trupul Daciei Mari. Gasim la noi in România locurile numite 
Rigmani, Reghiu, Reghin, Reghinul, Reghea, etc. Toate au radacina Riga 
sau Rege, chiar daca azi nu mai inseamna nimic pentru noi, doar un nume uitat 
in negura timpului. Sa trecem acum la numele Veda intilnit in România de azi: 
Vedea, Vedea, Vedea, Vedea, Vedea, Vederoasa, Vedea, Vedea, Vederea, 
etc. Oriunde ai privi in România de azi si imprejurul României, vezi urmele 
zeilor vedici, carora le pronuntam inca numele, chiar peste hotarele de azi ale 
României, maghiarizati cu Rig-acs, sau slavonizati cu Vede-nsky. Daca azi 
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avem aceste nume care nu mai inseamna nimic, cu mult timp in urma erau 
nume dragi si vii stramosilor nostri arieni. 

 
SOMA. [RV,1.14.10a-c] : “viisvebhih somiyam madhu agna indrena 

vaayunaa piba mitrasya dhamabhih”, sau “O Agni, bea dulceta bauturii Soma, 
impreuna cu Indra, Vayu si Mitra”. Multe discutii a stirnit in decursul timpului 
bautura Soma, mistica licoare bauta in ceremoniile vedice, secretul careia s-a 
pierdut in negura timpului. 

Licoarea Soma nu a disparut de pe fata Terei asa cum cred unii, deoarece 
curge literalmente la vale in ... Transilvania. Avem la Cluj marea desfatare a 
zeilor vedici peste tot in jurul nostru. Se cheama Somesul Cald, Somesul 
Rece, Somesul Mic, Somesul Mare, Somesul si Someseni. Observati cita 
concentratie de sfintenie ariana avem la poalele Apusenilor, dupa peste 4000 
de ani de istorie. 

Peste tot in România de azi gasesti multitudini de nume inchinate bauturii 
Soma, cum ar fi Dealul Somanestilor, Somanesti, Comuna Somova, Lacul 
Somova, Girla Somova, Somartin, Dealul Somartinului, Somostelnic, 
Somusca, Somosd Cornesti, Somosches Comuna, Somosches, Piriul 
Sumuleu, Somfalau Cornesti, Somcutu Mic, Somes, Comuna Somes-
Odorhei, Somes-Guraslau, Somuz, Somuzu Mare, Somes-Uileac, Somcuta 
Mare, Cimpia Somesului, etc. Observati ce multe din aceste nume sint legate 
de ape, riuri, piriuri, girle, etc., deci un element lichid, amintind de bautura 
stramosilor arieni, Soma. 

Citi dintre noi nu s-au intrebat in decursul timpului care este etimologia 
acestor nume care suna atit de straniu in zilele noastre? Momentul revelatiei a 
sosit in sfirsit , dupa mii de ani de uitare : aceste nume au fost in spatiul 
carpatin la ele acasa intotdeauna, din zorii civilizatiei umane pe Tera, de la 
nasterea si raspindirea civilizatiei vedice in lume. 

Aceste nume au aparut si s-au pastrat numai prin poporul arian, limba 
ariana si cultura Veda, care rasuna pe plaiurile carpatine cu mii si mii de ani in 
urma. Bautura Soma, careia ii s-a inchinat o carte separata, Sama Veda, se bea 
pe Valea Somesului si peste tot in zona Dunarii de jos si din Panonia, asa cum 
vom arata mai departe. Stramosii arieni ne-au lasat mostenire numele zeitei 
Soma, pentru pastrare si pomenire vesnica. 

 
SURIA. [RV,4.58.4a-d] : “tridha hitam panibhir guhyamanam gavi 

devaso ghrtam anv avindan indra ekam surya ekam jajana venad ekam 
svadhaya nis tataksuh”. Zeul vedic Suria este detinatorul adevarului absolut, 
sursa iluminarii noastre venita de la Soare. Zeul Suria locuieste in Soare si este 
casatorit cu inserarea. 

Poarta oare locurile noastre rominesti numele zeului Soare, Suria? Aici 
avem o lista provizorie a potrivirilor de nume in România de azi : Surean, 
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Surian Virful, Surianu, Surianul, Muntii Surean, Sureanu, Muntii 
Sureanului, Muntii Surianului, Suraia Comuna, Suraia, Surina, etc.  

Daca voi, locuitorii din Suraia, sau din Surina, v-ati intrebat vreodata de 
unde vine numele cu rezonanta misterioasa a localitatii voastre, acum a sosit 
timpul sa gasiti raspunsul : aceste nume rominesti contemporane vin din 
negura timpului, de la stramosii nostri arieni si numele zeilor vedici, unul 
dintre cei mai iubiti probabil, Maria sa Soarele. Virful Surian, sau Virful 
Soarelui, trebuie sa fi avut un loc special in Cultura vedica din spatiul 
carpatin. 

Am gasit de asemenea o serie de nume cu radacina “sur” dar lista ramine 
deschisa, Surani, Suresti, Suricaru, Suricarul, Surpini, Comuna Surani, 
Suranesti si posibil Surducu Mare, Surduc Pasul, Surduc, Surducul-Mic, 
Surduc, Surduc, Surducel, Surdesti care merita o atentie mai apropiata. 

 
4.4.2.2. Concluzii la continuitatea ariana in România. 

 
Am dovedit in acest capitol, prin Postulatul (II) Morar, continuitatea 

poporului romin, prin nomenclatura locurilor din spatiul carpatin, dintotdeauna 
si pina in zilele noastre. Daca un nume cum ar fi Somes exista azi si exista 
documentat acum 4000 de ani, inseamna ca poporul care folosea numele 
Somes a fost prezent pe malurile Somesului de cel putin 4000 de ani, 
folosind aceleasi nume si cuvinte pe care le foloseste si astazi. 

Sint 1888 de ani de ani de suferinte ale poporului nostru, incepind cu 
Roma Imperialista la 101 si terminind cu Moscova Imperialista la 1989. Sint 
1888 de ani grei, de sfisiere a Daciei Mari, de reducere a acesteia la provincii 
izolate, calcate de migratorii lumii si rivnite de imperii invecinate hraparete. 
Sint 1888 de ani de uitare care nu mai trebuie lasati vreodata sa se aseze pe 
constiinta si memoria noastra. 

Ne-au pedepsit zeii nostri strabuni vedici pentru ca i-am uitat si ne-au 
oprit seva de la radacini pina cind am uitat de noi insine. Pedeapsa lor se 
apropie de sfirsit, acum ca ne-au deschis din nou lumina ochilor, lasindu-l pe 
Agni sa straluceasca in sufletele noastre. Sa le fim recunoscatori pentru lectia 
pe care ne-au dat-o, sa-i luam din nou in inimile noastre si sa nu-i mai uitam 
vreodata. Cit timp nu-i vom uita pe zeii nostri vedici, nu ne vom uita pe noi 
insine. Noi sintem in spatiul carpatin dintotdeauna, noi sintem inceputul lumii 
si vom fi aici pina la sfirsitul lumii, prin generozitatea zeilor nostri vedici. 

 
 
4.4.3. Vecinii României pe pamintul vedic 
 
Popoarele migratoare ale primului mileniu s-au asezat pe paminturi 

rominesti stravechi. Pamintul sfint vedic, numit acum doua-trei mii de ani 
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Dacia Mare, a fost redus de catre Imperiul Roman, popoarele migratoare si 
Imperiile europene ale mileniului doi la România de azi. 

Am demonstrat in paginile anterioare ca limba romina de azi este limba 
geto-dacilor, denumita de noi limba rominica, cu radacini directe in limba 
ariana a stramosilor nostri carpatini. Dacii de acum 2000 de ani erau cel mai 
numeros si important popor european, raspinditi in tot sud-estul Europei, din 
Basarabia in Panonia, pina la Alpi si dincolo, toti Balcanii, Macedonia si 
Anatolia. Din rindul acestei populatii rominice se desprind latinii, o ramura 
mica comparata cu restul rominitatii antice, care se aseaza in Italia pe la 700 
i.e.n. Latinii cresc continuu ca si putere, isi cuceresc toti vecinii pina cuprind 
toata Italia, trec apoi peste Alpi si peste Adriatica cucerind lumea toata si 
fondeaza Imperiul Roman. 

Cind Imperiul Roman ajunge la apogeul puterii sale, pe la 100 e.n., este 
intins peste tot nordul Africii, Egipt, Orientul Mijlociu, Europa de sud pina in 
Spania si insulele Britanice. Singura tara europeana care este inca 
independenta si care chiar contraataca repetat si dezastruos Roma, este Dacia, 
unita sub mina lui Decebal. Dacia isi revendica repetat teritoriile de la sud de 
Dunare cazute sub mina Imperiului Roman in prima suta de ani ai erei noastre. 

Conflictul dintre Dacia si Roma dureaza acum de 200 de ani, intreaga 
perioada dintre regii Burebista si Decebal. Roma sufera in mod repetat 
infringeri dezastruoase in conflictul cu Dacia, armate intregi decimate in frunte 
cu generalii lor, provincii pierdute si apoi recucerite, guvernatori romani prinsi 
si executati, etc. dar resursele sale imperiale ii permit sa revina mereu cu noi 
presiuni, astfel ca pe la 100 e.n. dacii sint impinsi inapoi peste Dunare si pierd 
toate teritoriile de la sud de Dunare, incluzind Banatul de sud, toata Tracia 
balcanica si Dobrogea. Roma ajunge sa intretina o armata de 16 legiuni sau 
80.000 de soldati la sud de Dunare ca sa reziste presiunii Daciei de a le lua 
inapoi. 

Roma, pe baza resurselor militare si economice imense ale Imperiului 
Roman, cu legiuni suplimentare retrase din tot imperiul, cum ar fi din Anglia si 
Siria, se concentreaza asupra Daciei si reuseste sa cucereasca o parte din 
Dacia, pe la 107 e.n., pe care o jefuieste si exploateaza o perioada istorica 
scurta, pina la 270 e.n. cind sub presiunea dacilor Liberi din Dacia Mare, 
Imperiul Roman se retrage la sud de Dunare. 

Bucuria retragerii Imperiului Roman nu este prea lunga deoarece incepe o 
epoca tulbure de razboaie continue cu popoarele migratoare venind dinspre 
nordul Europei si dinspre Asia catre Europa. 

Triburile germanice, cunoscute drept Vizigoti si Ostrogoti, vin dinspre 
zona Baltica si prima ramura trece peste Dacia, ceilalti bintuiesc prin 
Basarabia citeva secole. Pentru ca sint supusi la presiunea continua a 
rominilor, nu se pot aseza nici in Transilvania si nici in Basarabia, ajungind in 
final in Balcani. Sint asezati de catre Imperiul Roman in Panonia dar ataca si 
cuceresc Roma, sint apoi alungati si de acolo, pleaca din nou pina prin Spania, 
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unii trec chiar in Africa si se aseaza in final undeva in zona Germaniei de azi 
de unde isi ataca vecinii constant, extinzindu-se la Germania de azi. Pe la 900 
e.n. erau intinsi pina in vestul Panoniei, zona Austria de azi. 

Slavii sint urmatorii care s-au asezat in Europa. Bulgarii traverseaza 
teritoriul României si ajung pina la sud de Dunare, pe atunci parte a Imperiului 
Roman Dacic. Imperiul roman le da dreptul sa se stabileasca acolo in ciuda 
protestelor rominilor. Sirbii s-au asezat in zona Banatului rominesc, tot la sud 
de Dunare si tot sub protestele populatiei rominesti. Rusii s-au asezat la est de 
Nistru si de la nord de Bucovina.  

Imperiul roman dacic si-a facut o datorie din a-i boteza pe noii veniti slavi 
in ritul ortodox emanat de la capitala Imperiului, Constantinopol. In secolul IX 
imparatul rus Vladimir coboara de la Kiev pina la Constantinopol atras de 
faima capitalei lumii. Se intoarce la Kiev crestinizat si intemeiaza prima 
biserica ortodoxa din Rusia. Incep o agresiune continua asupra Europei, in 
special România, pe tarim militar, national, lingvistic si religios. Rominii nu 
vazusera inca partea cea mai rea : venirea maghiarilor din Asia catre Europa, 
care marcheaza al doilea mileniu cu suferinte si devastare. 

Maghiarii au venit de undeva din nordul Chinei, parte din larga familie 
fino-ugrica, din care mai fac parte si Finlandezii, turcii, Mongolii si Coreenii. 
Maghiarii erau migratori avind cultul calului, cam cum s-au pastrat Mongolii 
pina in ziua de azi. Nu aveau nici o religie sau credinta, asa cum de altfel nu au 
majoritatea populatiilor Chineze nici astazi. Aveau un singur principiu : tot ce 
misca in calea lor trebuia nimicit. Europa nu mai vazuse asa ceva si era 
nepregatita sa le faca fata. 

Maghiarii se stabilesc in final unde au si fost botezati, in Cimpia Panonica, 
pamint din Dacia Mare, maret pamint vedic. Incep si duc o agresiune continua 
asupra populatiei rominesti din Panonia, Banat si Transilvania, pe tarim uman, 
lingvistic, cultural si religios, tintit la desfiintarea rominismului si stergerea 
istoriei. Intra in relatii de rudenie cu germanii, punind bazele viitorului imperiu 
Austro-Ungar, prin care vor domina o zona si mai larga. 

In acest moment, Dacia Mare este redusa la aproximativ România de azi, 
plus Moldova, Basarabia si Bucovina inca rominesti. Dupa anul 1000, 
popoare straine s-au asezat de jur imprejurul României, pe paminturile 
Daciei Mari. 

Sa spunem raspicat ca toti vecinii nostri de azi stau in sfintul pamint vedic, 
ca trebuie sa-l respecte, incetind pentru totdeauna de a-i nega sfintenia si 
intiietatea in lume. Zeii strabuni vedici se indura din nou de poporul lor ales, 
arienii de ieri si rominii de azi. Sa nu mai indrazneasca nimeni vreodata sa-si 
ridice privirea catre stralucirea lui Agni, catre lumina lui Suria, catre fulgerele 
lui Marut, catre undele Somei sau catre zenitul lui Varuna ! Zeii nostri ne-au 
calauzit pasii in cucerirea lumii stravechi si vor ramine cu noi pe veci, pina la 
sfirsitul lumii. 
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Lumea a pornit de la noi si lumea s-a intors impotriva noastra. Sintem 
astazi inconjurati de neamuri straine, care s-au dovedit nu o singura data 
dusmanoase. Ne-au negat trecutul maret si chiar dreptul la existenta in 
incercarea de a-si justifica navala lor, de a o face legala si fireasca. Vom arata 
in paginile urmatoare ca mostenirea vedica ancestrala exista inca pe pamintul 
stramosesc, de jur imprejurul României, in Ucraina, Ungaria, Serbia, Bulgaria 
si dincolo de aceste frontiere. 

Dovedim mai jos ca teritoriul Bulgariei de azi rasuna inca de numele 
zeilor nostri vedici, datorita numai poporului romin care a pastrat memoria 
zeilor strabuni in nomenclatura locurilor. Teritoriul Serbiei de azi, chiar daca 
este inca contestat intre sirbi si vecinii lor, tot rominesc este, cu stravechi nume 
vedice inca prezente. Teritoriul Ungariei de azi este incarcat din greu de 
ecourilor trecutului nostru maret. Panonia, una dintre cele mai importante 
regiuni dace, rasuna inca peste tot de numele zeilor nostri strabuni. 
Moldovenii, desi situati politic intre frontiere slave in ziua de azi, sint vechii 
Geti rominici, cu radacini milenare in spatiul carpatin. 

Vom arata in paginile urmatoare ca toate paminturile rominesti, inauntru 
si in afara frontierelor României de azi, unde s-au asezat popoarele migratoare 
de la sfirsitul primului mileniu, poarta pina astazi pecetea culturii vedice 
strabune. Pamintul Daciei Mari unde s-au asezat bulgarii, sirbii, maghiarii si 
rusii, sint grele de mostenire vedica, de la poporul arian-carpatin sau geto-dac. 

Zeii nostri vedici si-au intors din nou fata catre poporul lor ales, poporul 
arian de ieri si poporul romin de azi, oferindu-ne din nou lumina cunoasterii, 
asa cum au facut-o in vremurile de demult. Nu-i vom mai uita niciodata pe 
strabunii nostri zei si ei ne vor ajuta sa stam in fata oricarui navalitor, trecut, 
prezent si viitor, cu constiinta si sufletul celui care stie ca fost intotdeauna in 
propria lui casa in spatiul carpatin si va ramine in Pamintul Sfint pina in vecii 
vecilor. 

Cind uitarea stramosilor ne-a intunecat mintea, spatiul Carpato-Dunarean 
ne-a ajutat sa supravietuim. Dunarea ne-a fost intotdeauna un aliat de nadejde, 
de la lupta impotriva expansiunii Imperiului Roman pina la stavilirea 
necredinciosilor Otomani. Nistrul ne-a fost poarta de nadejde impotriva 
valurilor de navalitori Asiatici. Muntii Carpati au tinut majoritatea navalitorilor 
afara din spatiul carpatin. 

Spatiul Carpato-Dunarean este leaganul poporului arian si limbii ariene 
din vremuri stravechi, a fost pamintul generos in care au inflorit dacii si limba 
lor rominica Veche, este Plaiul Mioritic in care traim noi, poporul romin 
vorbitor al limbii romine, cea mai veche limba din Europa. 

Spatiul carpatin ne-a fost dat in stapinire noua rominilor, poporul ales al 
zeilor vedici, dar nu in dar ci ca un legamint etern, ca n-o sa-i uitam niciodata 
si o sa-i cinstim asa cum cere legea. Prin uitarea lor ne-am calcat legamintul si 
am fost pedepsiti cu 1888 de ani de suferinta, negare si instrainare. Maria sa 
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Focul, Agni insusi, ne lumineaza din nou mintea si sufletul, semn ca pedeapsa 
lor se apropie de sfirsit. 

Sa-i primim pe zeii nostri strabuni in inimile noastre si sa nu-i mai uitam 
niciodata de acum incolo, cit timp Maria sa Soarele, Surya, va lumina spatiul 
carpatin, cit timp Maria sa Soma, Somesul, va curge la vale pe plaiul Mioritic 
catre Maria sa Danu, Dunarea noastra si mai departe catre Maria sa Apaya, 
Aparaia, Marea Neagra. 

 
 

4.4.4 Bulgaria, pamint vedic 
 
Bulgaria de azi este situata pe stravechi pamint vedic rominesc. Cind 

bulgarii au venit in Europa, toata zona Dunareana era locuita de populatiile 
rominesti stravechi si la nord si la sud de Dunare. La sud de Dunare pina la 
Marea Egee se gasea Tracia, cuprina intre Macedonia la vest si Asia Mica la 
est. 

Toti Balcanii si Grecia au fost dominate in secolul IV i.e.n. de catre 
Macedonia ajunsa putere mondiala sub Alexandru, apoi de catre romani care 
au iesit din Italia pe la 150 i.e.n. tintind la vest catre Galia si la este catre 
Balcani. Inainte de 90 e.n. romanii au reusit sa reduca suveranitatea Daciei la 
teritoriile de la nord de Dunare, cucerind Albania, Macedonia, Tracia si 
Grecia. 

Sub administratia romana, Tracia este divizata in mai multe provincii, cele 
de pe malul Dunarii fiind Moesia, la rindul ei subdivizata. Zona balcanica a 
fost tulburata pe la 500 e.n. de marea migratie a slavilor, care in urmatoarele 
doua secole s-au raspindit intre Dunare si Marea Egee. Vechea populatie 
tracica, ilirica (alba) si macedoneana au continuat sa coexiste cu slavii. 

Populatia romineasca era numeroasa din moment ce elemente puternice de 
rominitate au intrat in vocabularul bulgarilor, precum si elemente culturale 
rominesti, dintre care unele au supravietuit pina astazi. Cuvinte vedice 
multimilenare cum ar fi “pita”, “vraja”, etc. Sint azi parte din vocabularul 
bulgarilor. Sa nu uitam de asemenea ca singurul popor ne-romin de azi care 
poarta … opinci, sint bulgarii. 

Bulgarii au preluat de la populatia romineasca si modul de organizare 
sociala, fara guvern centralizat, prezent peste tot in Dacia Mare, precum si 
modul traditional de alotare si utilizare a pamintului. Se poate chiar vorbi de o 
integrare a bulgarilor in schemele socio-culturale ale rominilor. 

Prima mentiune a numelui “bulgar” nu se refera la aceasta populatie slava, 
ci la un lung sir de triburi Asiane care au urmat invaziei Hunilor, pe la 500 e.n. 
si care a durat pina pe la 700 e.n. producind un haos uman si social in zona 
Tracia-Moesia. Pe la 700 e.n. aceste noi populatii migratoare s-au integrat 
cumva in structurile locale, desi puterea clasei conducatoare era duala, 
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balansata intre rominii autohtoni si intre mai vechii si mai noii veniti, intr-o 
ecuatie greu de rezolvat. 

La anul 681 e.n. statul Moesia ajuns ulterior “bulgar”, a fost recunoscut de 
catre imparatul Bizantin Constantin al IV-lea, facindu-si astfel aparitia pe plan 
european. Noul stat bulgar incepe sa duca o politica de agresiune asupra 
vecinilor, macedoniei, Imperiului Bizantin insusi, Albaniei si Daciei, pentru 
secolele care au urmat. Treptat s-a produs convertirea bulgarilor la Crestinism, 
materializata in botezarea lui Boris in 865 e.n. in ritul ortodox. 

 
 

4.4.4.1. Numele vedice din Bulgaria. 
 
De la nord de Marea Neagra, prin spatiul carpatin, prin Panonia si pina la 

Marea Tracica sau Egee, chiar si spre Asia Mica, era pamintul popoarelor 
rominice, cunoscute sub diferite nume regionale, dar avind aceeasi limba 
rominica si aceeasi cultura. De la populatia romina locala, bulgarii mostenesc 
denumiri de locuri si localitati care supravietuiesc peste o mie de ani mai tirziu 
in nomenclatura locurilor aflate politic intre frontierele Bulgariei de azi. 

Cultura stramoseasca vedica ancestrala avea aceeasi raspindire ca si 
poporul rominic cu mii de ani in urma, toata zona rasariteana si sudica a 
Europei. Dam mai jos, in ordine alfabetica, numele stravechi ariene ramase de 
la stramosii nostri daci din zona balcanica. 

 
DEVA. Stramosii nostri ziceau “suryadeva” pentru “zeul soare”, 

“apayadeva” pentru “zeul apa”, etc. Mai tirziu acest cuvint a devenit “dava” 
sau “deve” dar se mai pastreaza sub forma “deva” in nume stravechi. Gasim 
acest nume prin Bulgaria de azi, cum ar fi Deve-Dere, Devedzhi, Deveen, 
Devene, Deventsi, Deventsi, Devesilitsa, Devesilovo, Devetak, Devetaki, 
Devetashko Plato, Devetatsite, Devetintsi, Deveti Rayon, Devetnitsi, 
Devetsu, Devette Dola, Devin, Devine, Devino, Devinska, Devinska Reka, 
Devitatsit, Devna, Devne, Devnenska Reka, Devnensko Ezero, Devninskiy 
Liman, Devnya, Devnya Gradska Obshtina, Devnya Lacul, Devnyanska, 
Devovo. Multe din numele de mai sus sint slavizate, dar radacina acestor nume 
este tot stramosescul cuvint arian “deva”. Am gasit citeva nume rominesti 
care-ti aduc lacrimi in ochi numai auzindu-le : Devnenski Izvori, Deveni, 
Deveti Septemvri ! Avem aici alte multe sate rominesti adaugate la lista 
continuitatii rominesti la sud de Dunare. 

 
ILA. Daca cel care inalta soarele pe cer este “surya”, cel care controleaza 

anotimpul iarna, omatul si frigul este “ila”. Zeul vedic Ila este prezent peste 
tot in România de azi, chiar prin toti barbatii si femeile care-i poarta numele 
stravechi de Ilie si Ileana. 
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Stramosii nostri daci traiau peste tot in zona centrata pe arcul carpatin, 
pina la Marea Egee sau Marea Tracica. La sud de Dunare era provincia Tracia 
Inferioara de acum 2000 de ani, centru puternic de rominitate, de la care ne-au 
ramas pina azi numele noastre stravechi, care au intrat in gura si graiul 
navalitorilor bulgari. 

Gasim la peste o mie de ani de la venirea bulgarilor numele zeului nostru 
strabun Ila, peste tot in Bulgaria de azi : Ilakov-Rat, Ilakov Rut, Ilakow-Rat, 
Ilakurat, Ilandzhik Nos, Ilandzhilar, Ilaniik Punctul, Ilanlac, Ilanlak, 
Ilanluk, Ilansko, etc. Observati ce nume “Bulgaresti” de sate pot fi gasite in 
ziua de azi la sud de Dunare : “Ilanlac”, “Ilakurat”, etc. pur rominesti, acolo 
din zorii umanitatii pe Tera. 

 
MARUT. Zeii razboinici Ares si Marte, din culturile greaca si latina, nu 

sint altii decit zeul razboinic arian-carpatin cu numele de “Marut”, devenit 
mai tirziu si planeta Marte, ziua de Marti, numele de Marius, Maria, Martolea, 
etc. 

Bulgarii au mostenit de la poporul autohton romin de la sud de Dunare si 
numele lui Marut. Gasim pina in ziua de azi numele de Maritsa 
Simeonovgrad, Maritsa Ognyanovo, Maritsa, Maritsa, Maritsa Gradska, 
Maritsa Obshtina, Maritsa Spirka, Mariza, Mariza, Marulevo, Marulewo 
Vaklinovo, Marulewo. Am gasit un loc cu numele nederivat si nedistorsionat 
dupa mii si mii de ani de la apogeul culturii vedice : “Marutsekovtsi” ! Se 
vede ca pamintul vechii Tracii era plin de rominitate si cultura vedica la 
sosirea bulgarilor la sud de Dunare. 

 
MITRA. Zeul vedic Mitra este o prezenta de dorit, luminoasa si 

optimista. Este frecvent insotit de Varuna sau “Maria sa Vara” de astazi. Mitra 
este si el prezent la sud de Dunare, vatra romineasca ancestrala, de la stramosii 
nostri arieni incoace. 

Gasim pe Mitra ramas pe vecie in numele locurilor din vechea Tracie, 
unde s-au asezat navalitorii bulgari : Mitovska, Mitowska-Mach, Mitrina 
Vrukh, Mitrovtsi, Mitrovtsu, Mitrowzi, Mitschkowzi. Chiar daca zeul 
strabun Mitra a avut numele slavizat intre timp, este tot acolo si va ramine 
pina la sfirsitul timpului drept marturie de continuitate romineasca vesnica. 

 
SOMA. Faimoasa, mult cautata si totusi eluziva bautura Soma curge la 

vale si … la sud de Dunare, asa cum curge la vale in Transilvania, in Panonia, 
peste tot in Pamintul vedic. Gasim in bulgaria de azi nume cum ar fi Somovit 
si Somonik. Din nou stravechile nume vedice sint inca prezente in pamintul 
ocupat de navalitorii slavi. Bulgarii au gasit inca cel putin trei sate rominesti la 
sud de Dunare si stim aceasta peste o mie de ani mai tirziu. 
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VARUNA. L-am pomenit mai sus pe zeul strabun Varuna, insotit de 
Mitra in mod frecvent. Varuna face soarele Surya sa urce pe cer in toiul Verii, 
aduce plenitudine si bucurie in suflete. 

Varuna este prezent peste tot in România de azi, dar ieri era pomenit si 
iubit peste tot in jurul României de azi, in toata Dacia Mare. Este inca la loc de 
cinste in pamintul in care s-a nascut, din Basarabia pina la Marea Egee. 

Ne uitam in jurul nostru la sud de Dunare si-l gasim incrustat pe vecie in 
memoria lumii : Varana, Varna, Varnenska Oblast, Varna, Varna Gara, 
Varna Gradska Obshtina, Varna Letovishte, Varna Bay, Varna-Devnya, 
Varna Lacul, Varnenski Okrug, Varnenski Zaliv, Varnensko Ezero, 
Varnensko Zaliv, Varnentsi, Varnik, Varos, Varovnik. Zeul nostru strabun 
Varuna este pe veci marturie a continuitatii rominesti in toate paminturile 
stravechi vedice. 

 
VEDA. Gasim urmele culturii noastre strabune Veda la sud de Dunare in 

numele localitatilor Vedel, Vedrare, Vedrina, Vedrovo, etc. toate provenite 
de la “cel ce vede” sau din verbul rominesc “a vedea” dupa cum am 
demonstrat anterior. La venirea lor in Europa, bulgarii au gasit cel putin patru 
sate rominesti la sud de Dunare ! Noi stim aceasta peste o mie de ani mai tirziu 
si nu sint singurele ... 

 
 

4.4.4.2. Rominitatea … bulgarilor. 
 
Bulgaria a mostenit puternice traditii rominesti de la rominii care locuiau 

toata zona balcanica de mii de ani. Exemplele de mai sus nu sint singurele care 
dovedesc continuitatea spiritului rominesc in toate paminturile mostenite de la 
stramosii nostri arieni si de la zeii nostri vedici. 

Rominitatea bulgarilor este bogata, la nivel genetic, lingvistic si cultural. 
Bulgarii ne poarta opincile, ne joaca jocurile populare si ne vorbesc vorbele. 
Cu toate acestea, au incercat sa nege prezenta neintrerupta a rominilor in 
spatiul carpatin, cu intentia de a-si crea lor insile radacini in pamintul rominesc 
stramosesc. Este o atitudine comuna a tuturor navalitorilor, sa nege spiritul si 
radacinile celui navalit, fie ca sint rusi, maghiari sau bulgari. 

Radacinile noastre in paminturile Daciei Mari sint prea adinci ca sa poata 
fi vreodata smulse, pentru ca n-au fost plantate niciodata ci au izvorit din 
saminta pusa de zeii nostri vedici, de Dacia insusi. Noi rominii ne-am nascut in 
spatiul carpatin la inceputul istoriei europene si vom fi aici pe veci. 
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4.4.5. Iugoslavia, pamint vedic 

 
Iugoslavia de azi este situata pe stravechi pamint vedic rominesc. Sirbii se 

bat inca cu vecinii lor pentru “pamintul sirbesc”, care este de fapt straveche 
vatra de cultura si civilizatie romineasca ! Sirbii nu si-au incheiat inca 
disputele teritoriale cu vecinii lor, in urmarirea visului de “Serbia Mare”. Daca 
Serbia este Mare sau Mica, tot pe pamint strabun rominesc sta. Daca se bat 
inca cu vecinii lor, sa nu uite ca se bat pentru ce nu este al lor, ci este smuls de 
la locuitorii stravechi ai acestui pamint, rominii dintotdeauna. 

Sa nu uitam ca la venirea sirbilor in Europa, intreaga regiune se numea 
Moesia Superioara, cu zona unde este azi Serbia numita Dacia Aureliana, ca sa 
se deosebeasca de Dacia proprie. Prin urmare, sirbii nu s-au asezat pe pamint 
pustiu ci s-au asezat in Dacia noastra strabuna. 

Daca sirbii s-au trezit dintr-o data navaliti, chiar prin mijloace pasnice, de 
catre populatia albaneza, sa nu uite ca si ei au dobindit pamintul de azi al 
Serbiei prin mijloace similare, chiar mai violente, de la poporul romin si de la 
albanezii insisi. 

Se pare ca sirbii n-au invatat nimic din experienta trecutului. Au dovedit-o 
inca o data cind Banatul a fost rupt pe din doua, pe motiv ca era “sirbesc”. 
Foarte putine sate rominesti au mai Ramas in Banatul “sirbesc”, majoritatea 
rominilor luind drumul strainatatii intre timp. Daca au uitat lectiile istoriei, se 
pare ca au uitat si lectiile crestinismului cu “ce tie nu-ti place, altuia nu-i face”.  

Poate a sosit timpul sa-si deschida ochii si sa vada perspectiva istorica 
corecta. Pot incepe prin a-si revizui atitudinea fata de rominii care au mai 
ramas pe vechiul pamint stramosesc, unde este Serbia de azi. 

 
 

4.4.5.1. Numele vedice din Serbia. 
 
De la nord de Marea Neagra, prin spatiul carpatin, prin Panonia si pina la 

Marea Tracica sau Egee si chiar spre Asia Mica, era pamintul popoarelor 
rominice, cunoscute sub diferite nume regionale, dar avind aceeasi limba 
rominica si aceeasi cultura. De la populatia romina locala, sirbii mostenesc 
denumiri de locuri si localitati care supravietuiesc peste o mie de ani mai tirziu 
in nomenclatura locurilor aflate politic intre frontierele Serbiei de azi. 

 
RIG VEDA. Numele stravechii culturi vedice pot fi inca gasite in Serbia 

de azi, chiar la peste o mie de ani de la ocupare. Numele culturii “Rig Veda” 
este inca prezent prin numele de Rigonce, care de la romini se trage, iar 
numele de vedici, Vedrilo care desi slavizate sint tot stravechile nume 
rominesti, de la strabunii nostri arieni si zeii lor vedici. 
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A sosit poate timpul ca sirbii sa inteleaga cam ce au simtit rominii din 
Dacia Aureliana cind s-au vazut dintr-o data coplesiti de multime de popoare 
straine, cautind pamint si apa din trupul Daciei. Rominii, putinii care mai sint 
in Sebia, trebuie respectati ca stapini dintotdeauna si vesnici ai acestui pamint. 

 
SOMA. Credeti oare ca Somesul curge la vale doar in Transilvania, ca 

straveche bautura Soma nu se gasea decit in interiorul arcului Carpatic? Daca 
numele Somei rasuna pina in India, cum sa nu rasune la sud de Dunare in 
Serbia de astazi, in Dacia Aureliana, cum a fost numita de catre romani? 

Gasim in Serbia numele stramosesc al Somei prin Somaljice, Somnik, 
Sombor, etc. Moesia Superioara, prea aproape de Marea Adriatica, a fost 
printre primele victime ale Imperiului Roman in expansiune impotriva patriei 
mame Dacia, apoi a fost lovita de navalitori si instrainata peste o mie de ani. 

Zeii nostri strabuni adasta inca in pamintul Sfint si este datoria noastra sa 
le pastram memoria pe vecie. 

 
 

4.4.6. Ungaria, pamint vedic 
 
Ungaria de azi este situata pe stravechi pamint vedic rominesc. Maghiarii 

sint de origine fino-ugrica, familie larga din care fac parte la ora actuala 
Finlandezii, maghiarii, turcii, Mongolii si Coreenii. Maghiarii au aparut in 
extremul rasarit al Europei, zona muntilor Urali, pe la inceputul erei noastre, 
venind dinspre Asia Centrala. In secolele care urmeaza ii gasim migrati la nord 
de Basarabia unde se amesteca cu triburile turce care urmau aceeasi cale. In 
migrarea lor ajung la gurile Dunarii pe la 900 e.n. facindu-si aparitia pe scara 
istoriei europene. 

Imperiul roman de rasarit ii angajeaza impotriva bulgarilor, care se 
solidarizeaza cu Pecenegii impotriva maghiarilor, etc. Maghiarii trec muntii 
Carpati si ajung astfel in Panonia, loc deschis, unde populatia locala 
romineasca le facea cu greu fata. Este deja dupa 900 e.n. Maghiarii numarau 
cel mult 25.000 de oameni de la mic la mare dar pe cimpia intinsa a Panoniei 
regii locali romini sint invinsi unul dupa altul. Pe la 907 ii inving si pe 
germanii care se intinsesera pe Dunare in jos pina la vest de Panonia, zona 
Austria de azi. Maghiarii pornesc apoi campanii de jaf pina in Spania, Franta, 
Roma in Italia si chiar Constantinopol. 

 
 

4.4.6.1. Pastoralismul rominesc si centralismul maghiar. 
 
Cum a fost posibil ca o mina de maghiari sa produca haos peste jumatate 

din Europa, de la Constantinopol pina in Spania? Este aceeasi explicatie care 
se poate da succesului bulgarilor, apoi a turcilor, etc. 
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Secretul maghiarilor era in caracterul lor … migrator. Erau putini la numar 
intr-adevar, dar absolut toti, de la mic la mare, de la tinar la batrin, barbati si 
femei, erau pe spatele calului. Panonia era locuita de mii de ani de romini, 
asezati in sate si sedentari, populatie pasnica si pastorala cum au fost 
intotdeauna. Imaginati-va acum o multime de 25.000 de calareti, chiar femei si 
copii intre ei, sa apara la marginea satului dintr-o data, mergind din sat in sat. 
Nimeni din Europa nu era pregatit sa le faca fata, mai ales in cimp deschis 
unde terenul le era prielnic. 

In continuare maghiarii vor domina intreaga zona Banat-Panonia-
Transilvania pentru secole la rind, desi erau in continuare o minoritate chiar in 
zona centrala Panonica in care s-au asezat. Cum se poate explica dominarea 
ulterioara pe care au exercitat-o, de multe ori dusa la extrem? De la bun 
inceput maghiarii s-au organizat statal, sub un singur rege, organizare care 
rominilor nu le-a placut niciodata in decursul istoriei lor milenare. Inaintea 
maghiarilor, bulgarii se amesteca cu rominii si se organizeaza statal devenind o 
putere locala recunoscuta de catre Constantinopol pe la 800 e.n. Putin mai 
tirziu, sirbii asezati printre romini, se organizeaza statal devenind si ei o putere 
in zona. Maghiarii se organizeaza si ei statal de la bun inceput si domina zona 
Panonia. Mai tirziu, maghiarii se organizeaza chiar supra-statal si formeaza 
Austo-Ungaria care va domina o zona si mai larga, centrata pe Panonia. 

In comparatie cu noii veniti in Europa, rominii vor deveni un stat unitar 
abia in secolul XX ! dupa unirea de la Alba Iulia. Respingerea formei 
centralizate de organizare statala a fost trasatura constanta a poporului 
arian-carpatin din toate timpurile, trasatura care s-a intors impotriva 
acestuia cind au aparut formele statale europene. Aceasta trasatura a 
rominilor provine din stravechea cultura pastorala ariana-carpatina, din 
infratirea cu codrul, din respingerea formelor urbane de organizare sociala. 
Dupa ce pastoralismul nostru ariano-carpatin a cuprins lumea, lumea s-a intors 
impotriva noastra, intr-un reflux care va zgudui din radacini stravechea cultura 
Dunareana pentru mai mult de un mileniu. 

 
 

4.4.6.2. Caderea Panoniei 
 
Pozitia initiala a maghiarilor a fost mijlocul Panoniei, mai usor de cucerit 

de la populatia romineasca locala, din cauza terenului foarte accesibil. 
Marginile Panoniei, deluroase si muntoase, au fost cucerite mai tirziu, incetul 
cu incetul. [EB,HUNGARY] “periferia (Panoniei) muntoasa si fara drumuri 
de acces, a fost numai gradual adusa sub control, iar in acele zone, populatia 
ne-maghiara bastinasa, desi cucerita, a continuat sa traiasca mai departe”. 

Aceasta “populatie bastinasa” la care [BRITANICA] nu-i spune pe nume 
din motive politice, este poporul romin de la care maghiarii mostenesc numele 
vedice stramosesti de Soma, Agni, Riga, Veda, Deva, etc. peste tot in Panonia 
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de astazi. [BRITANICA] nu se dezminte nici aici prin deformarea istoriei prin 
omisiune. Maghiarii insisi inregistreaza luptele avute cu regii locali romini iar 
[BRITANICA] se refera la romini in mod voalat drept “populatie bastinasa”. 
Cine citeste [BRITANICA] ce poate intelege despre poporul care locuia in 
Panonia de mii de ani la sosirea maghiarilor? Ca erau “bastinasi” din Panonia, 
fara nume si limba ! 

Actiunea de dezinformare din [BRITANICA] nu se face doar prin 
omisiune ci si prin referinte inverse, de genul “nu te iubeste” folosit pentru “te 
uraste”. Astfel poporul romin din Panonia este referit drept “populatia ne-
maghiara”, ceea ce este anti-rominism pe fata comparat cu expresia corecta de 
“populatia romineasca”. Deci, potrivit [BRITANICA], Panonia era locuita de 
“populatia ne-maghiara” la sosirea maghiarilor, unde se foloseste cuvintul 
“ne-maghiar” in loc de “romin” ! N-am gasit nici unde in [BRITANICA] ca 
Anglia era locuita de ne-latini la sosirea latinilor, de ne-celti la sosirea celtilor, 
etc. Alegerea cuvintelor din [BRITANICA] este departe de a fi doar un 
accident lingvistic, fiind constant si consistent anti-romineasca. 

Tribul Magyars s-a asezat in final in vestul Panoniei, iar tribul Kavars s-a 
asezat in estul Panoniei, in jurul Tisei. De aici din Panonia au inceput o 
agresiune continua asupra Europei, Germaniei, Frantei, Italiei pina la Roma, 
Constantinopol, Banat, Crisana, Transilvania, invingindu-i pe regii romini 
Gelu, Glad si Menumorut. Au fost declarati “pericolul numarul unu” al 
Europei si sufera o infringere dezastruoasa la 955 in fata lui Otto (I), decis sa-i 
nimiceasca cu totul. 

In aceste conditii extreme, maghiarii si-au schimbat atitudinea radical, 
decisi sa se impace cu Europa cu orice pret, ca sa evite distrugerea totala. 
Calea aleasa de Arpad a fost de integrare culturala in Europa prin credinta 
Crestina, iar pe plan politic de inrudire cu germanii prin casatorie. S-a format 
astfel baza viitorului imperiu Austo-Ungar care prin asuprire si teroare a 
devenit mai tirziu nenorocirea vestica a poporului romin, similar celei estice 
rusesti si celei sudice turcesti. 

Pe plan religios, ii gasim pe maghiari sub o puternica influenta initiala 
romineasca. Pentru ca nu aveau nici o credinta la venirea in Europa, maghiarii 
nu opun Crestinismului nici o rezistenta morala. [EB]“Multi dintre 
conducatorii lor (maghiarii) adoptasera deja Crestinismul Bizantin”. De unde 
a ajuns crestinismul ortodox in rindurile mai marilor maghiari inainte de 1000 
e.n.? De la aceeasi “populatie bastinasa”, de unde au mostenit si toate numele 
vedice, ca altcineva nu era in zona ! Iata-i si pe conducatorii maghiari de 
credinta ortodoxa, inainte de crestinizarea oficiala catolica, credinta care 
tot de la romini le venea. 

Pe la 975 e.n. maghiarii sint botezati sub nepotul lui Arpad, dar nu de 
catre biserica de la Constantinopol care le-a refuzat dreptul de a isi unge un 
episcop, ci de catre Biserica de Apus, care le-a recunoscut acest drept. Devin 
acum si pe plan religios opusul rominilor care erau ortodocsi de la inceputul 
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Crestinismului prin Constantin cel Mare. Duc in continuare o politica de 
agresiune umana, culturala, lingvistica si religioasa impotriva populatiei 
rominesti bastinase, tintita la desfiintarea acesteia. Pentru ca rominii erau 
majoritatea, maghiarii au recurs continuu la o politica de maghiarizare fortata. 

Din aceeasi politica anti-romineasca, au scindat mai tirziu Biserica 
Ortodoxa Romina, prin crearea ramurii dezbinatoare numita biserica “Greco-
Catolica” care este cea mai mare bresa in unitatea culturala romineasca 
din toate timpurile. Pentru ca rominii se impotriveau cu desavirsire ritului 
catolic care este strain sufletului rominesc, au pastrat numele de “greco” ca sa 
nu fie socul ruperii de ortodoxism prea mare, dar ca sa-i desfiinteze pe romini 
religios, le-au impus ritul catolic, creindu-se ghiveciul “greco-catolicism” care 
este o contradictie in termeni. 

Maghiarii nu au reusit sa desfiinteze limba romina deoarece rominii au 
fost intotdeauna majoritari in toate paminturile rominesti, din Panonia, Banat, 
Crisana si Transilvania. Traditiile rominesti sint tot acolo, cultura romineasca 
este tot unitara, sufletul rominesc este tot pastoral si unitar, dar maghiarii au 
reusit sa produca dezbinarea religioasa care se face simtita pina in zilele 
noastre. 

Biserica greco-catolica s-a creat prin presiuni, amenintari si pedepse 
aplicate preotilor ortodocsi romini, parte din care au cedat maghiarilor, 
producind cea mai importanta bresa in cultura altfel omogena romineasca. De 
remarcat ca majoritatea preotilor ortodocsi romini si-au facut datoria fata de 
poporul romin, de multe ori cu pretul vietii, nerenuntind la ritul vechi, apropiat 
sufletului rominesc. Majoritatea rominilor sint inca tot ortodocsi, cum au fost 
de la inceput, de cind Marele Constantin a legiferat Crestinismul in Imperiul 
Roman la 327 e.n. 

Locul de azi al Ungariei, Cimpia Panonica, este un pamint incarcat cu 
rominitate si istorie straveche romineasca, parte din Dacia Mare dintotdeauna, 
care merge inapoi pina la stramosii nostri arieni, vorbitori ai limbii ariene-
carpatine. 

 
 

4.4.6.3. Continuitatea romineasca din Banat si Panonia. 
 
Mentionam politica maghiara seculara de derominizare a Panoniei si 

Transilvaniei, pentru a putea aprecia corect urmele de rominitate care au 
supravietuit peste tot in Ungaria de azi : a) maghiarii nu au preluat voit nici un 
element de rominitate b) orice element de rominitate a fost sistematic distrus 
de secole. Prin urmare, orice element de rominitate care a supravietuit in 
Panonia, Ungaria de azi, trebuie sa fie extrem de valoros pentru continuitatea 
romineasca. 

Vom arata mai jos ca rominitatea a supravietuit in Panonia, Ungaria de azi 
si ca prezenta rominismului este masiva in Ungaria mergind inapoi in timp 
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pina la stramosii nostri Daci, iar multumita zeilor nostri vedici, pina la 
inceputul istoriei lumii. Rominitatea a existat in Panonia dintotdeauna si va 
ramine acolo pe vecie. 

 
AGNI. Focul din sufletul stramosilor nostri arieni, Agni insusi, straluceste 

inca in Panonia, Cimpia Banilor, luminindu-ne sufletul si mintea, dupa cum a 
facut-o in vremurile de demult. Ne uitam in jurul nostru si gasim locurile 
numite Agnesakna, Agnesforras, Agnesmajor, etc., toate purtind numele lui 
Agni. Multumim lui Agni ca straluceste din nou asupra noastra, aducindu-ne 
lumina cunoasterii din nou. 

 
DEVA. Limba stramosilor nostri arieni din spatiul carpatin era 

multimilenara limba vedica, devenita limba daca acum trei mii de ani. 
Cuvintul arian pentru “zeu” era “deva” in vremurile vechi, devenit “dava” in 
limba geto-daca. Acest cuvint multimilenar a devenit cu timpul un nume 
propriu conform Postulatului (I) Morar, cistigindu-si nemurirea in Atlasul 
Lumii. 

Sa vedem ce fel de nume au mostenit vecinii nostri maghiari de la 
populatia romineasca din Cimpia Panonica, la venirea lor in Europa : 
Devavanya, Devavanya Vasutallomas, Devecser, Devecserihegy, Devecser 
Vasutallomas, Devenyitanya, etc., prea multe ca sa fie insirate toate, avind 
radacina “deva”, cuvint vechi de 5000 de ani. 

Observati numele profund rominesc de “Devecser” pronuntat “deveter”, 
care desi maghiarizat, este format din “deva+tara”, cu sensul de “Tara Sfinta”. 
De remarcat ca amindoua componentele numelul Devecser sint stravechi nume 
ariene, numele Deva si zeita Tara. Maghiarizarea numelor straine este 
caracteristica limbii maghiare, care produce un nume maghiar pentru orice alt 
nume strain. Aceasta este cumva specific intregii familii, prin natura 
morfologica a limbii. Maghiara, similar limbii turce sau Coreene, poseda la 
nivel morfologic o structura consonantica care este completata fie cu vocale 
deschise, fie cu vocale inchise, niciodata amestecate. Un nume cum ar fi “Satul 
Mare” nu este pronuntabil in maghiara, devenind “Sotmari”. Cuvintul “brinza” 
este din nou nepronuntabil in maghiara, continind o alternare vocalica 
“deschis-inchis”, devenind “brinza” care se inscrie in sonoritate. Desi numele 
“Devecser” este maghiarizat, provine din numele ariene multimilenare. Multi 
dintre cei care azi spun “Devecser” spuneau “Deva Tara” cu mai putin de 10 
secole in urma, fiind “populatia ne-maghiara (!)” din Panonia la venirea 
maghiarilor, dupa cum sustine [BRITANICA]. 

Numele “Deva” raspindit in toata Ungaria de azi, arata ca Panonia, ca si 
toate celelalte provincii rominesti din Dacia Mare, era grea de istorie, de 
romini si de rominitate la venirea navalitorilor maghiari. Sa evidentiem acum 
numele care sint inca pure din punct de vedere sintactic, fara alterari, exact 
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cum sint scrise in biblia Rig Veda multimilenara, Deva-vanya, Deva-vanya 
Vasutallomas. 

 
ILA. Zeii nostri vedici continua sa fie cu noi si dupa ce uitarea ne-a 

intunecat mintea pentru o vreme. Sint alaturi de noi azi, in fata navalitorilor 
maghiari, care au asuprit populatia romineasca din Panonia pe toate planurile, 
fizic, lingvistic si cultural. Politica lor se dovedeste inca o data esuata, prin 
cultura straveche romineasca care a supravietuit prin secole de asuprire. 

Il avem si azi pe maritul Ila, sau Ile, sau Ilie, care inca-si poarta pasii prin 
stravechiul pamint rominesc-vedic al Panoniei, dupa cum aratam aici : 
Ilatanya, Ilikefolyas, Ilimany, Ilimany, Iliny, Ilis, Ilk, Ilkahaza, Ilkamajor, 
Ilkapuszta, Ilkamajor, Ilkamajor, Ilkapuszta, Ilkapuszta, Ilkater, Ilkateto, 
Illancs, Illesmajor, Illesytanya, Illiman, Ilimany, Illocska, Ilmamajor, 
Ilmamajor, fara a fi toate urmele lui Ila din Ungaria. 

Observati forma “iliman” compusa din “ila” si “man”, unde primul este 
Maritul Ila, iar al doilea este “om”, sau “uman” din romina. Forma “iliman” 
vine deci din limba ariana pura si inseamna “omul Ila” sau “barbatul Ila”. 

Tot ce vedeti mai sus, desi maghiarizat peste secole, este Maritul Ila sau 
Ilaya, azi Ilia sau Ilie. Zeii nostri isi intorc iar fata catre noi, fiind din nou 
alaturi de poporul lor ales, rominii. Dragostea zeilor nostri vedici pentru noi 
rominii este mai statornica decit istoria insasi : sa nu-i mai uitam vreodata si 
sa-i cinstim, ca o datorie de frunte. 

Sa evidentiem acum numele care sint inca pure din punct de vedere 
sintactic, fara alterari, exact cum sint scrise in Rig Veda multimilenara, Ila-
tanya si Ila-ncs. 

 
RIG VEDA. Numele zeilor nostri strabuni vedici, toate documentate prin 

stravechea biblie Rig Veda, stau marturie peste milenii ca Panonia era 
incarcata de rominism la venirea navalitorilor maghiari acum 900 de ani. 

Gasim urmatoarele nume pur vedice in pamintul rominesc Panonia, in 
ziua de azi chemat Ungaria, slavindu-l inca pe Regele Vizionar : Rigacs, 
Rigalyos, Rigoc, Rigoci-arok, Rigocikastely, Rigoc-patak, Rigoderdulo, 
Rigoderteto, Rigoderteto, Rigodulo, Rigohalom, Rigohegy, Rigohegyalja, 
Rigopuszta, Rigos, Rigoscsatorna, Rigosfocsatorna, Rigotanya, Rigyac, 
Rigyaci, Rigyaciypatak, etc, prea multe ca sa fie insirate aici, toate din 
radacina “riga”, de origine vedica. 

Panonia a fost puternic locuita de populatia romineasca la sosirea 
maghiarilor in Europa. Nici Regele Vede nu este necunoscut in nomenclatura 
locurilor. Gasim Vedres-dulo, Vedreshaza, etc. care se trag de la Veda 
straveche. 

 
SOMA. Numele vedice multimilenare de la noi sint o constanta a 

prezentei noastre pe pamintul sfint vedic dintotdeauna si in ciuda tuturor 
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navalitorilor. Sa vedem ce alte nume vedice au mostenit vecinii nostri 
maghiari, in Cimpia Panonica, centru de dezvoltare a poporului arian. 

Numele “Panonia” este tot rominesc, cu sensul de “voievod” sau “ban”, ca 
in “Banat”, transformat in “pan” si apoi chemat “panonic”. Acesta nu este 
singurul element de nomenclatura care dovedeste continuitatea poporului 
romin-vedic in Cimpia Panonica. 

Misterioasa, oculta si faimoasa bautura Soma curge la vale in pamintul 
rominesc Panonia, azi chemat Ungaria : Somaly, Szamos, Somhat, Somhegy, 
Somlo, Somlyo, Somashazac, Somodor, Somogy, Somogyvar, Somos, 
Somoshegy, Somosko, etc., literalmente sute de nume pe care nu le mai 
insiram aici. 

Sa observam numele care sint inca pure din punct de vedere sintactic, fara 
alterari, asa cum sint scrise in Rig Veda multimilenara, Soma-ly si Soma-
shazac. Sa mai observam structura numelui “somodor” compus din 
“soma+dor” la care nu mai avem cuvinte. 

De unde au mostenit maghiarii bogatie de nume vedice ariene? De la 
locuitorii romini ai Panoniei, pamint greu de istorie multimilenara, de la 
strabunii nostri arieni care vorbeau limba ariana-carpatina. Panonia n-a fost si 
nu va fi vreodata pustie de rominitate : zeii nostri strabuni vedici nu vor 
permite aceasta.  

 
 

4.4.6.4. Rominitatea … maghiarilor. 
 
Comparata cu toate zonele inconjuratoare României de azi, Cimpia 

Panonica, devenita intre timp Ungaria, este pamintul cel mai greu de mostenire 
straveche romineasca-vedica. Exista multimi de sate in Panonia, atestate 
arheologic ca find acolo din Neoliticul timpuriu. 

Zona numita Dunarea de Mijloc, care se intinde pe ambele maluri din 
zona Banat si Panonia, impreuna cu Dunarea de Jos, a fost unul dintre 
izvoarele demografice ariene majore din Europa, focar de cultura si 
tehnologie neolitica, pamint roditor si leagan al culturii stravechi europene. 

Cultura europeana straveche si in special cultura romineasca straveche, a 
avut doua focare fierbinti de dezvoltare si raspindire, avind arcul carpatin 
cuprins la mijloc, puternica simetrie a determinismului geografic rominesc : 
zona Moldova-Basarabia impreuna cu Danarea de Jos si zona Banat-Panonia 
in zona centrala a Dunarii. Arcul carpatin transilvan devine in acest fel centrul 
de greutate a culturii Dunarene antice, centru care a si rezistat timpurilor 
intunecate a mileniului migratorilor si apoi a expansiunii imperiilor europene. 

Ungaria nu este o exceptie in rindul tarilor vecine rominiei care s-au 
asezat pe pamintul sfint al Daciei, avind la ora actuala un puternic fond genetic 
rominesc in vine, vocabular rominesc in limba si puternice trasaturi culturale 
rominesti. 
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Cu 10 secole in urma, maghiarii aratau mici de statura, inchisi la culoare si 
cu trasaturi Asiatice, care foarte rar mai pot fi intilnite la ora actuala. In ziua de 
azi, majoritatea sint inalti si blonzi, cu trasaturi noi Euro-Asiane. De unde le 
vine acest fond genetic european? In general de la vecini si in majoritate de la 
romini, doar s-au asezat printre romini si au trait printre romini de 1000 de ani 
incoace. M-as astepta ca majoritatea fondului genetic maghiar de la ora actuala 
sa fie rominesc, fara a nega singele german pe care l-au preluat prin vecinii lor 
vestici si legaturile de familie de multe secole incoace. 

Portul popular rominesc a devenit maghiarizat prin selectia de motive si 
culori dar este alcatuit tot din camasa inflorata, fusta si fote devenite sort, 
pieptar strins si inflorat, care nu are nimic de a face cu trasaturile culturale 
Fino-Ugrice initiale. Jocurile lor populare se cheama “ciardas” dar sint in 
esenta lor rominesti iar muzica populara maghiara, desi cu sonoritate proprie, 
poate fi fond muzical pentru orice joc rominesc. Daca asculti cintecele 
maghiare de petrecere, echivalentul romantelor rominesti, nu poti sa nu tresari 
ca la auzirea lautarilor din hanurile medievale rominesti. 

Poporul arian stravechi a cucerit lumea toata pe plan genetic, lingvistic si 
cultural. Nu este decit in spiritul istoriei ca destinul noilor veniti in Europa sa 
nu fie diferit, cu atit mai mult cu cit au venit catre nucleul poporului arian, 
spatiul Carpato-Dunarean. 

 
 

4.4.7. Concluzii la continuitatea ariana in România si imprejurimi 
 
Rominii sint singurul popor european care nu este venit de nici unde, ci s-

a nascut si a crescut in spatiul Carpato-Dunarean, de la inceputul timpului. Noi 
stim cind si de unde au venit grecii, germanii, slavii, maghiarii si turcii. 
Poporul carpatin a fost martor al tuturor acestor veniri si a tinut piept tuturor 
acestor navalitori, in peste 2000 de ani de istorie. 

Noi nu putem intra in polemica de intiietate cu nici unul dintre vecinii 
nostri, pentru ca le-am oferi o competitie din care ei nu fac parte. Intiietatea si 
continuitatea romineasca in intreaga Dacie Mare este mai presus de orice 
discutie, pentru ca noi rominii ne-am nascut in sfintul pamint vedic de la 
inceputul timpului, din saminta sfinta vedica. 

Popoarele migratoare din primul mileniu al erei noastre, vorbind de cei 
care mai exista si azi, germanii, slavii si maghiarii, au bintuit Europa in toate 
directiile incercind sa-si gaseasca un loc intr-o Europa in care de milenii nu era 
loc pentru navalitori. Poporul arian pornise din Europa cu 2000 de ani mai 
inainte, deci numai loc pentru noi veniti nu era. In timpul migratiilor, cel mai 
mult de suferit a avut poporul romin, care era raspindit pe zone imense in 
centrul si sud-estul Europei, intre Cehia de azi si Anatolia in Asia Mica si intre 
mult la nord de Carpati si Marea Egee si Adriatica. 
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Daca este un element comun care leaga popoarele migratoare intre ele pe 
plan politic, este negarea dreptului la existenta a populatiei bastinase 
rominesti din toate teritoriile in care migratorii s-au asezat, dupa secole de 
tulburari, suferinte si distrugeri. Este poate in psihologia navalitorului dorinta 
de negare a drepturilor navalitului, pentru a-si justifica navala si a o face legala 
din punct de vedere moral. 

Rusii ii neaga pe romini si ajung sa sustina ca Moldovenii sint un fel de 
rusi, deci trebuie sa li se interzica limba si cultura, asa cum au facut si fac inca 
peste tot in Rusia, nu numai in Moldova. Toti pamintenii sint un fel de rusi, 
doar au ochi, miini si picioare ! Bulgarii ii neaga si ei pe romini, aceasta la 
poarta capitalei Imperiului Roman Dacic, dar si-l revendica pe … Alexandru 
drept stramos ! Maghiarii ii neaga si ei pe romini, aceasta in inima izvorului 
rominitatii antice, Banatul si Panonia, de unde au pornit arienii in colonizare 
lumii vechi. 

Zeii nostri vedici nu ne-au parasit de tot din moment ce ne lumineaza iar 
mintea, asa cum au facut-o in vechime in jurul focului sacrificial. Pedeapsa lor 
asupra dusmanilor poporului ales este cumplita, condamnindu-i pe toti cei 
care-i neaga pe romini la pronuntarea zilnica a numelor stravechi rominesti 
pina in vecii vecilor. Prin numele ariene stravechi, vecinii nostri nu vor uita 
vreodata ca s-au asezat in pamintul vedic pe care trebuie sa-l respecte : Varna, 
Somovit, vedici, Deveni, Agnesakna, Ilatanya, Rigacs, etc. 

De jur imprejurul României de azi, numele zeilor nostri stravechi sint 
prezente peste tot si sint chemate zilnic de cei care acum locuiesc acolo, 
marturie peste milenii a prezentei rominismului si rominilor in toate teritoriile 
Daciei Mari la venirea navalitorilor. Daca bulgarii au orasul Deveni, doar de la 
romini puteau sa-l mosteneasca. Daca sirbii au orasul Somaljice, doar de la 
romini puteau sa-l mosteneasca. Daca maghiarii au sute de nume vedice, doar 
de la o puternica populatie romineasca puteau sa-l mosteneasca. 

Poporul romin a continuat sa existe peste tot in Dacia Mare, in timpul 
intunecatului mileniu al migratiilor. Toti noii veniti, asezati de jur imprejurul 
Daciei Mari au preluat de la populatia romina toate numele zeilor strabuni 
arieni, ramase marturie vesnica a sfinteniei pamintului Daciei. Numele 
stravechi rominesti rasuna azi nu numai pe Plaiul Mioritic, ci de jur imprejurul 
României, in limba bulgarilor, sirbilor, maghiarilor si rusilor. 

Exista o singura cale de reconciliere istorica intre poporul romin si 
popoarele migratoare de acum un mileniu asezate pe pamintul Daciei Mari : 
incetarea negarii rominismului, recunoasterea oficiala de catre vecinii nostri a 
trecutului rominesc a tuturor provinciilor de jur-imprejurul României unde ei 
s-au asezat, scrierea acestor fapte in cartile lor de istorie de la scoala si redarea 
de drepturi depline la toti rominii care au mai ramas in paminturile cotropite. 

Se poate enunta acum inca o consecinta a Demonstratiei Morar, rezultata 
din Postularul (II) Morar si anume Consecinta (III) Morar : “Poporul romin 



 30

are o existenta neintrerupta in toata Dacia Mare, din vremurile vedice 
imemoriabile pina in zilele noastre”. 
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PARTEA a III-a 
sau 

Arianismul Limbii Romine 
 
 
 
Postulatele (III), (IV) si (V) Morar stau la baza celei de a treia parti a 

Demonstratiei Morar, unde vom face o analiza a limbii romine comparata cu 
latina si cu limba ariana. 

Limba ariana vedica era limba spatiului Carpato-Dunarean si a intregului 
sud-est european cu peste 4000 de ani in urma. De aici de la noi, limba ariana 
s-a raspindit in toata lumea prin poporul arian, odata cu marea expansiune 
pornita de pe Dunarea de Jos pe la 2000 i.e.n. Subliniem aici ca miscarea 
poporului arian-carpatin nu a fost o migratie ci o mare expansiune. Aceasta 
inseamna ca desi limba ariana a ajuns raspindita din Irlanda in India, nucleul 
poporului arian a ramas pe loc, in spatiul Carpato-Dunarean, unde va fi 
cunoscut o mie de ani mai tirziu drept poporul get, dac, trac, macedonean, ilir, 
etc. 

Limba ariana, raspindita in toata Europa de sud, a generat mai tirziu 
popoarele si limbile rominice cunoscute azi sub falsul nume de popoarele 
“latine” din cauza ultimului val rominic asupra Europei, cel latin. Poporul 
arian-carpatin ajuns in extremul rasarit a generat poporul si limba persana din 
Iran si mai multe limbi carpatine in India prin amestec cu popoarele locale 
indiene. Care este destinul limbii ariene ramasa in leaganul initial Carpato-
Dunarean? 

 
 

4.5.1. Limba romina 
 
Poporul ancestral arian, de natura psihologica prin excelenta pastorala, nu 

a avut niciodata o tendinta de organizare statala, care este prin natura sa 
impotriva spiritului liber, de infratire cu natura. Aceasta tendinta de libertate 
personala dusa la extrem, cu negarea oricarei forme de guvernamint, s-a imtors 
impotriva poporului arian cind societatea europeana s-a transformat in forme 
statale. 

Arienii au colonizat lumea intreaga, dar nu au lasat in urma nici un nume 
de rege care sa fie reprezentativ pentru arieni. Expansiunea ariana asupra 
Greciei a fost ulterior documentata prin legendele din antichitate, astfel ca au 
ajuns pina la noi numele regilor Ion, Doru, Codru, Manea, Macedon, etc., dar 
nici unul dintre acestia nu este universal reprezentativ pentru arieni. In Asia 
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Mica existau multitudine de cetati ariene-carpatine, Troia, Caria, Frigia, etc. 
Toate aceste cetati erau independente unele de altele ceea ce dovedeste ca 
puterea centralizata nu era acceptata nici in Asia Mica. 

Organizarea sociala pastorala si casnica prin excelenta nu produce peste 
timp urme materiale bogate. Astfel, arienii nu au lasat in urma lor nici un 
templu, nici o constructie mareata, nici un complex de statui, nici pietre 
cioplite sau scrise, etc. doar urmele lor culturale si lingvistice raspindite in 
toata lumea. Ajungem in acest fel in timpurile moderne, cind poporul romin 
este raspindit pe o zona imensa din Europa, dar pe plan politic este dominat de 
catre cei care recurg la forme statale de organizare inca din vechime. 

In aceste conditii, cea mai valoroasa comoara la care ne putem referi 
pe planul trecutului poporului arian este limba si cultura celor care azi 
sint urmasii arienilor de ieri, poporul romin de azi. 

Ni s-a spus de citeva secole incoace ca limba romina, fiind atit de 
asemanatoare cu latina, nu poate proveni decit din latina. Pe de alta parte, 
originea latina a limbii romine este contrazisa de evenimentele istorice, latinii 
dominind doar o parte din Dacia si pentru o perioada scurta de 150 de ani. 
Cum putem rezolva acest paradox? Nu ar fi posibil ca limba daca sa fi fost 
asemanatoare cu latina inca acum 2000 de ani? Daca este asa, limba romina nu 
se trage din latina, fiind deja din aceeasi familie antica. Exista vreo dovada cit 
de mica, macar trei cuvinte rominesti inregistrate inainte de cucerirea romana? 

Dovada documentara a limbii romine antice este deja cunoscuta de 200 de 
ani incoace si provine din … India, sub forma bibliei Rig Veda. Daca putem 
gasi cel putin trei cuvinte rominesti crezute a proveni din latina, dar care pot fi 
dovedite mai vechi decit latina, atunci intreaga limba romina trebuie 
reanalizata prin aceasta noua perspectiva istorica. 

 
 

4.5.2. Postulatele (III), (IV) si (V) Morar. 
 
Diversele componente ale Demonstratiei Morar sint independente unele de 

altele, putind fi prezentate de sine statator. Observati de asemenea caracterul 
convergent al tuturor acestor componente independente. Demonstram prin 
Postulatul (III) Morar, Postulatul (IV) Morar si Postulatul (V) Morar ca limba 
romina de azi este mai veche decit latina si cu radacini de vocabular, semantice 
si culturale pastrate neschimbate in limba vedica. 

Postulatul (III) Morar : “Dezvoltarea sintactica ciclica a unui cuvint 
este imposibila”. 

Postulatul (IV) Morar : “Cuvintele stravechi au o semantica complexa” 
sau negatia acesteia, “Cuvintele imprumutate nu pot avea o semantica 
complexa”. 

Postulatul (V) Morar : “Natura unui limbaj este determinata de 
gramatica si nu de vocabular”. 
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Postulatul (III) Morar ne va ajuta sa dam intiietate originii vedice fata de 
cea latina a unui cuvint din limba romina de azi, care este identic sintactic si 
semantic cu un cuvint vedic, dar are forma sintactica derivata in latina. De 
exemplu, verbul rominesc “a da” nu poate veni din latinescul “dare” din 
moment ce exista in limba vedica, mult mai veche decit latina, sub forma 
identica de “da”. Aceasta este esenta Postulatului (III) Morar.  

Uneori este mai dificil de demonstrat originea pre-latina a unui cuvint 
rominesc din cauza formei sintactice identice in limba romina, latina si vedica. 
Aici intervine Postulatul (IV) Morar care face lumina prin diferentele 
semantice intre cuvintele stravechi rominesti si cele imprumutate din alte limbi 
in decursul istoriei, incluzind limba latina. Un cuvint intrat in limba romina 
recent pe scara istorica, sa zicem in ultimii 1500 de ani, nu poate avea o 
incarcatura semantica grea. 

De exemplu, daca ne uitam in DEX la acelasi cuvint “a da”, gasim mai 
mult de o pagina dedicata explicarii sensurilor multiple pe care le poate avea, 
de la “a oferi” la “a da in casatorie” si “a da din palme”. Nici prin prisma 
Postulatului (IV) Morar cuvintul “a da” nu poate proveni din latina si nici o 
alta limba decit limba romina in sine, pentru ca este infrastructura semantica a 
limbii romine, dezvoltata in mii si mii de ani de vorbire a limbii. Aceasta este 
esenta Postulatului (IV) Morar. 

O limba se poate transforma foarte mult in perioade indelungate, incit sa 
semene foarte putin cu limba originala, mai ales la nivel de vocabular. In ciuda 
acestor schimbari exterioare, structura interna a limbii se conserva bine, fiind 
usor identificabila. Structura interna a unei limbi, comparabila cu ADN-ul 
uman, este gramatica limbii. Aceasta este esenta Postulatului (V) Morar. 

 
 

4.5.3. DEX-ul abunda de erori etimologice. 
 
In procesul de identificare a cuvintelor vedice care sint prezente in limba 

romina de azi, am utilizat Dictionarul Explicativ al Limbii Romine [DEX] al 
Academiei Romine, Institutul de Lingvistica, Editia a II-a publicat in 1998. Ne 
intereseaza sintaxa cuvintelor din ziua de azi, semantica si etimologia acestora. 

Ca si origine a cuvintelor din limba romina gasim urmatoarele surse 
mentionate de DEX in ordine alfabetica : limba albaneza, bulgara, ceha, 
americana, ebraica, engleza, esperanto, franceza, germana, greaca veche, 
japoneza, latina, latina medievala, latina populara, maghiara, medie greaca, 
neo-greaca, poloneza, portugheza, romina, rusa, dialectul sasesc, sirba, croata, 
slava veche, slovena, spaniola, tatara, turca, tiganeasca, ucrainiana si ... 
etimologia necunoscuta. 

A se observa ca potrivit DEX-ului, limba poporului geto-dac a disparut in 
totalitate, de la munte la mare, de la mic la mare, de la primul pina la ultimul 
cuvint, pentru ca nu este nici un cuvint mentionat ca fiind banuit a fi Dac, sau 
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rominic in sine. Nu am gasit in DEX statistici despre compozitia limbii 
romine, deci ma rezum la aprecieri vizuale, rasfoind paginile acestuia. La 
prima vedere, limba romina ar proveni din latina, franceza si alte surse. 
Presupun ca cele mai vechi referiri etimologice sint limba greaca veche si 
limba latina, restul fiind o pleiada de limbi europene noi si ne-europene si mai 
noi, maghiara, Tiganeasca, tatara, turca si japoneza. 

Nu exista in DEX nici o referire la limba geto-daca numita de noi 
rominica si nici la limba si mai veche vedica. Aici incepe scopul acestui 
capitol, de a aduce o noua lumina asupra originii limbii romine, luind in 
considerare surse documentare pe care DEX-ul le-a ignorat cu desavirsire 
pina acum, biblia Rig Veda si Evangheliile Crestine originale. 

Sintaxa cuvintelor si studiul etimologiei acestora a scos in evidenta o 
discrepanta totala intre informatia oferita de DEX si cercetarea noastra 
lingvistica de aici. Vom arata ca elemente ale limbii romine sint mii de ani mai 
vechi decit limba latina, fiind documentate in limba vedica. 

S-a facut o greseala istorica imensa prin ipoteza falsa a disparitiei limbii 
geto-dace de pe fata pamintului, o limba de raspindire europeana cu mai putin 
de 2000 de ani in urma. Noi nu avem nici o dovada ca dacii au “disparut”. Sa 
presupunem ca nu am avea nici o dovada ca dacii au continuat sa existe, desi 
avem. Chiar in aceste conditii, punctul de vedere patriotic ar fi presupunerea 
continuitatii dacilor si nu inmormintarea lor de vii, fara un strop de dovada. 
Noi stim de pe Columna Traiana cum aratau dacii dar oare ce limba vorbeau? 

Falsa ipoteza a disparitiei dacilor determina etimologiile fanteziste din 
DEX, etimologiile “necunoscute”, greselile etimologico-culturale si semantice. 

Cum poate DEX-ul presupune ca un cuvint profund cultural-sedentar cum 
ar fi “hotar” poate proveni din maghiarul “hatar”, de la un popor migrator la 
care cuvintul “hotar” nici nu are sens? Este ca si cum ai presupune ca “fluviu” 
provine de la un trib de beduini din desert. In lipsa dovezilor lingvistice, DEX-
ul ar fi trebuit sa aplice criterii culturale. 

Cum poate DEX-ul sustine ca “a tagadui” vine din maghiarul “tagadny”? 
In limba romina avem o familie larga verbala, adjectivala si substantivala din 
radacina “tagadui”, mult mai bogata decit in maghiara. Daca l-am preluat din 
maghiara, am facut-o mai bine decit in maghiara insasi ! Aceasta dovedeste 
clar ca maghiara l-a preluat de la romini, cu un sens simplu si ingust. In lipsa 
dovezilor lingvistice, DEX-ul ar fi trebuit sa aplice criterii semantice. 

Ceea ce se desprinde din DEX este faptul ca limba romina este 
subordonata oricarei alte limbi europene si ne-europene in care exista un 
cuvint asemanator, desi limbile europene se trag de la noi. Aducem in 
continuare dovezi irefutabile despre vechimea multi-milenara a cuvintelor 
rominesti, presupuse in DEX a proveni din cele mai incredibile limbi europene 
si ne-europene. 
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4.5.4. Exemplificarea Postulatului (III) Morar. 
 
Vom da mai jos exemple de cuvinte rominesti gasite inregistrate in limba 

ariana si pastrate pina in ziua de azi in limba noastra. Aceasta demonstreaza 
mai mult decit originea vedica, identitatea cu limba ariana, adica faptul ca 
limba romina este limba ariana evoluata in spatiul carpatin. 

 
APA. [RV.3.23.4.a-c] : “ni tua dadhe vara a prithivya ilayas pade 

sudinatue ahnam drisadvatyam manusa apayayam sarasvatyam revad agne 
didihi” sau in trducere literara “...O Focule, straluceste opulent in Oameni, in 
Drishadwati, in Apaya si in Saraswati”. Zeul vedic al marilor este Apa, forma 
lunga Apaya. Radacina ”apa” corespunde cu substantivul rominesc “apa” iar 
sufixul “ya” este folosit in limba ariana la derivarea formei lungi. 

Cuvintul vedic “apa” este extensiv folosit in limba vedica in contexte de 
genul “apIteshhu” sau “insetat”, “apsu” sau “in apa”, “ApaH” sau “apa”, 
“indrachApa” sau “curcubeu” (literal “Indra ca Apa”), “udapAne” sau “in 
fintina” (ud-apa-ane), etc. 

[DEX] sustine etimologia cuvintului “apa” ca fiind latinescul “aqua”, desi 
exista o sursa mai veche, identica sintactic si semantic, limba vedica. Originea 
din latinescul “aqua” contrazice Postulatul (III) Morar : avem o dezvoltare 
sintactica ciclica si contradictorie, “apa” in vedica  -> “aqua” in latina -> 
“apa” in romina din nou. Schema de evolutie corecta, care nu duce la 
dezvoltare ciclica ar fi ”apa” in vedica -> “apa” in rominica -> “agua” in 
latina. 

Etimologia latina a cuvintului “apa” este contrazisa si prin Postulatul (IV) 
Morar, avind in vedere semantica complexa a acestui cuvint cum ar fi “apa de 
ploaie” pentru “vorbarie” sau “fara valoare”, “a bate apa in piua”, “a fi o apa si 
un pamint”, “a intra la apa”, “a baga la apa”, “a nu avea dupa ce bea apa”, 
“riu”, “lac”, “mare”, “a merge ca pe apa”, “a sti in ce apa se scalda”, “a lasa in 
apele lui”, etc. Acest cuvint nu poate fi imprumutat din latina fiind baza 
culturala in limba romina. 

Daca “apa” exista in limba vedica-carpatina acum 4000 de ani, exista in 
romina de azi si nu exista in latina, inseamna ca trebuie sa fi existat si in geto-
daca. Avem inca un cuvint geto-dac la socoteala celor putine recunoscute, 
“apa”, plus un intreg context cultural.  

Propunem schimbarea etimologiei cuvintului “apa” ca fiind limba 
stramosilor nostri arieni, limba vedica-carpatina. 

 
PITAR. [RV,1.1.9.a-c] : “sa nah piteva sunave agne supayano bhava 

sacasva nah suastaye” sau “Agni, stai aproape de noi, ca un parinte de fii sai, 
pentru fericirea noastra”. Limba vedica are doua cuvinte pentru “tata” de azi, 
“pitar” si “tAta”. Cuvintul “pitar” se pronunta cam cum se scrie, iar cuvintul 
“tata” se pronunta cu prima vocala lunga si sunet expirat la sfirsit , ca in “ta-a-
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ta-h”. Cuvintul “tAtah” se foloseste pentru cind vorbesc despre tatal meu, iar 
“pitar” se foloseste pentru cind vorbesc despre tatal altcuiva. Aceasta inseamna 
ca “tAtah” este cuvintul “tata” de azi din romina, iar “pitar” este un titlu 
generic de “parinte”. Exista si formele “pitaraH” sau “parinti”, “pitA” sau 
“parinte”, “pitAmahi” sau “mama pitarului” sau “bunica”. Cuvintul “pitar” 
este un titlu si are sensul de “parinte” sau “cel cu pita” sau “cel care aduce 
pita”, ca expresie a intiietatii barbatului in perioada patriarhala care a urmat 
lungii si fericitei perioade matriarhale europene. 

Ne uitam in DEX si gasim cuvintul “pitar” cu sensul “titlu dat boierului 
care se ocupa cu aprovizionarea cu piine...”. Iata cum cel ce aduce piinea este 
tot “pitar” mii de ani mai tirziu si este folosit tot ca un titlu. DEX-ul sustine ca 
“pitar” vine de la “pita” ceea ce nu este corect, din moment ce avem o potrivire 
sintactica si semantica perfecta cu limba strabuna vedica. 

Daca cuvintul “pitar” exista in limba ariana acum 4000 de ani, mai exista 
si azi in romina si nu exista in latina, deducem ca a existat si in limba geto-
daca. Am gasit inca un cuvint pierdut in urma de catre daci : “pitar”. Propunem 
schimbarea etimologiei cuvintului “pitar” ca fiind limba stramosilor arieni din 
spatiul carpatin, limba ariana-carpatina. 

Cautam in DEX si aflam ca etimologia cuvintului “pita” este crezuta 
limba bulgara, cuvintul “pita” ! Am aratat mai sus existenta radacinii “pita” cu 
mii de ani mai inainte ca dacii sa auda de limba bulgara. Din punct de vedere 
cultural, de ce presupune DEX-ul ca un popor sedentar ca si rominii au preluat 
cuvintul “pita” de la un popor migrator si nu invers? Pentru ca pita nu este in 
latina iar dacii s-au “dezintegrat” in neant. 

Propunem schimbarea urgenta a etimologiei cuvintului “pita” ca fiind 
limba stramosilor arieni din spatiul carpatin, limba vedica. 

Sa observam de asemenea formele rominesti derivate de “tatin” sau 
“tataia”, pe care l-as scrie “tata-ya”, cu rezonante ciudate si vechi, care 
amintesc de cuvintul stramosesc “taatah”. Cautam in DEX si aflam ca 
etimologia cuvintului “tata” este din limba latina cuvintul “tata”. Aici apare o 
concordanta intre limba vedica, romina si latina rezolvata  prin Postulatul (IV) 
Morar. Sa vedem sensurile cuvintului “tata” : “tata” ca si “parinte”, “tata de 
familie” ca si barbat care are copii, “tata mare” ca si bunic, “tata bun” ca si tata 
adevarat, “din tata in fiu” ca si transmis din generatie in generatie, “calca pe 
urmele lui taica-su” ca si asemanare comportamentala, “bucata  rupta din tata-
sau” ca si asemanare fizica, etc. Cuvintul “tata” este baza culturala in limba 
romina deci nu poate fi preluat din alta limba. 

Am gasit inca un cuvint pierdut in urma de catre daci : “tata”. Propunem 
schimbarea etimologiei cuvintului “tata” ca fiind limba stramosilor arieni din 
spatiul carpatin, limba vedica. 

 
RIGA. Numele vedic de “Rig” din “Rig Veda” corespunde cu 

substantivul comun “riga” din limba romina, forma “rex” in latina. [DEX] 



 10

sustine etimologia cuvintului “riga” din limba neo-greaca forma “righas”. L-
am gasit inregistrat in biblia Rig Veda, cam pe vremea cind grecii nici nu 
venisera in Europa. 

Cuvintul “riga” provine din limba vedica iar forma “righas” este derivata 
si grecizata din limba ariana-carpatina, ca multe alte cuvinte rominesti. 
Schema de dezvoltare sintactica ar fi “rig” -> “riga” -> “righas”, deci grecii 
au mostenit acest cuvint de la arieni si de la limba lor carpatina, dupa cucerirea 
Greciei de catre regii arieni numiti Ion si Doru, vestitii ionieni si Dorieni. 

Propunem etimologia cuvintului “riga” ca fiind limba vedica a stramosilor 
nostri arieni. Cuvintul “riga” are forma derivata “rex” in latina, deci latina este 
derivata din limba carpatina. 

 
A VEDEA. Numele culturii Veda din “Rig Veda” corespunde cu verbul 

“a vedea” forma “vede” din limba romina. [DEX] sustine etimologia 
cuvintului “a vedea” din limba latina forma “video, videre”. Daca acceptam 
aceasta etimologie, schema de dezvoltare sintactica a acestui cuvint ar fi 
contradictorie ciclica, “veda” in vedica -> ”video,videre” in latina -> 
”vedea” in romina, cu forma finala reintoarsa la forma initiala. Schema 
sintactica corecta este in mod evident “veda” in vedica -> “vedea” in 
rominica -> “videre,video” in latina. Aceasta arata originea verbului “a 
vedea” direct din limba ariana, a latinescului “videre” din limba rominica, deci 
limba rominica precede limba latina. 

Daca “veda” exista in limba vedica-carpatina acum 4000 de ani, exista in 
limba romina de azi si nu exista in latina, inseamna ca asa “vedeau” si dacii ! 
Am gasit inca un cuvint dac tocmai cind ni s-a spus ca nu-s mai multe decit 
minunile lumii antice : “vedea”. 

Propunem etimologia cuvintului “a vedea” ca fiind limba stramosilor 
nostri arieni, limba vedica-carpatina. 

 
 

4.5.5. Exemplificarea Postulatului (IV) Morar. 
 
In cautarea etimologiei corecte a cuvintelor rominesti, intilnim cazuri in 

care cuvintul are forma semantica si sintactica identica in romina, latina si 
ariana. Este oare posibil sa izolam etimologia corecta in aceasta situatie? 

Raspunsul vine prin Postulatul (IV) Morar : “Un neologism nu poate 
avea o semantica complexa“. De exemplu, gasim in DEX cuvintul 
“computer” (desi noi avem cuvintul “calculator”, iar in engleza “computer” 
inseamna “calculator”, DEX-ul considera ca a sosit timpul sa ne inchinam 
limba noastra straveche Americii, dupa o lunga perioada de inchinare Romei). 
Acest cuvint a intrat de curind in limba romina si nu poate intra in expresii 
semantice complexe, ci este folosit ca atare, cu un sens restrins si bine definit. 
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Dam si opusul acestui exemplu prin substantivul “om” analizat mai jos. 
Daca te uiti in DEX vei gasi mai mult de o treime din pagina dedicata 
explicarii sensurilor acestui cuvint. Aceasta ne arata un adevarat context 
cultural creat in jurul cuvintului “om” de catre poporul romin, fapt care ne face 
sa punem la indoiala originea lui latina. 

Cuvintul “om” se foloseste cu sensul de “nu-i om”, “om de omenie”, “te 
fac om”, “s-a facut ne-om”, “omul meu”, “de la om la om”, “ca omul”, etc. 
Daca acum 1900 de ani, la cucerirea Daciei, limba daca nu continea acest 
cuvint, ne este greu sa credem ca s-a creat tot acest context cultural in jurul 
cuvintului “om” si ca s-a raspindit in toate provinciile rominesti cu aceeasi 
semantica complexa. Acesta este sensul Postulatului (IV) Morar : “Cuvintele 
stravechi pot sa aiba o semantica complexa“. 

Ca o regula generala, cind gasesti in DEX cuvinte la care li se dedica o 
jumatate de pagina pentru a le explica toate sensurile, acele cuvinte 
trebuie sa fie stravechi si le vei gasi in limba ariana. Poporul romin nu a 
creat acele sensuri complexe in fuga, intre doua preluari din latina, slavona si 
franceza. Verificati pentru voi insiva cuvintele “om”, “a da”, “drac”, “dar”, 
“cuvint”, “prag”, “stringe”, “tine” etc. Aceste cuvinte sint profund culturale 
si tin de esenta limbii romine in sine, care nu se schimba odata cu fondul de 
vocabular. Pot sa preiau cuvintul “prag” din slavona dar nu pot construi pe el o 
filozofie ! Daca o semantica complexa exista in jurul “pragului”, acesta cu 
siguranta apartine poporului romin de mii de ani. 

Ca o alta exemplificare a Postulatului (IV) Morar, deschide orice dictionar 
de engleza de exemplu si compara spatiul acordat explicarii unui cuvint latin, 
cu spatiul acordat explicarii cuvintelor “ciudate” englezesti : o pagina pentru 
“blood”, o pagina pentru “bring”, doua pagini pentru “set”, o pagina si 
jumatate pentru “stick”, trei-patru pagini pentru “take”, etc. Aceste cuvinte nu 
sint latinisme intrate in engleza masiv in ultimii 2000 de ani ca neologisme. 
Aceste cuvinte sint fundamentul limbii engleze, baza culturala a limbajului si 
nu pot proveni din nici o alta limba, decit engleza in sine. Ca un contrast, uita-
te la latinisme, doua rinduri pentru “abstract”, doua rinduri pentru “absurd”, 
etc. Ca pure neologisme, cuvintele latine nu sint niciodata folosite cu sensuri 
complexe. 

In cazul limbii romine lucrurile sint putin mai complicate pentru ca latina, 
tragindu-se din limba rominica, este foarte asemanatoare cu romina, deci nu 
este evidenta originea ne-latina a unui cuvint cum ar fi cazul cu “take” in 
engleza. Vom aplica Postulatul (IV) Morar numai cind Postulatul (III) Morar 
nu poate rezolva originea cuvintelor identice in romina, latina si vedica, dar nu 
vom abuza de acesta, ci il vom aplica in paralel cu Postulatul (III) Morar ca sa 
subliniem importanta culturala a anumitor cuvinte din limba romina. 

Vom aduce in continuare alte exemple de cuvinte rominesti care au forme 
semantice si sintactice asemanatoare in vedica, romina si latina. Vom aplica 
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apoi Postulatul (IV) Morar si Postulatul (V) Morar in favoarea originii lor 
vedice si nu latine. 

 
CA. [RV,2.1.15.a-b] : “tuvam tan sam ca prati casi majmana agne sujata 

pra ca deva ricyase” sau “...tu esti ... ca zeii ...“. Din punct de vedere 
gramatical, gasim asemanari socante intre limba vedica veche de mii de ani si 
limba romina contemporana. Nu ne gindim la vocabular ci la aspecte intime 
gramaticale, cum ar fi genurile substantivelor, conjugarea verbelor, declinarea 
substantivelor, folosirea prepozitiilor si a adverbelor. 

Avem mai sus adverbul “ca” pe care-l gasim si in limba romina, explicat 
in DEX ca “se compara doua sau mai multe lucruri, fiinte, situatii”, etc. 
Nimeni din România nu are nevoie de traducere ca sa inteleaga textul arian 
“tuvam ... ca deva” care inseamna “tu ... ca deva” chiar daca nu stim cine este 
Deva. Avem deci o potrivire sintactica si semantica perfecta la nivel 
gramatical cu limba vedica. In cite limbi pe Tera mai poti gasi aceste 
asemanari? 

Ne uitam in DEX si gasim etimologia adverbului “ca” ca fiind (cacofonie 
milenara) latinescul “quam” iar conjunctia “ca” ca fiind “qu[i]a”. Aici s-ar 
contrazice in primul rind Postulatul (V) Morar care ne spune ca o limba poate 
imprumuta vocabular dar nu poate imprumuta gramatica de la o alta limba. 
Daca avem aceeasi gramatica in vedica, inseamna ca limba romina este limba 
vedica deoarece nu ar fi putut imprumuta gramatica. Daca si latina prezinta 
gramatica asemanatoare, latina este fie o ramura a limbii vedice, fie a limbii 
rominice din care s-a rupt in Italia. Observati ca nici latina nu a preluat de la 
limba rominica ci s-a desprins din limba rominica, altfel fiind imposibila 
mostenirea gramaticala. 

Adverbul “ca” nu se poate trage din latinescul “quam” pentru ca ar duce la 
o dezvoltare sintactica ciclica, “ca” in vedica -> “quam” in latina -> “ca” in 
romina din nou. Schema de dezvoltare corecta este cea neciclica si 
necontradictorie, “ca” in ariana -> “ca” in rominica -> “quam” in latina. 

Cerem Institutului de Lingvistica schimbarea etimologiei cuvintului “ca” 
ca fiind limba stramosilor nostri arieni din spatiul carpatin, limba vedica. 

Daca cuvintul “ca” exista in limba ariana acum 4000 de ani, exista in 
limba romina de azi, evident ca exista si in limba daca. Am gasit inca un 
cuvint “pierdut” in urma de catre daci : “ca”. 

 
A DA. Cuvintul vedic “da” se foloseste intensiv in Rig Veda, cu sensul de 

“a da”, intrind in expresii complexe de genul “a da”, “a oferi”, “a gratifica”, “a 
da voie”, “a da drumul”, “a da in casatorie”, “a da din palme”, “a da un semn”, 
“a da o batalie”, “a da foc”, “a da in schimb”, etc. Mai avem si forma “dA” 
care ar fi “da” de azi, cu sensul de “datatorul” sau “cel ce da” sau “oferitorul”. 
Ne uitam in DEX si gasim mai mult de o pagina inchinata  verbului “a da”, 
avind sensurile de mai sus, plus multe altele greu de insirat aici : “a inmina”, 
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“a oferi”, “a da binete”, “ a da in chirie”, “a da imprumut”, “a restitui”, “a da 
pe din doua”, “a da virsta cuiva”, “a da de lucru”, “a da in paza”, “a da in 
judecata”, “a da in casatorie”, etc. Daca ar fi singurul exemplu de cuvint pur 
arian in limba romina si tot ar fi suficient pentru orice demonstratie 
credibila ! Mosteniri sintactice identice cu semantica complexa nu sint 
posibile prin intermediari. 

Ni se spune in DEX ca etimologia verbului “a da” este latinescul “dare”? 
Daca noi rominii am preluat “a da” de la latinescul “dare”, am facut-o mai bine 
decit latinii insisi ! Verbul “a da” este atit de complex in limba romina incit 
orice fel de origine ne-romina, recent pe scara istoriei, trebuie exclusa cu 
desavirsire. 

Verbul “a da” are aceeasi sintaxa si semantica complexa in limba vedica 
deci potrivit Postulatului (IV) Morar orice intermediar trebuie exclus. In cazul 
acestui cuvint s-ar contrazice si Postulatul (III) Morar, ducind la o dezvoltare 
sintactica ciclica “da” in vedica -> “dare” in latina -> “da” in romina din 
nou. Schema de dezvoltare sintactica corecta este evident cea neciclica si 
necontradictorie, “da” in vedica -> “da” in romina -> “dare” in latina. 
Cuvintul rominesc “a da” este sintactic si multiplu-semantic identic cu limba 
vedica deci limba romina este limba vedica evoluata in spatiul Carpato-
Dunarean. 

Am mai gasit inca un cuvint pe care-l foloseau geto-dacii : “a da”. 
Propunem DEX-ului “a nu mai da din colt in colt” si a schimba etimologia 
cuvintului “a da” in limba strabuna vedica-carpatina. 

 
NAS. Cuvintul arian “nasa” inseamna pur si simplu rominescul “nas”, 

forma articulata “nasul”. Acest cuvint intra in multe expresii in limba vedica, 
cum ar fi de exemplu “nAsAzoSa” sau “nas uscat”, “nAsAvedha” sau “gaura 
nasului”, “nAsArandhra” sau nara, “nAsAvaMza” sau “radacina nasului”, 
“nAsArzas” sau “polipii nasului”, “nAsAraktapitta” sau “singerarea 
nasului”, “nAsApAka” sau “curge nasul”. 

Ne “bagam si noi nasul” prin DEX, iar ceea ce “ne miroase imediat la 
nas” este etimologia cuvintului “nas”, care “ni se flutura pe la nas” ca fiind 
latinescul “nasus”. Din punct de vedere sintactic, cuvintul “nas” este mai 
aproape de vedicul “nasa” decit de latinescul “nasus”. Aceasta inseamna ca 
prin etimologia din DEX se incalca Postulatul (III) Morar. Potrivit DEX-ului 
am avea “nasa” in vedica -> “nasus” in latina -> “nas” in romina din nou. 
Schema de dezvoltare corecta este cea neciclica, “nasa” in vedica -> “nas” in 
rominica -> “nasus” in latina, care este rominescul “nas” latinizat in mod 
clasic. 

Sa zicem ca in acest caz avem o asemanare prea mare intre vedica, romina 
si latina ca sa putem convinge si pe Italieni nu numai pe romini. Vom recurge 
evident la Postulatul (IV) Morar sa vedem semnificatiile pe care le are acest 
cuvint in romina si daca putem gasi o relatie directa cu limba vedica. 
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In primul rind sa observam ca in DEX este rezervata o treime de pagina 
pentru sensurile cuvintului “nas”, cum ar fi : “sub nasul cuiva”, “a vorbi pe 
nas”, “a avea nas”, “a-si lua nasul la purtare”, “a nu-si cunoaste lungul 
nasului”, “cu nasul pe sus”, etc. Aceste sensuri multiple demonstreaza ca “nas” 
este parte din infrastructura culturala a limbii romine deci nu poate veni din 
nici o limba, incluzind latina. 

Un cuvint se poate imprumuta din alta limba, dar nu si expresiile in care 
acesta intra. Am sa aduc acum un argument zdrobitor in favoarea Postulatului 
(IV) Morar : cuvintul vedic “nAsAbhaGa” care este tradus “a cadea cu nasul 
jos”, dar evident ca sensul original s-a estompat prin indepartata Indie. Sensul 
acestui cuvint vedic este cel cultural rominesc, “a nu-i cadea nasul jos”. Acest 
exemplu ar fi suficient pentru orice demonstratie credibila a originii pur vedice 
a limbii romine. 

Noi mai aducem inca un argument de aceeasi clasa, cuvintul vedic 
“nAsAntika” care se traduce drept “un bat care ajunge pina la nas”, desi un 
asemenea cuvint nu ar avea sens in nici o limba din lume. Din nou sensul 
original ii s-a estompat in indepartata Indie. Acest cuvint este pur si simplu 
expresia culturala romineasca ”a nu-i ajunge cu batul la nas”, ceea ce are sens 
dintr-o data, fiind o expresie care inseamna ceva. Iata cum limba romina de azi 
isi poate aduce contributia la semantica limbii ariene, care in India este de 
multe ori doar ghicita sau pur si simplu uitata in timp. 

Observati mai sus cuvintul vedic “nAsApAka” care se traduce drept 
“afectiune a nasului” si care este format din “nas-apa-ca”, toate trei cuvinte 
rominesti si care impreuna inseamna “(curge) nasul ca apa”, expresie 
complexa neschimbata dupa mii si mii de ani de evolutie. Observati de 
asemenea cuvintul vedic “nAsArandhra” din care pastram prima si ultima 
silaba obtinind cuvintul “na-ra”, care este si smnificatia acestui cuvint. 

Din punct de vedere semantic, limba romina este limba ariana, chiar 
dupa mii si mii de ani de evolutie vie. Cine mai sustine originea latina a 
cuvintului “nas”, “are nasul moale” sau “are nasul rosu” sau “ii creste nasul” 
sau vrea “sa ne duca de nas” asa ca “sa nu-si mai bage nasul”. Pot fi toate 
aceste expresii imprumutate din latina? 

Daca cuvintul “nas” exista in limba vedica cu mii si mii de ani in urma si 
exista in limba romina de azi, trebuie ca a existat si in limba daca. Am gasit 
inca un cuvint “pierdut” in urma de catre daci : “nas”. Cerem Institutului de 
Lingvistica schimbarea etimologiei cuvintului “nas”, ca fiind limba stramosilor 
nostri arieni din spatiul carpatin, limba vedica. 

 
OM. [RV,1.3.7.a-c] : “omaasas carsaniidhrto visve devaasa a gata 

daasvamso daasusah sutam”. Observati cuvintele rominesti din acest vers, 
dupa mii de ani de evolutie ! Potrivit DEX-ului “om” vine din latina, “deva” a 
disparut odata cu geto-dacii, “da” vine din latina, “gata” vine din albaneza, iar 
“suta” este “necunoscuta”, desi toate scrise negru pe alb in versul de mai sus. 
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Deducem din DEX ca limba romina ar fi un ghiveci lingvistic european. Toate 
cuvintele de mai sus vin din limba romina insasi, numita limba ariana cu 4000 
de ani in urma si limba daca cu 2000 de ani in urma. 

Vom analiza acum cuvintul arian “om” care se foloseste la inceputul 
multor versuri din Rig Veda. Acest cuvint si-a pierdut intre timp semnificatia 
originala, dintr-un motiv pe care-l vom discuta in capitolul “Contextul cultural 
al Rig Vedei”. “Om” a devenit intre timp un cuvint “ocult” si nu se mai 
traduce ci se “incanteaza”, ca un fel de “ommm...” la inceputul unei predici 
hindu, sau la pasajele mai importante, avind sensul apropiat de “amin” la 
Crestini. Mai semnifica cumva si treimea hindu cu referire la Vishnu, Siva si 
Brahma. Mai semnifica si treimea vedica cu referire la Rig Veda, Soma Veda 
si Yajur Veda. N-a fost tradus niciodata ce sensul original, cel din limba 
romina de azi. 

Cuvintul vedic “om” intra in alcatuirea altor cuvinte cum ar fi “oma” sau 
“omAsas” cu sensul de “prieten”, “ajutator”, “protector”. Poate avea forma 
“oman” pe care l-am gasit tradus cu sensul de “ajutor”, “protectie”, “favoare”, 
“amabilitate”. Pentru oricine vorbeste limba romina este evident ca “oman” 
inseamna pur si simplu “uman”, adjectivul din familia de cuvinte “om”. Iata 
cum dezvoltarea familiei de cuvinte “om” a inceput cu mii si mii de ani in 
urma. Familia “om” era deja bogata acum 4000 de ani, prin cuvintele 
“omanuat” care are sensul de “omenit”, “omAtrA”, “omyA”, “omyAvat” 
care se invirt in jurul semnificatiei de mai sus. Mai apare in forma “omile” 
tradus ca si genitivul substantivului “om” sau “omului”. 

Avem in limba romina substantivul comun “om” avind o semantica 
deosebit de complexa si identica cu mai sus, plus o larga familie dezvoltata din 
acesta. Are sensurile de “fiinta umana”, “barbat”, “sot”, “persoana integra”, 
“persoana indreptata”, “persoana de incredere”, “persoana de seama”, 
“persoana matura”, etc. Cuvintul “om” intra de asemenea in expresii cum ar fi 
: “din om in om”, “de la om la om”, “a fi la mintea omului”, “nu-i nici picior 
de om”, etc. Exista de asemenea o intreaga familie de cuvinte bazata pe 
radacina “om”, cum ar fi “omenos”, “omenesc”, “omenire” si formele negate 
ale acestor cuvinte, “neom”, “neomenos”, “neomenesc”. Avem de asemenea 
verbul “a omeni”, cu sensul “a ospata”, “a cinsti”, “a onora”sau “a slavi”. 
Vedem de aici importanta pe care “om” o are in limba romina, incepind cu 
referirile vedice si pina in ziua de azi. 

Potrivit Postulatului (IV) Morar acest cuvint nu poate fi imprumutat din 
alta limba, fiind baza culturala a limbii romine. DEX-ul ne da etimologia latina 
din “homo” care contrazice in acest moment doua postulate. Etimologia latina 
este incorecta si prin prisma Postulatului (III) Morar astfel : “om” in vedica -
> “homo” in latina -> “om” in romina din nou, cind de fapt schema corecta 
ar fi cea neciclica si necontradictorie “om” in vedica -> “om” in rominica -> 
“homo” in latina. Propunem DEX-ului schimbarea urgenta a etimologiei 
cuvintului “om” ca fiind limba strabuna vedica. 
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Am gasit aici inca un cuvint lasat in urma de poporul geto-dac : “om” si o 
intreaga familie de cuvinte, chiar o cultura bazata pe acesta, de care trebuie sa 
fim mindri. 

Daca “om” ar fi singurul exemplu pe care l-am avea pentru a dovedi 
originea direct vedica a limbii romine, tot ar fi de ajuns pentru o 
demonstratie credibila. Cuvintul “om” are o familie de cuvinte in vedica si o 
familie de cuvinte similare in romina, deci limba romina este limba vedica 
nascuta si evoluata in spatiul Carpato-Dunarean. 

 
A STA. Un alt cuvint cu puternic caracter de infrastructura culturala a 

limbii romine este verbul “a sta”. DEX-ul ii dedica o jumatate de pagina pentru 
explicarea semnificatiei acestuia, de la “a se opri din mers” pina la “a fi pe 
punctul de a face ceva”. Observati cite cuvinte sint necesare pentru a-i intelege 
semnificatia. 

DEX-ul ne da etimologia latina a acestui cuvint, ceea ce contrazice din 
capul locului Postulatul (IV) Morar, fiind un cuvint deosebit de complex in 
limba romina. Cum sa vina din latina, recent pe scara istorica, din moment ce 
este mai mult decit un simplu cuvint, element cultural al limbii? Sa nu uitam ca 
avem in plus o familie de cuvinte, “stabil, stabili, stabiliment, stabilire, stabilit, 
stabilitate, stabiliza, stabilizant, stabilizare, stabilizator”, care potrivit DEX-
ului vin din latina si franceza, numai din romina nu. 

DEX-ul sustine ca verbul “a sta” vine din latinescul “stare”. Eu m-am 
indoit de asa ceva si am cautat in cartile vedice, mii si mii de ani mai vechi 
decit limba latina. Se gaseste acolo cuvintul ”stha”, care inseamna “a sta” si 
intra in expresiile “a sta in picioare” (observati ca folosesc verbul “a sta” 
pentru a traduce verbul “a sta” !), “a sta jos”, “a sta pe o pozitie”, “a sta intre”, 
“a sta pentru cineva”, etc. Avem apoi cuvintul “sthA”, care se prununta “sta-
a”, cu un fel de “a-a” inchis, foarte aproape de cum zicem noi astazi “sta” ! 

Este mai mult de o pagina in dictionarul explicativ al limbii ariene pentru 
acest cuvint, care se traduce prin expresiile rominesti identice de “a sta 
[in,pe,la] ceva”, “a sta pe loc”, “apa care sta din curs”, “a sta in viata”, “a sta 
pe un car”, “a sta nemiscat”, “a sta pentru ceva”, “a sta impotriva a ceva”, “a 
sta in preajma”, “a sta credincios”, “a sta necasatorit”, “a sta tacut”, “a sta 
intins pe jos”, “a sta aproape”, “a sta la dispozitie”, “a sta concentrat”, “a sta 
retras”, etc. 

Avem apoi o intreaga familie de cuvinte, “sthAparityAgena” pentru “a 
sta flamind”, “sthAGAnubhyAm” pronuntat “geanubiam” ce sensul de “a sta 
in genunchi”, “sukhamsthA” cu sensul de “suca de a sta”, apoi forma de 
participiu “sthita” care inseamna “stat, stata”, “evam avasthite” fiind “dupa 
cum stam”, etc. Nu mai putem “sta la discutie” despre originea acestui cuvint, 
deoarece este mai mult decit evident, ca si vocabular, sintaxa, gramatica, 
semantica si cultura a limbajului. 
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Daca mai era nevoie de inca o dovada, limba romina este limba vedica, 
nascuta si evoluata in spatiul carpatin, România de azi. Cerem Institutului de 
Lingvistica schimbarea etimologiei cuvintului “a sta”, ca fiind limba 
stramosilor nostri arieni din spatiul carpatin, limba vedica. 

Daca cuvintul “sta” exista in limba vedica cu mii si mii de ani in urma si 
exista in limba romina de azi, trebuie ca exista si in limba daca. Am gasit inca 
un cuvint “pierdut” in urma de catre daci : “a sta”. 

 
 

4.5.6. Alte cuvinte ariene din limba romina. 
 
Exista prea multe alte dovezi de vocabular rominesc care demonstreaza 

originea straveche, pre-latina, direct ariana a limbii romine, ca sa poata fi 
tratate detaliat cum am facut mai sus. In plus fiecare exemplu este o dovada 
individuala a continuitatii limbii geto-dace, rominice, pina in ziua de azi. 

Vom discuta in continuare pe scurt alte exemple de vocabular si 
gramatica care demonstreaza afirmatiile de mai sus, fara a mai trece prin 
Postulatele Morar si fara a mai trece prin schemele de dezvoltare sintactice si 
semantice. Ca un exercitiu puteti aplica voi insiva aceste postulate la cuvintele 
care se dau mai jos si dovedi ca a) originea acestor cuvinte nu poate fi latina ci 
direct limba ariana b) ca aceste cuvinte trebuie sa fi existat in limba geto-daca 
c) ca latina se trage, in mod argumentat, din limba rominica, nefiind direct 
ariana. 

Concluzia la care am ajuns citind DEX-ul este ca cei responsabili pentru 
etimologia cuvintelor au procedat astfel : a) s-au uitat prin limba latina ca sa 
caute o asemanare b) s-au uitat prin greaca ca sa caute o asemanare c) s-au 
uitat prin dictionarele limbilor vecine ca sa caute o asemanare d) s-au uitat prin 
alte dictionare (franceze, germane, turce, etc). Daca au gasit un cuvint intr-unul 
din dictionare, hopa ! i-au gasit etimologia. Daca nu l-au gasit nici unde, a 
devenit “necunoscut”. Nu s-a considerat posibilitatea originii dace a nici unui 
cuvint rominesc, pentru ca limba noastra trebuie sa fie, conform unei ipoteze 
eronate, “latina”. Cind stiinta nu avea argumente, nu s-a recurs la cel mai 
elementar sentiment de patriotism. 

De exemplu, ce te face sa crezi ca rominii au luat “opinca” din bulgara si 
nu bulgarii de la romini? Au fost oare bulgarii sculptati cu “opinci” in picioare 
pe Columna Traiana? Au venit rominii in Europa peste bulgari sau invers? 
Pentru ca opincile sint sculptate pe Columna, dacii aveau evident opinci deci in 
mod sigur aveau si o vorba pentru ele. Dacii nu au renuntat la opinci din 
moment ce le poarta si azi. S-au repezit oare cu totii, din Banat si Maramures 
pina la Sofia, ca sa invete de la bulgari, abia veniti in Balcani, vorba “opinca”? 
La fel, cum poti sa stii ca “pita” vine din bulgara si nu din romina (cind de fapt 
vine din limba noastra stramoseasca, ariana)? Cum poate “gata” veni din 
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Albania, de pe malul Adriaticii, pina in Maramures si Bucovina? Cum poate 
“hotar” veni din maghiara, contradictie in termeni la un popor migrator? 

Absurditatile lingvistice din DEX trec dincolo de tragic, rezultind toate 
din falsa ipoteza a disparitiei dacilor si limbii lor. Din moment ce dacii au 
“disparut”, iar “hotar” nu este decit la maghiari, trebuie ca a venit de acolo ! N-
a fost oare invers, “hotar” a fost aici din zorii istoriei si doar maghiarii l-au 
preluat de la noi? Este mai usor de admis originea maghiara a cuvintului 
“hotar” decit continuitatea Daca? 

Vom grupa mai jos noile exemple de vocabular in functie de limbile din 
care DEX-ul “ghiceste” ca ar proveni aceste cuvinte, cum ar fi latina, albaneza, 
limbile slave si maghiara. Aratam in fiecare caz in parte originea lor 
stramoseasca ariana, deci si geto-daca sau rominica. 

 
 

4.5.6.1 Alte cuvinte rominesti-ariene, presupuse latine in DEX. 
 
Poporul romin si-a pastrat cu greu fiinta, spiritul si limba in ultimele doua 

mii de ani, cele mai grele doua mii de ani de la inceputul inceputului pina in 
ziua de azi. In ultimul timp, pericolul mare vine de dinauntru, de la savantii 
care au creat imaginea unui ghiveci lingvistic al limbii romine. 

Structura de baza a limbii romine este “latina” in aparenta, cu asemanari 
de vocabular si gramaticale de necontestat. Calea cea mai simpla este sa afirmi 
ca un cuvint din limba romina care se gaseste si in latina, identic sau derivat, 
provine din latina, din moment ce latina este bine documentata, analizata, 
inregistrata in carti, etc., pe cind despre limba romina nu stim aproape nimic, 
deoarece dacii nu stateau cu tarusa in mina. 

Sa fie oare chiar asa? Daca noi nu stim nimic despre limba dacilor, mai 
bine zis nu stiam pina acum, sint posibile mai multe variante : a) limba dacilor 
era complet diferita de latina b) limba dacilor era inrudita cu latina c) limba 
dacilor era chiar latina. Observati ca nici una din aceste posibilitati nu este mai 
buna decit alta, din moment ce nu stim nimic despre limba daca, putea fi 
teoretic chiar din familia Teutonica ! In aceste conditii, ipoteza “disparitiei” 
dacilor este egal probabila cu ipoteza continuitatii dacilor. 

In ultimele doua-trei secole s-a pedalat intens pe ideea latinitatii limbii 
romine, din cauza asemanarii socante cu latina si din cauza lipsei de informatii 
care au devenit disponibile astazi. In continuare vom ridica voalul de pe multe 
alte cuvinte rominesti presupuse “latine”. 

 
A CARA. Etimologiile fanteziste din DEX “ti se dau cu carul”. Avem 

substantivele comune “car”, “carare”, “caraus”, “carausie”, “caravana” si 
verbul “a cara, carare” in limba romina. DEX-ul vine si ne spune ca vine de la 
latinescul “carrus”, “carrare” si “carraria” pe care dacii le-au invatat de la tinar 
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la batrin, de la munte la mare, din Panonia pina in Basarabia, de la legionarii 
romani. 

Noi ne indoim de aceasta si cautam prin limba vedica, unde gasim 
cuvintul “cara” si “cAra” cu sensul de “mergind”, “miscind” si “calatori” pe 
care mi-as permite sa le traduc drept cuvintele rominesti binecunoscute “a 
cara”, respectiv reflexiv “a te cara”. Am mai gasit si cuvintul “car” cu sensul 
de “merge”, “a misca pe tine insuti”, “a umbla” si “a te duce de aici” sau “a te 
cara”. 

Daca cu mii de ani in urma a fost “cAra” in vedica, azi este “a cara” in 
limba romina, nu se poate decit sa fi fost tot “cara” intre ele, la geto-daci. Am 
descoperit aici ca dacii “carau” tot cu “carul” pe “cararile” stramosesti. Mai 
“carati-va de aici” cu latinismele voastre ca “vi s-a cam umplut carul” (nu cel 
latin ci cel vedic sau rominic) ! 

 
A SEMANA, ASEMANARE. Am pornit in DEX de la cuvintul “seama” 

sau “sama” cum e pe la Cluj si am fost condus la verbul “a semana” cu sensul 
de “a asemana”, “asemanare”, “asemanat” si “asemanator”. DEX-ul ne spune 
ca aceste cuvinte vin din latina, forma “similare” si forma “assimilare”. De la 
“assimilare” pina la “semana” este cale lunga, ceea ce m-a facut sa extind 
cercetarea etimologica la limba vedica. 

Am gasit in limba vedica o foarte larga familie de cuvinte din radacina 
“sama” continind mai multe zeci de cuvinte. Unul dintre ele este “samAna” 
original pronuntat ca in “sama-ana”, cu sensul de “identic”, “acelasi”, 
“similar” si “egal in marime”, “egal in virsta”, “egal in pozitie sociala”, “egal 
in timp”, “egal in semnificatie”, “asemanator”, “unul ca altul”, ceea ce este 
limba romina de azi, vorba “seamana” sau “samana” cum se mai spune pe la 
Cluj. 

Apare apoi in expresii de genul “samAnakarma”, “samAnakAla”, 
“samAnagrAma”, “samAnamAna”, “samAnastAna”, “samAnaartha”, 
etc. Originea latina a acestui cuvint, forma “assimilare” contrazice Postulatul 
(III) Morar. In acest caz este de-a dreptul evident ca “seamana” sau “samana” 
vine din “samAna”. Ca o regula generala, sunetul care era vocala lunga “aa” 
sau “A” in ariana a devenit intre timp “a” in limba romina sau poate a fost tot 
asa. Se incalca Postulatul (III) Morar prin schema sintactica ciclica, deci nici 
acest cuvint nu vine din latina ci de la stramosii arieni, prin geto-daci. 
Etimologia latina tare mai “samana” a treaba neterminata. Daca latina 
“samana” cu romina este pentru ca latina se trage din limba rominica. 

 
TARA. Una dintre notiunile cele mai fundamentale ale unui popor este 

notiunea de patrie, teritoriu sau tara. Poporul stravechi Dacic este mentionat 
inca in antichitate ca fiind “cel mai numeros din lume dupa indieni”, deci era 
un popor major cu care nici un alt popor contemporan lui nu se putea masura. 
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Este deci imposibil ca dacii sa nu fi avut notiunea de Patrie sau Tara si aceasta 
cind alte neamuri europene existau la nivel tribal. 

Cautam in DEX detalii despre “tara” si gasim sensuri multiple ale acestui 
cuvint, din care mentionam “teritoriu locuit de un popor”, “locul unde s-a 
nascut cineva”, etc. plus multime de expresii in care acesta intervine, de genul 
“tara lui Cremene”, “a se juca in bumbi cu tara”, “a plati cit un colt de tara”, 
etc. Trebuie sa mai mentionam aici o larga familie de cuvinte avind o radacina 
comuna cu substantivul “tara” cum ar fi “tarina”, “tarina”, “tarm”, etc. Aceste 
cuvinte sint extrem de numeroase si diverse, avind caracter de infrastructura 
culturala a limbii. 

DEX-ul mentioneaza si aici multime de etimologii fanteziste, multe dintre 
ele evident incorecte, altele doar ghicite, atribuind limbii romine caracterul de 
ghiveci lingvistic cu care ne-am mai intilnit inainte. Primele pagini din DEX 
de la litera “T” abunda pur si simplu de erori amestecate cu etimologii 
“necunoscute”, fara ca DEX-ul sa se intrebe de unde provine acest aspect 
neobisnuit si ilogic. Astfel gasim urmatoarele perle in DEX : “tara” provine 
din latinescul “terra”; “tarc” trimite la albanezul “cark” si grecescul 
“tsarkos”, care evident este doar “tarc” stilcit pe greceste; “tarca” provine din 
maghiarul “szarka”, care din nou suna ca si “tarca” stilcit pe Ungureste; 
“tarina” trimite la sirbo-croata, de parca rominii s-au dus peste sirbi ca sa le 
invete limba si nu invers; “tarina” provine din francezul “tsarine”. Aceasta 
este mai putin de o jumatate de pagina din DEX si face referiri la sase 
limbi diferite numai la romina in sine ba ! 

Culmea este atinsa la cuvintul “tel” care face trimitere simultana la trei 
limbi din care una ne-europeana, germanul “ziel”, rusescul “tel” si 
maghiarul “cel”. DEX-ul doar trimite la acele cuvinte, fara a spune explicit ca 
cel rominesc se trage din cele trei limbi, dar aici face totusi o greseala istorica 
imensa prin omisiune : germanii au venit in sudul Europei peste Daci, dupa ce 
dacii-arieni s-au extins peste germani pentru milenii; rusii au venit in sudul 
Europei peste Daci, dupa ce dacii-arieni s-au extins peste rusi pentru milenii, 
maghiarii au venit in Europa peste rominii din Banat, Panonia si Transilvania. 
De ce nu este evident la DEX ca germanii, rusii si maghiarii au preluat acest 
cuvint de la romini? Ce alta sursa este posibila pentru acest cuvint? 

Mai apare un caz unic la litera “T” si anume cuvintul “tine” la care ii se 
dedica peste 1000 de cuvinte pentru a-i explica toate intelesurile, pe mai 
mult de o pagina plina din DEX ! Este evident pentru oricine, fara cunostiinte 
speciale de lingvistica, ca acest cuvint este deosebit, este foarte important pe 
plan cultural al limbii romine, calificindu-se pe deplin drept infrastructura a 
limbii, deci nu poate fi imprumutat de niciunde, necesitind milenii de 
utilizare ca sa atinga aceasta complexitate. DEX-ul considera ca vine de la 
latinescul “tenere” si apoi rominii au facut o adevarata filozofie in jurul acestui 
cuvint. Ma intreb daca a incercat cineva vreodata sa compare aceste sensuri 
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multiple din romina cu toate sensurile cuvintului “tenere” care exista in latina. 
Originea latina a acestui cuvint este negata prin Postulatul (IV) Morar. 

Enormitatile continua la litera “T” cu urmatoarele etimologii necunoscute 
: “tacalie”, “tarus”, “tintar”, “tirii”, etc. Cum isi explica DEX-ul ca la litera “T” 
cuvintele rominesti par a proveni din cele mai incredibile limbi europene si ne-
europene, apoi extrem de multe sint pur si simplu necunoscute in alte limbi din 
Europa, iar unele au o complexitate semantica iesita din comun? Pentru ca 
aceste intrebari nu au chinuit pe nimeni de la DEX, o sa raspundem noi aici : 
cuvintele rominesti de la litera “T” sint straveche limba daca, limba preluata 
de toate popoarele invecinate României de azi si chiar mai departe. Cuvintele 
care sint in DEX considerate “necunoscute” sint de fapt stravechi cuvinte 
rominesti ne-preluate de celelalte popoare din Europa. 

Gasim in limba ariana numele zeitei Tara, care este Mama Pamint, 
datatoare de viata, deci sensul este acelasi, de “tara” sau de “pamintul” strabun. 
Mai gasim urmatoarele expresii : “atitarala” cu sensul de “pamint instabil”; 
“antaradeshiya” cu sensul de “intre tari diferite”; “antaraatmanA” cu sensul 
de “in propria lui tara”; “antaraatmA’ cu sensul de “in inima tarii”; mai gasim 
apoi “antaraaya”, “Antaradeshiya”, “itara”, “itaretara”, “tara”, “tarantu”, 
“taraNe”, “tarati”, etc. 

In concluzie, cuvintul rominesc “tara” nu poate proveni din latinescul 
“terra” care este derivat fata de cuvintul arian “tara”. Originea cuvintului 
“tara” si a mai multor pagini de cuvinte rominesti din DEX de la litera “T”, 
este limba ariana a stramosilor arieni-carpatini. 

 
 

4.5.6.2. Cuvinte rominesti “necunoscute” in DEX. 
 
Etimologiile “necunoscute” din limba romina sint cuvinte comune in 

limba vedica. In DEX se considera ca daca un cuvint rominesc de azi nu este 
inregistrat nici unde in lume (sau mai bine zis n-a fost descoperit pina acum), 
nu poate proveni din limba romina insasi, pentru ca limba romina este o limba 
“noua”, din latina si inca niste ingrediente neprecise. Eu zic ca limba romina 
trebuie sa aiba dreptul de a contine cuvinte rominesti in sine, mai ales daca nu 
li se stie originea. 

Afirmatia negativa “un cuvint de azi nu exista in limba geto-daca daca 
nu-i putem dovedi originea” trebuie sa fie subordonata afirmatiei pozitive de 
“un cuvint de azi exista in limba geto-daca daca nu-i putem contrazice 
originea”. Ce alta dovada mai puternica ai nevoie ca acele cuvinte au fost in 
limba dintotdeauna decit o limba vie vorbita, mai ales cind nu poti dovedi ca 
vin de altundeva? Daca unui cuvint din limba romina nu ii se gaseste originea 
in nici un alt izvor scris, inseamna ca acel cuvint nu este de origine 
“necunoscuta”, ci este de origine pur romina, din moment ce merge dincolo de 
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izvoarele scrise si exista in limba vorbita. Desi pentru mine este evident, nu 
este si pentru DEX, care contine multe cuvinte cu etimologia “necunoscuta”. 

De ce oare DEX-ul nu a ales ca sursa limba geto-daca pentru cuvintele cu 
origine necunoscuta? Pentru ca limba geto-daca nu are inca dreptul la viata in 
România de azi ! Este oare pentru ca nu aveam dovezi ca existau in limba 
geto-daca? Cea mai stralucita dovada contemporana este limba romina in sine. 
Putem considera limba romina ca si dovada a limbii romine? Sigur ca putem, 
pentru ca o limba vie se genereaza pe ea insasi, de cite ori nevoile de 
comunicare merg inaintea limbajului existent. Majoritatea limbilor nu se pot 
dovedi istoric, ci doar prin ele insele. Istoria scrisa, documentara si nu scrijelita 
pe o piatra, a inceput in Europa relativ tirziu, ultimul mileniu al erei trecute, pe 
cind limbile merg adinc in istorie, odata cu oamenii, dovedite arheologic in 
Paleolitic. 

Limbile care se pot dovedi istoric la ora actuala sint limbile moarte, care 
au apucat a fi scrise, cum ar fi limba ariana, egipteana, ebraica, greaca si mai 
recent latina. Restul limbilor nu au oare dreptul sa aiba cuvinte care provin din 
ele insele, pentru ca nu au fost scrise ci doar vorbite? 

Ca sa satisfacem pe toata lumea, inclusiv pe necredinciosi, o sa aducem 
aici dovezi ca originile “necunoscute” din limba romina sint pur vedice, deci si 
geto-dace. Aratam mai jos ca multe din cuvintele “necunoscute” la Institutul 
de Lingvistica, sint publicate in dictionare de aproape doua sute de ani, sub 
titlul “Limba sanscrita”. 

 
BAN. Ne uitam in DEX la cuvintul “ban” si gasim sensuri multiple : 

“unitate monetara”, “a nu face un ban”, “a trai pe linga cineva ca banul bun”, 
“a lua ceva drept ban bun”, “a fi doldora de bani”, “a avea bani la ciorap”, “a fi 
de bani gata”, etc. Ceea ce ne intereseaza aici, este etimologia “necunoscuta” 
dupa cum sustine DEX-ul. Aceasta inseamna ca DEX-ul nu l-a gasit in nici o 
alta limba din Europa, ceea ce ne usureaza cercetarea. 

 
L-am gasit eu in limba ariana. Aici se impun citeva precizari lingvistice : 

in limba vedica exista mai multe consoane si vocale decit in limbile europene 
de azi, din motive discutate in capitolul “Contextul cultural al Rig Vedei”. 
Exista cuvinte cum ar fi “bhaNik”, care s-ar pronunta ceva intre “baNik” si 
“vaNik”. Aceasta consoana este prezenta si in numele lucrarii “Bhagavad 
Gita” de exemplu si multe alte cuvinte ariene. 

Pentru claritate vom scrie aceste cuvinte vedice cu ortografia “baNik” 
care este foarte aproape de pronuntare oricum. Acest cuvint inseamna 
“negustor”, “vinzator”, “tranzactie”, “comert”. Apare in forma 
“baNikkaTaka” insemnind “asociatie de negustori” sau “caravana”. Apare in 
formele “baNikkriyA”, “baNiktva”, “baNikpatha”, “baNikputra”, 
“baNikpurusa”, “baNiksArtha”, “baNiksuta”, “baNiksUnu”, 
“baNiggriha”, etc. toate legate de negustorie, comert, finante si monede, 
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“banitR” fiind “cineva avut”, (noi am spune in romineste “banit”) 
“banIpaka” sau “banIyaka” insemnind “cersetor”, etc. Sint multe alte 
cuvinte sau expresii vedice derivate din radacina “bani”. Am gasit in acest fel 
etimologia cuvintului rominesc “ban”. 

Observati expresia ariana “banIyaka” care este compusa din 
“bani+yaka” pentru a exprima “cersetor”. Avem in limba romina adverbul 
“ioc” pentru “nimic”, “de fel”, etc. pe care DEX-ul il ghiceste a fi turcescul 
“yok”, de parca turcii nu s-au asezat printre popoarele rominice din Asia Mica 
! Avem deci “banIyaka” din ariana pentru “bani ioc” de astazi, dupa 4000 de 
ani de evolutie ! Cuvintul “iaka” de mai sus poate fi si din interjectia “iaca”, cu 
sensul de “ia,uite,na!”. 

Daca cuvintul “bani” exista cu mii de ani in urma in limba ariana, exista si 
azi in romina si nu exista in latina, inseamna ca asa plateau si dacii, cu “bani” ! 
Propunem noua etimologie a substantivului “ban” ca fiind limba stramosilor 
nostri arieni, limba vedica si recunoasterea prezentei lui in limba geto-daca. 
Propunem noua etimologie a adverbului “ioc” ca fiind limba stramosilor nostri 
arieni si recunoasterea prezentei lui in limba geto-daca. 

 
A BAGA. Avem in DEX cuvintele “a baga”, “bagare”, “bagacios”, 

“bagaret”, “bagator”, toate avind originea necunoscuta ! Verbul “a baga” apare 
cu sensuri multiple, deci potrivit Postulatului (IV) Morar nu poate fi preluat 
din alta limba, recent pe scara istorica. 

Am gasit eu originea acestuia in limba din Rig Veda. Apare in expresia 
“bhagadAraNa” tradusa drept “o anumita boala” dar are conotatii sexuale. 
Astfel “bhaga” inseamna “a baga” iar “dArana” inseamna “a despica”, “a 
spinteca”. Mai apare in expresia “bhagadeva” unde “bhaga” este “a baga”, 
“deva” este “zeu” iar expresia este tradusa drept “a te inchina la organul 
sexual feminin”, dar eu l-as traduce pe romineste drept “Zeul Bagarii”, 
insemnind copulatie. Mai apare in “bhagadevata” care se traduce drept 
“inchinator lui Bhaga” sau “zeitate himenala”. Evident ca sensul rominesc este 
de “inchinator la Bagatorul”, cu acelasi sens. Mai apare in expresia 
“bhaganetra” unde “bhaga” este “a baga” iar “netra” este “ochi”, tradusa 
drept “distrugator al ochilor lui Bhaga” dar evident ca inseamna pur si simplu 
“a baga in ochi”, calificativul invingatorului lui Bhaga. Mai apare in expresia 
“bhagaMdara” tradusa drept “a despica vulva” deci “bhaga” este “a baga”, 
din nou cu sens de copulatie. Mai apare in alte expresii similare greu de tradus 
pe un ton neutru. Se pare ca si stramosii nostri arieni erau destul de buni la 
vorbe deochiate ! 

“Bhaga” in sine mai inseamna, similar cu limba romina, “a-i baga o parte 
de”, “a te baga in haine”, “a-l baga in serviciul cuiva”, “a-i baga parte”, “a 
baga” cu sensul de “a avea cunostiinte carnale” si alte semnificatii. Mai apare 
in forma “bhagaanuA” insemnind “a te baga in ceva”. Mai apare in forma 
“bhagasam” cu sensul de “a adora”, “a participa la”, “devotat”, sau pe 
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romineste inseamna pur si simplu “a baga in seama” ! Am gasit in acest fel 
etimologia cuvintului rominesc “a baga, bagare”. 

Daca cuvintul “baga” exista cu mii de ani in urma in limba vedica, exista 
si azi in romina si nu exista in latina, inseamna ca asa ”bagau” si dacii ! Ia nu 
ne mai “bagati la minciuni” ! Iata inca un cuvint geto-dac care apare ca prin 
minune : “a baga, bagare”. Propunem etimologia regasita a verbului “a baga, 
bagare” ca fiind limba stramosilor nostri arieni, limba vedica si recunoasterea 
prezentei lui in limba geto-daca. 

 
NUMERALE. [RV,3.9.9.a.] : “trini sata tri sahasrani agnim trimsac ca 

deva nava casaparyan” sau “trei mii trei sute trei zeci si trei ...”. Inainte de 
orice, observati frumoasa limba ariana de mai sus, dupa 4000 de ani de 
evolutie, pe alocuri inca citibila curent ! Stramosii nostri arieni sint cei care au 
inventat sistemul de numeratie zecimal. Sint multiple referiri in Rig Veda la 
numeralul “zece”, “suta”, “mia”, etc. 

Numeralul vedic “sata” corespunde cu numeralul “suta” din limba 
romina. [DEX] ne ajuta de data aceasta cu cercetarea noastra deoarece sustine 
etimologia “necunoscuta” a acestui cuvint, desi este scris de sute de ori in 
biblia Rig Veda. Aceasta inseamna ca DEX-ul nu l-a gasit in nici o alta limba 
din Europa. 

Dam aici in paralel numerale vedice, rominesti si latine : eka-unu-unus, 
dui-doi-duo, tri-tri-tres (forma populara tri, care nu este “ne-literara” ci 
originala si corecta, transformata prin politica pro-latina in “trei”), catur-
patru-quattour, panca-cinci-quinque, sas-sase-sex, sapta-sapte-septem, 
asta-opt-octo, naua-noua-novem, dasa-zece-decem, sata-suta-centa, 
sahasram-mia-mille. 

Pentru numeralul “trei” DEX-ul propune etimologia latina, numeralul 
“tres”, care contrazice Postulatul (III) Morar. Am avea schema de dezvoltare 
“tri” in vedica -> “tres” in latina -> “tri” in romina din nou, ceea ce nu are 
sens. Evident ca schema corecta este “tri” in vedica -> “tri” in rominica -> 
“tres” in latina. In plus nu am gasit in DEX nici o referire la cuvintul “tri” ca 
numeral, ceea ce inseamna ignorarea masei de vorbitori din zona Clujului si 
poate si alte parti ale tarii, unde lumea spune “tri sute” mai degraba decit “trei 
sute”, in ciuda celor care prin limba literara inteleg subordonarea limbii romine 
limbii latine. Ar trebui oare si englezii sa-si schimbe vorba “three” ca 
neliterara? 

Pentru restul numeralelor nu am mai rasfoit DEX-ul dar o voi face cindva. 
Acordati atentie numeralelor vedice “dui”, “tri”, “sas”, “sapta”, “naua” si 
“sata” care demonstreaza radacina direct ariana a celor rominesti. Daca o parte 
din numeralele rominesti este dovedita direct vedica, ce motiv avem sa credem 
ca restul sint derivate din latina? 

Etimologia tuturor numeralelor trebuie revazuta in noua lumina. Daca 
cuvintul “tri” si “suta” existau cum 4000 de ani in Rig Veda, exista si azi in 
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romina si nu exista in latina, inseamna ca asa numarau si dacii, cu “tri” si cu 
“suta”. Iata inca niste cuvinte dace care apar ca prin minune : “tri”, “suta”, etc. 

Propunem noua etimologie a substantivului “suta” ca fiind limba 
stramosilor nostri arieni, limba vedica si recunoasterea prezentei lui in limba 
geto-daca sau rominica. 

 
PUNGA. Toata lumea stie ce este o punga, dar daca DEX-ul nu stie de 

unde vine, probabil ca nimeni nu stie ! Are sensuri multiple, cum ar fi “saculet 
pentru bani”, “a sufla vintul prin punga”, “a da de fundul pungii”, “a dezlega 
punga”, “a fi gros la punga”, “a stringe gura punga”, “continutul unei pungi”, 
etc. Mai apare in cuvinte derivate cum ar fi “pungas”, “pungaleala”, “pungali”, 
pungalit”, pungalitura”, “pungaseala”, “pungasesc”, “pungaseste”, “pungasi”, 
“pungasie”, “pungasoaica”, “pungi”, “pungit”. Familie mare, sensuri multiple 
si ... etimologie necunoscuta la DEX ! 

Il gasesc eu “pungit” in limba ariana, “puNGa” (pronuntat cumva 
“pungea” dar evident indianizat, dupa cum suna) care inseamna “gramajoara” 
sau “cantitate de”, “puNGaya” care inseamna “a pune gramada” sau spun eu 
“a pune la punga ”, apoi “a aduna laolalta”, apoi forma de participiu 
“puNGaita” pronuntat “pungita” care este evidenta forma romineasca de 
“pungit-pungita” tradus drept “pus gramada”, apoi “puNGIkri” care este 
tradus “a pune gramada”. 

Am gasit in acest fel etimologia cuvintului rominesc “punga”. Daca 
cuvintul “punga” exista cu mii de ani in urma in limba ariana, exista si azi in 
romina si nu exista in latina, inseamna ca asa ”pungeau” si dacii ! Cerem 
DEX-ului sa nu mai “umble cu pungasii” ! Iata inca un cuvint geto-dac care 
apare ca prin minune : “punga”. Propunem etimologia regasita a cuvintului 
“punga” ca fiind limba stramosilor nostri arieni, limba vedica si recunoasterea 
prezentei lui in limba geto-daca sau rominica. 

 
STINA. Cuvintul rominesc “stina” are etimologie “necunoscuta” in DEX. 

L-am gasit eu in dictionarul limbii ariene, forma “stana” (doamne ce nume 
frumos, pe la noi prin Ardeal si poate prin alte parti) care inseamna “sin”, 
“sfirc”, “ujer”, “tita” apoi “stanaMdhaya” care este “a suge la sin”, “sugar”, 
“copil” apoi “stania” care este “ce-i in sin” sau “lapte”, etc. Toate sensurile 
legate de “lapte” si “sini”, deci iata de unde vine “stina” explicate de DEX “... 
unde se prepara laptele ...”. Sa nu uitam ca si dacii se duceau la stina dupa 
lapte. 

 
MOTROSI, MOTROASCA. Avem in DEX cuvintele “motrosi” si 

“motrosire” de etimologie “necunoscuta”. In exemplul de mai sus cu “stana”, 
avem in vedica expresia “stanyamAtraka”, pronuntat “maatraca” care se 
refera la intarcarea copilului, sau “perioada din viata imediat dupa intarcare”. 
De aici vine vorba “motrosi”, legat de intarcare sau “a cauta, a scotoci” cum 
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spune DEX-ul, sau “a trebalui” cum spun eu. Pe la Cluj, din nou fara a fi 
inregistrat in DEX, vorba “motrosi” se foloseste in contextul “ce ai mai 
motrosit copilul asta” cu sensul de “prea imbracat”, sau “ingropat in haine”. 
Este legat de copil mic, dar nu s-a facut inca auzit pina la Bucuresti. Mai exista 
pe la Cluj un alt cuvint din familie, dar DEX-ul nu s-a deranjat sa-l 
inregistreze. Este vorba de “motroasca”, care este traditional ceea ce azi este 
plasticul numit “biberon”. Din nou este legat de intarcarea copilului. Vorbele 
“motroasca” si “motrosire” vin de la intarcarea copilului si din limba 
stramoseasca ariana. Credeti ca dacii nu-si motroseau copiii cu mult drag? O 
faceau, ca altfel nu am fi aici sa scriem si sa citim aceste pagini ! 

 
 

4.5.6.3. Cuvinte rominesti care lipsesc din DEX. 
 
Exista in limba romina cuvinte de larga circulatie care nu sint inregistrate 

si explicate in DEX. Una dintre cauzele majore pare sa fie prezenta regionala a 
unor cuvinte care nu s-au facut auzite pina la Institutul de Lingvistica. O alta 
cauza pare sa fie cenzurarea unor cuvinte din limba romina, verbe, adverbe, 
substantive si adjective, numeroase de fapt, pe motiv ca sint abuzate in expresii 
obscene dar ele insele fiind cuvinte milenare care desemneaza parti anatomice 
masculine si feminine, functii fiziologice, etc. 

Daca DEX-ul este o lucrare stiintifica, imi este foarte greu sa inteleg 
pudoarea nestiintifica in explicarea unor cuvinte in contextul lor natural si nu 
cel obscen, sau chiar in contextul obscen daca se urmareste rigoarea stiintifica. 
Prin lipsa lor din dictionar, limba romina in sine este jignita, considerindu-se 
ca ar fi obscena, ceea ce nu este cazul. 

Nu gasesti cuvinte milenare ariene, dar gasesti “hardware” si “computer” 
si “PC” (citit “pisi”), de parca “calculator personal” nu ar mai fi bun ! Gasesti 
cuvinte cum ar fi “cacofonie” explicate spun eu “de tot cacatul”, de genul 
“asociatie neplacuta de sunete” sau “sunete discordante” sau “lipsa de 
armonie” ceea ce nu este corect din punct de vedere stiintific. Prin “cacofonie” 
noi intelegem nu sunete sau armonii ci formarea de substantive sau verbe, cum 
ar fi “caca” si altele, prin alaturarea a doua cuvinte. De unde oare vine cuvintul 
“cacofonie” in sine? DEX-ul spune ca din franceza, dar este cel putin ciudat, 
deoarece cuvintul ar trebui sa exprime o particularitate lingvistica romineasca ! 
Dicteaza oare limba franceza ce este armonios sau discordant in limba romina? 
Ce face un strain care invata limba romina? De unde stie care sunete sint 
“neplacute” sau “ne-armonice”? Trebuie oare limba romina explicata pe voce 
joasa, la colt de strada, cu fata inrosita si numai alesilor sortii? 

Parerea mea este ca Institutul de Lingvistica ar trebui sa reanalizeze din 
punct de vedere stiintific si lingvistic cenzurarea limbii romine. A nu se uita ca 
limba romina a generat DEX-ul si nu DEX-ul a generat limba romina, desi 
incearca sa o faca. 
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Vom arata cum cuvinte cenzurate de DEX sint prezente in limba 
stramosilor nostri arieni cu mii si mii de ani inainte de inventarea DEX-ului. 
Aceasta face atitudinea DEX-ului nu numai nestiintifica ci si daunatoare limbii 
romine prin negarea trecutului multimilenar al acesteia. Este cazul sa incetam 
“a ne mai cacani” cu frantuzisme, latinisme si englezisme, ca acestea tot de la 
noi se trag ! 

 
A IGNI. Verbul “a igni” se foloseste pe la Cluj cu sensul de “a aprinde 

focul”, in expresii de genul “nu pot igni focul”, etc. DEX-ul are inregistrat 
substantivul “ignat”, cu sensul de “sarbatoarea de 20 Decembrie cind taranii 
obisnuiesc sa-si taie porcul”, ceea ce este o derivare semantica de la sensul “a 
igni”, considerind ca sarbatoarea poate fi asociata cu “bobotaia” sau “palalaia” 
intotdeauna prezenta. Chiar si asa, DEX-ul ii da o origine nefondata si anti-
patriotica, din slavonul “ignatije”. 

Verbul “a igni” este pur si simplu neinregistrat in DEX, ignorind limba 
romina de la Cluj. Desi nu s-a auzit inca pina la Institutul de Lingvistica, s-a 
auzit pina in … Anglia (!) unde avem verbul “to ignite” cu sensul de “a 
aprinde”. Tare as vrea sa stiu cum poate DEX-ul explica prezenta cuvintului 
slavon “ignatije” in limba engleza ! 

Avem cuvintul arian “agni” cu sensul de “foc”, notiunea centrala din Rig 
Veda. Gasim astfel etimologia corecta a cuvintelor “a igni, ignat” ca fiind 
cuvintul arian “agni” si nu slavonul “ignatije” care vine din limba rominica. 
Daca arienii vorbeau cu “agni”, noi inca vorbim cu “igni”, inseamna ca asa isi 
“igneau” si dacii focurile lor. Am gasit astfel inca un cuvint Dac, din limba lor 
“disparuta” : “igni”. 

 
PUPI. Cui nu-i tresara inima gindindu-se la cuptorul de piine de la tara? 

Pe la noi pe la Cluj, de cite ori se coace piinea se fac cocorade cu brinza si cu 
dulceata si pupi. Cuvintul “pupi” se mai pronunta pe alocuri si “pupti” cu 
consoana moale (care nu este nici recunoscuta la DEX si nici reprezentata prin 
grafie in nici un fel, ca si cum n-ar exista, cum ar fi “pupti”, “ptita”, etc.) cum 
se gaseste frecvent si in limba ariana. Pupii se fac si cu ocazii triste cum ar fi 
inmormintarile, cind la fiecare copil ii se da cite un pup, drept pomana pentru 
sufletul raposatului. 

Am cautat in DEX cuvintul “pup” si-l gasesc ca onomatopee, de la pupaza 
si regresiv de la “pupa”, limbajul copiilor pentru pupat. Nu este nimic in DEX 
despre pupii de la Cluj, piinicile in miniatura facute la tara, sau colaceii facuti 
la oras. DEX-ul nu contine nici o referinta despre “pup”, dar am gasit o 
referinta in dictionarul limbii ariene, cuvintul “pupa” tradus drept “piine” sau 
“prajitura” si cuvintul arian “apupa” cu sensul de “prajituri din faina”, sau 
“cuib de viespe” sau “un fel de piine fina” pe care numai noi rominii il putem 
traduce in mod direct ca fiind pur si simplu “pup”. 
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Nici o alta limba pe Tera in afara de limba ariana si romina nu contine 
acest cuvint. Dragi cititori, vedeti cum “pupul” a fost tot “pup” cu mii si mii de 
ani inainte. Dacii coceau pupi de cite ori coceau piine, deci considerati si 
cuvintul “pup” in lista cuvintelor geto-dace regasite prin aceasta lucrare. 

 
PULA. Am cautat in DEX etimologia cuvintului rominesc pentru organul 

sexual masculin, “pula”, dar cuvintul in sine nici nu exista, dar am gasit in 
schimb numele latin “penis” ceea ce nu mi se pare foarte patriotic. 

Departe de mine apologia abuzului verbal, dar dincolo de aceasta este un 
nume unic de anatomie umana, pe care stramosii nostri arieni l-au creat si 
folosit cu mii de ani in urma. Am avut probleme si cu dictionarele de limba 
vedica in cautarea cuvintului vedic “pula” si nu am gasit sensul direct al 
acestui cuvint, dar sensurile lui derivate in expresiile de mai jos. Aceasta poate 
fi din acelasi fel de “pudoare” prost inteleasa ca in DEX, sau poate fi prin 
pierderea sensului direct in decursul mileniilor in indepartata Indie. Nici nu ar 
fi unicul exemplu de cuvint arian, bine conservat in romina, dar pastrat doar in 
expresii in limba vedica. 

L-am gasit in vedica sub forma de “pulukAma” tradus drept “dorinte 
cavernoase”, “pulaokaya” si “pulaokita” tradus drept “avind parul corporal 
erectat de extaz” ceea ce este evident un termen cultural indian, folosind 
cuvinte ariene. Apare frecvent in nume date oamenilor, mai mult barbati decit 
femei. Astfel “puloman”, este tradus drept “un demon” dar inseamna literal 
“omul Pula”, care este socrul lui Indra si care si-a violat una dintre fete, fapt 
pentru care Indra l-a si distrus cu fulgerele sale (de aici traducerea de 
“demon”). Indra si-a cistigat astfel si renumele de “pulomabhid” sau 
“distrugatorul omului Pula”. Mai apare ca numele unei printese “pulakezin”, 
sau numele de “pulakezi-vallabha” si alte nume. Apare sub forma de 
“pulaha”, drept numele unui intelept, mentionat intre cei sapte intelepti, fiu de 
Brahma si care inseamna literal “distrugatorul lui Pula”. Nu cunosc inca detalii 
despre Pulaha, dar stiu ca civilizatia indiana autohtona, la sosirea arienilor in 
India, era de tip phalic, deci se inchinau unui zeu “penis erectus” sau “pula 
erectata”. In acest context numele vedic de Pulaha, ca si “distrugator a lui 
Pula” are sens. Tot in acest context, de abstinenta sexuala, numele “pulaha” 
are sens cind este tradus din limba vedica drept “calugar hermetic”. Tot in 
acest context, numele unui trib barbar autohton Indiei si numit “pulinoduka” 
are sens, deoarece “duka” ar fi “demon”, intregul nume traducindu-se drept 
“demonii ce se inchina la Pula”. Mai apare in expresia “pulAnikA” pe care 
am gasit-o tradusa drept “induration of the skin” care spune nimic in vorbe 
goale, de genul “cacofonie” explicat de catre DEX. Mai apare in expresia 
“pulinajaghanA” care se refera la personificarea unui riu numit “Gambhtra” 
si care are de o parte si alta doua dune de nisip sugerind doua fese feminine 
(imaginati-va singuri ce conotatie sexuala reprezinta !). Mai apare sub forma 
“pulinda” care inseamna catargul unei corabii, evident de unde derivat ca 
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sens. Mai apare ca nume de barbati cum ar fi “pulimat”, “pulilza”, “puluSa”, 
“puloma-jit”, etc. 

Am gasit in acest fel etimologia cuvintului rominesc “pula” ca fiind limba 
ariana. Daca cuvintul “pula” exista cu mii de ani in urma in limba vedica, 
exista in romina si nu exista in latina, inseamna ca exista si pe vremea geto-
dacilor. Propunem etimologia regasita a cuvintului “pula” ca fiind limba 
stramosilor nostri arieni, limba vedica si recunoasterea prezentei lui in limba 
geto-daca sau rominica. 

 
SUCA. Nu am gasit nici unde in DEX cuvintul rominesc “suca”, pluralul 

“suci” si verbul “a sucali”, pe care oricine de la Cluj il stie si il foloseste. Acest 
cuvint apare in expresii de genul “a apuca o suca”, “a avea o suca”, “a pierde 
suca”, “a gasi o suca”, “a fi o suca”, etc. Are sensul de “obicei”, “apucatura”, 
“tic”, “slabiciune”, “obisnuinta” etc. De exemplu se poate spune “a apucat 
suca de a-si baga degetul in nas”, sau “doamne ca multe suci are”, etc. Poate ca 
DEX-ul “o sa se lase de suca proasta” de a ignora limba romina de la Cluj ! 

Ne miram si noi de multe ori de unde ne vin anumite vorbe. Pe aceasta, 
“suca”, am gasit-o in limba ariana, cuvintul “sukha” care se pronunta un fel de 
“suca”. Acest cuvint are sens si de unul singur, dar si in foarte multe expresii. 
Astfel, “sukhabandanna” inseamna “dedat la placeri” sau a-si spune eu “are 
suca placerilor”, “sukhabhedia” care inseamna “inclinat la inselaciune” sau 
as spune eu “are suca inselarii”, “suhkapeya” care inseamna “inclinat la 
bautura”, pe care eu l-as traduce drept “are suca de a bea”, etc. In limba vedica 
se mai foloseste si cu sensul opus la “apucatura” sau “slabiciune”, cum ar fi 
“sukhakara” care nu este “suca de a cara” ci este “usor de carat (la 
indeplinire)”. Acest sens este mai bogat in vedica decit primul. 

In concluzie, am gasit aici inca un cuvint multimilenar in limba romina, 
“suca”. Daca doar un pumn de cuvinte ar fi multimilenare, tot ar insemna ca 
limba romina in sine este multimilenara. Aceasta mai inseamna ca si dacii mai 
“aveau cite o suca” pe ici pe colo, la care tot asa ii spuneau. Ne-am “facut si 
noi o suca” din a scoate la iveala cuvinte geto-dace-vedice, unul cite unul. 

Daca cuvintul “suca” exista cu mii de ani in urma in limba ariana, exista 
in romina si nu exista in latina, inseamna ca exista si in geto-daca ! Propunem 
etimologia regasita a cuvintului “suca” ca fiind limba stramosilor nostri arieni, 
limba vedica si recunoasterea prezentei lui in limba geto-daca sau rominica. In 
acelasi timp, cuvintul “suca” este o noua dovada a prezentei limbii rominice 
inaintea latinei. 

 
 

4.5.6.4. Cuvinte romino-ariene presupuse slave in DEX. 
 
Multe dintre cuvintele limbilor europene, rominice, slave si Teutonice sint 

asemanatoare intre ele, avind toate o componenta mai mare sau mica din limba 
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carpatina, raspindita de catre poporul arian. In decursul timpului, multe din 
cuvintele originale s-au dezvoltat si schimbat, dar multe cuvinte sint inca 
asemanatoare intre ele. Avem de exemplu “sama” in limba vedica, “seim” in 
engleza (ajuns acolo prin triburile celtice originare din Banat si Panonia), 
“sama” in romina. 

In limba romina nu numai ca avem cuvinte identice sintactic si semantic 
cu limba vedica, dar avem expresii identice in care aceste cuvinte intra si avem 
gramatica in sine vedica. Ceea ce DEX-ul a facut pina in prezent, a fost 
probabil sa caute prin dictionare straine si daca nu au gasit un cuvint 
echivalent, sa-l declare “necunoscut”. Daca a fost gasit in oricare alta limba, 
chiar bulgara venita in Europa tirziu, sau maghiara venita si mai tirziu, l-a 
inregistrat cu acea origine, chiar daca din punct de vedere cultural sau semantic 
nu avea nici un sens. 

Prezentam in continuare o suita de cuvinte rominesti, stravechi, ariene, pe 
care DEX-ul le-a inregistrat in mod eronat ca provenind din limbile slave, desi 
aveam dovada prezentei lor milenare in biblia Rig Veda. 

 
VRAJA. Cuvintul vedic “vraj” intra in alcatuirea multor cuvinte derivate 

cum ar fi “vrajakSit” insemnind “a sta in nori”, “vrajamohana” pentru 
“fascinat prin Vraja”, “vrajavara” pentru “cel mai bun la Vraja”, 
“vrajavallabha” pentru “cel mai iubit (vrajit?)”, “vraj-paramAMgatim” 
pentru “a obtine fericirea suprema” (deja un termen cultural hindus, dar 
derivat din cuvintele vedice), “vraj-punar” pentru “a se intoarce la viata”, 
“vraj-vinAzam” pentru “a deveni distrus”, etc., prea multe sa fie insirate aici. 
Ia de asemenea formele “vraji”, “vrajita”, “vraja” cu sensuri proprii. 

Observati ca multe din aceste traduceri par cel putin ciudate pentru ca a) 
in unele dintre expresii “vraj” este tradus ca nume propriu b) in altele “vraj” 
este omis, pentru ca acest cuvint nu exista in limba engleza in care este 
redactat dictionarul. Noi le-am traduce in romineste ca si “a fi distrus prin 
vraja”, “a se intoarce la viata prin vraja”, etc. Cuvintul vedic “vraja” si 
derivatele lui inseamna in romineste pur si simplu “vraja”, “vrajitor”, 
“vrajitorie”, “vrajitura”, “vraji,vrajire”, “vrajit,vrajita”. 

De data aceasta DEX-ul nu l-a gasit in latina, dar pentru ca limba daca 
este condamnata la moarte, l-a gasit in slavona, cuvintul “vraza” deci de acolo 
trebuie sa vina, cica ! Este timpul “sa ne lasam de vrajeli” si sa-i recunoastem 
limbii romine intiietatea in fata oricarei alte limbi europene. Daca era “vraja” 
cu mii de ani in urma, este “vraja” si azi, asa a fost si pe vremea dacilor. Iata 
inca un cuvint dac “regasit ca prin vraja” : “vraja”. 

 
IAD. [RV,1.36.18.a] : “agnina turvasam yadum paravata ugradevam 

havamahe agnir nayan navavastvam brihadratham turvitim dasyave sahah”, 
sau in traducere literara, “Prin Agni chemam pe Turvasha si Yad din imparatia 
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de sus...”. In cultura vedica, Yad este unul din locurile in care sufletul merge 
dupa moarte. 

Noi avem in limba romina substantivul neutru “iad” pe care DEX-ul il 
explica ca “loc in care sufletele pacatosilor ar fi supuse la chinuri vesnice...”. 
Are aceeasi sintaxa si semantica ca in cultura vedica veche. Cuvintul “iad” nu 
poate proveni asa cum sustine DEX-ul din slavonul “jadu” pentru ca ar duce la 
o dezvoltare sintactica ciclica “iad” in vedica -> “jadu” in slavona -> “iad” in 
romina din nou. 

Cuvintul rominesc “iad” si cel slavon “jadu” sint evident inrudite, prin 
faptul ca limbile slave au mostenit masiv din limba carpatina, in urma 
raspindirii arienilor din spatiul carpatin catre toate colturile Europei acum 4000 
de ani, fiind preluat de slavona in urma invadarii stravechilor paminturi 
rominesti. Cuvintul “yad” l-am gasit in Rig Veda, in aceeasi forma sintactica si 
semantica ca in limba romina, cu mii de ani inainte de venirea slavilor in 
Europa. 

Substantivul “iad” era in mod evident prezent in limba rominica a dacilor 
din vremuri stravechi. Propunem schimbarea etimologiei substantivului “iad” 
ca fiind limba vedica a stramosilor nostri arieni. A se observa de asemenea 
vechimea limbii dace, care precede limba latina unde acest cuvint multimilenar 
nu este prezent. 

 
LELA. Se poate pune o intrebare interesanta despre vechimea cuvintelor 

limbii romine si anume daca exista o modalitate de a le ordona cumva 
cronologic in cuvinte mai vechi sau mai noi, bazat doar pe structura lor 
morfologica? Observam ca avem cuvinte “elementare”, cum ar fi “mama”, 
“tata”, “papa”, “lele”, etc., formate din repetarea unei singure silabe. Exista si 
cazuri extreme cum ar fi pluralul “lelele” format din trei silabe identice ! 

Am cautat in DEX etimologia cuvintului “lele”, presupunind ca trebuie sa 
fie foarte vechi. DEX-ul ne spune aceeasi poveste rasuflata de mult, cu 
originea bulgara “lelja”, desi este evident pentru oricine cunoaste istoria 
Europei ca bulgarii nu-l puteau invata decit de la poporul romin din Balcani. 
De asemenea DEX-ul nu-i explica pe deplin nici semnificatia din limba 
romina, deci cum sa ne mai miram de etimologia fantezista si nepatriotica in 
natura ei. 

DEX-ul ii da doar sensul de “femeie in virsta” si de “femeie imorala” de 
genul “pui de lele”. Inca nu s-a aflat pina la DEX ca in Transilvania cuvintul 
“lele” mai desemneaza si relatii de familie, in care sora mai mare este 
intotdeauna adresata cu “lele” chiar daca este in virsta de zece ani, de genul 
“du-te la lele-ta sa te ajute”, unde “lele-ta” este oricare dintre surorile mai 
mari. Similar, fratele mai mare este apelat cu “bade”. Daca “badele” are o 
sora mai mare, o apeleaza cu “lele”, iar daca are o sora mai mica o apeleaza pe 
nume. 
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Tot la cuvintul “lele” am gasit o confuzie imensa in DEX, sensul de “a 
umbla in dorul lelii”, afirmindu-se ca “dorul lelii” se refera la “lele” cind de 
fapt “dorul lelii” se refera la “lela”, cu sensul de “a umbla lela”, avind 
genitivul “lelii”. Confuzia nu se opreste aici si mergind la intrarea “lela”, la 
care ii se da sensurile de “hoinari”, “vagabonda”, “bate drumurile”, ni se 
spune ca este cumva legat de “lele” ! 

Din punct de vedere cultural, “lele” ca si “femeie iubita” sau “sora mai 
mare” este incompatibil cu “a umbla lela”, dar DEX-ul le leaga unul de altul. 
Pe la Cluj se mai foloseste si in expresia ofensiva de data aceasta de “umbla 
pula-lela”, cu sensuri multiple, de “haotic”, “pierdere de timp”, “inutil”, etc. 
Din nou, profunda incompatibilitate culturala intre “lele” si “lela”, desi exista o 
mare asemanare sintactica. Se pare ca DEX-ul a tratat aceste cuvinte “de-a 
lela”. 

Am gasit in limba vedica cuvintul “lola” cu sensul de “a se misca incoace 
si incolo”, “agitat”, “fara astimpar”, “inconsistent”, etc. toate pe care le-am 
traduce in romineste “a umbla lela” ! Apoi se mai foloseste sub formele 
“lolakarna”, “lolatua”, “lolaakshI” drept “femeie la care-i umbla ochii lela”, 
chiar “lolalola” drept “vesnic fara astimpar”, apoi “lolaIkshaNa” pentru 
“ochi neastimparati” si altele. Observati nu numai marea asemanare sintactica 
intre stravechiul “lola” si contemporanul “lela”, dar si deplina identitate 
semantica. 

Am demonstrat in acest fel ca cuvintul “lela” vine de la stramosii arieni, 
cuvintul “lola” si nu de la cuvintul “lele” cu care doar seamana dar nu rasare. 
Daca cuvintul “lola” exista cu mii de ani in urma in limba vedica, exista si azi 
in romina, forma “lela” si nu exista in latina, inseamna ca exista si in limba 
daca. Cerem inregistrarea etimologiei regasite a cuvintului “lela” ca fiind 
limba stramosilor nostri arieni, limba vedica si recunoasterea prezentei lui in 
limba geto-daca sau rominica. 

 
 

4.5.6.5. Cuvinte rominesti presupuse maghiare in DEX 
 
Am aratat pe scurt cum maghiarii au preluat de la poporul romin autohton 

din Panonia si restul Daciei Mari, atit cultura de origine vedica cit si credinta 
religioasa ortodoxa. Preluarea de rominitate de catre maghiari nu se opreste 
aici, deoarece factorul rominesc este prea puternic in toata Dacia Mare ca sa nu 
intre si in limba navalitorului, oricare ar fi. Dam mai jos exemple de rominitate 
pura, vedica, patrunsa in limba maghiara de la poporul bastinas romin, pe care 
DEX-ul din nou le nimereste ca nuca in perete. 

 
HOTAR. [RV,4.6.1.a-c] : “urdhua u su no adhvarasya hotar agne tistha 

devatata yajiyam tuvam hi visvam abhi asi manma pra vedhasas cit tirasi 
manisam” sau “O Agni, preotul care hotaraste ritul sacrificiului, fii de partea 
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noastra in sacrificiul, caci tu domnesti peste fiecare gind si luminezi mintea 
oricarui credincios”. Cuvintul vedic “hotar” se foloseste cu sensul de “a 
hotari”, “a lua decizia”, “a aduce la socoteala”. “Hotar” era de asemenea 
numele preotului vedic insarcinat cu asezarea pe focul sacrificial al 
alimentelor, carne, grine, unt, etc. in cursul ritualului vedic. 

Inseamna pur si simplu “a hotari” in limba de azi, sau “cel ce hotaraste 
(sacrificiul)”. Ne uitam in DEX si gasim verbul “a hotari”, tranzitiv si reflexiv 
ce sensul de “a alege intre posibilitati” respectiv “a porunci sa faca ceva”, 
deci avem o potrivire sintactica si semantica absoluta intre limba vedica si 
limba romina de azi. Pentru etimologia cuvintului “a hotari” sintem trimisi la 
cuvintul “hotar”. Mergem la “hotar” si gasim etimologia maghiara ! cuvintul 
“határ”. Acesta se pronunta “hotar”, cu accentul pe prima silaba, deci 
maghiarul “határ” este rominescul “hotar” pronuntat stilcit. 

Probabil ca Institutul de Lingvistica nu a gasit “nici unde” cuvintul 
“hotar” deci a luat prima limba, care l-a imprumutat de la limba romina si i-a 
“gasit” etimologia, care seamana a mintuiala, plus ca aduce prejudicii masive 
limbii romine si istoriei rominesti. Pe ce criterii s-a stabilit intiietatea limbii 
maghiare fata de limba romina privind cuvintul “hotar”? Intrebati la DEX ca 
eu nu am un raspuns. Din punct de vedere cultural nu este acceptabil ca un 
cuvint legat de “hotar”, “frontiera” sau “proprietate” sa vina de la un popor 
migrator recent, in loc de poporul romin sedentar de milenii. “Hotar” este un 
cuvint care nu are sens pentru un popor migrator. Este ca si cum ai 
presupune ca “fluviu” vine de un popor de beduini din desert ! 

Daca cuvintul “hotar” exista acum 4000 de ani in limba ariana, mai exista 
si azi in limba romina si nu exista in latina, inseamna ca exista si in limba geto-
daca. Am gasit inca un cuvint lasat in urma de daci : “hotar”. Cerem 
Institutului de Lingvistica schimbarea etimologiei cuvintului “hotar” ca fiind 
limba stramosilor nostri arieni din spatiul carpatin, limba vedica. Cerem 
recunoasterea prezentei cuvintului “hotar” in limba geto-daca. 

 
SEAMA. [RV,4.1.1.a-c] : “tuvam hi agne sadam it samanyavo devaso 

devam aratim nierira iti kratvA nierire”. Cuvintul vedic “sama” are in sine 
multe semnificatii si intra in nenumarate expresii. Inseamna “similar”, “la fel”, 
“identic”, etc. Inseamna pur si simplu “de-o seama”, cum srie in DEX, dar pe 
la Cluj se mai pronunta si “de-o sama” dar nu este inregistrat in dictionar. 

Mai apare in “samaka” care se traduce “la fel, simultan, egal”. Eu l-as 
traduce “de-o seama”, ceea ce si inseamna. Mai apare in “samakaturasra” 
care inseamna “patru colturi de-o seama” sau “patrat”. Mai apare in 
“samatA”, “samatulA”, “samadarsana”, “samadhura” sau lucruri “dure 
de-o seama”, “samasukha” sau “au o suca de-o seama”, etc., zeci si zeci de 
expresii. 

Cautam in DEX si gasim acolo cuvintul “seama” avind sensuri multiple de 
“de buna seama”, “de o seama” cu sensul de mai sus de “la fel”, “similar”, “a-
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si da seama”, “a-si face seama”, “cu seama”, “fara seama”, “a sti seama”, etc. 
Observam ca este incarcat de semnificatii, deci potrivit Postulatului (IV) 
Morar trebuie sa fie stravechi. Ei bine, DEX-ul l-a gasit in limba maghiara, 
venita in Europa acum 900 de ani, cuvintul “szám”, de unde cica vine “seama” 
! “Dati-va seama” de asa enormitate. Cei de la DEX, care l-au gasit in 
maghiara, s-au deranjat oare sa faca o comparatie semantica romino-maghiara? 
Ar fi observat ca centrul de greutate semantic este inclinat in favoarea limbii 
romine, de unde a fost preluat in maghiara. 

L-am gasit eu in Rig Veda, inregistrat cu mii si mii de ani in urma. Bine ca 
“ne-am dat seama” inainte ca DEX-ul “sa ne faca sama” limbii romine ! Daca 
cuvintul “seama” exista acum 4000 de ani in limba vedica, mai exista si azi in 
limba romina si nu exista in latina, inseamna ca exista si in limba geto-daca, ca 
alta sursa nu avem. Am gasit inca un cuvint lasat in urma de geto-daci : 
“seama”. Cerem Institutului de Lingvistica schimbarea etimologiei cuvintului 
“seama” ca fiind limba stramosilor nostri arieni din spatiul carpatin, limba 
vedica. Cerem recunoasterea prezentei cuvintului “seama” in limba daca. 

Din familia de cuvinte “sama” mai vedeti si cuvintele “a semana” si 
“asemanare” din paginile anterioare. DEX-ul “nu si-a dat sama” de originea 
corecta a acestor cuvinte ... 

 
SIRAG. Cine nu a insirat vreodata un sirag de margele in viata lui? Noi, 

ca si copii, faceam siraguri din boabe salbatice, seminte colorate, etc. M-am 
uitat in DEX ca sa aflu si eu de unde ne vin siragurile copilariei. Ei bine, noi 
rominii, potrivit DEX-ului, nu am stiut de siraguri pina de curind, deoarece 
acest cuvint ar proveni din maghiara, desi un cuvint legat de insiruire, 
impletire, activitate casnica, etc. nu poate veni, din punct de vedere cultural, de 
la un popor migrator. 

DEX-ul ne spune ca “sirag” vine din “sereg” unde se foloseste cu sens 
militar de sir, ordine, armata, etc. Din nou, cuvintul “sereg” nu are sens pentru 
maghiarii insisi, care se deplasau oricum, numai insirati ca legiunile romane ba 
! DEX-ul a cautat din nou prin limbile din zona, nu l-a gasit decit in maghiara 
care tot din romina l-a preluat, deci i-a “gasit” originea. Aceste greseli 
grosolane sint posibile pentru ca din nou DEX-ul considera ca limba romina nu 
are nici un trecut, deci orice cuvint rominesc trebuie sa vina de altundeva. 

Rominilor li se neaga limba multimilenara tocmai de catre institutia care 
este menita sa-i apere originea si radacinile. La originea limbii romine ne 
aducem si noi contributia, cautind prin limba ariana seva limbii romine. Gasim 
cuvintul vedic “sragdAman” tradus drept “ghirlanda de flori”, “sragdhara” 
care este “purtind o ghirlanda” sau “incoronat cu o ghirlanda”, “sragvin” 
care este “purtind o coroana”, “srag” care este “impletind”, “srak” care este 
“lant, ghirlanda, coroana”, “varasrag” (sirag de vara !) care este “ghirlanda 
mirelui pusa in jurul gitului de catre mireasa”. 
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Toate aceste cuvinte sint vechi de mii si mii de ani, mai vechi decit 
majoritatea multor popoare europene. Am gasit astfel originea cuvintului 
“sirag”, limba stramosilor nostri arieni din Rig Veda. Acest cuvint nu vine de 
niciunde ci este pur rominesc dintotdeauna. Asa insirau si dacii siraguri, in 
timpul verii ! Cuvintul “sirag” exista in doua limbi pe Tera, care sint de fapt 
una si aceeasi, limba ariana si limba romina. 

 
 

4.5.6.6. Cuvinte rominesti-vedice presupuse albaneze in DEX 
 
Multe dintre cuvintele limbilor europene, rominice, slave si Teutonice sint 

asemanatoare intre ele, provenind direct sau indirect din limba ariana, prin 
raspindirea poporului carpatin-arian in intreaga lume. In decursul timpului s-au 
dezvoltat si schimbat, dar multe cuvinte sint inca asemanatoare intre ele. 

Avem de exemplu “pitar” in limba ariana, “pitar” in limba romina, “pater” 
in latina, “fater” in germana, “father” in engleza, etc. Sa remarcam ca in limba 
romina avem nu numai cuvinte identice sintactic si semantic cu limba vedica, 
dar avem si expresii culturale identice in care aceste cuvinte intra, plus 
gramatica in sine vedica. 

Noi demonstram, pe baza Postulatelor Morar, ca multe cuvinte ale limbii 
romine, presupuse de origine derivata europeana, sint de origine pur vedica, 
fara intermediari. Aceasta face celelalte limbi europene derivate din limba 
rominica, incluzind faimoasa limba latina, tot o ramura ariana-daca. 

Cum a ajuns atunci DEX-ul sa considere cuvinte rominesti provenind din 
albaneza de exemplu? Albaneza provine din vechea limba numita ilira, tot 
geto-daca, pe cind limba romina se considera “noua”. Daca limba romina este 
“noua”, atunci imprumutul din albaneza s-a facut recent pe plan istoric, dar noi 
nu cunoastem contacte tirzii intre romina si albaneza. [EB,ALBANIA] : “In 
plus, limba albaneza demonstreaza dezvoltari ale limbii latino-balcanice 
paralele cu cele reflectate in limba romina ... si reciproc, limba romina isi 
imparte anumiti termeni aparent nativi cu limba alba. Astfel albaneza si 
romina demonstreaza contacte istorice speciale timpurii”. Ceea ce noi nu stim 
despre limba romina, stie [BRITANICA]. Daca limba romina este o limba 
“noua”, cum poate avea “contacte istorice timpurii” cu limba albaneza, 
atestata inaintea erei noastre? Singura concluzie care are sens, este ca limba 
romina nu poate fi “noua”, astfel incit contactele “timpurii” cu limba alba sa 
fie posibile. 

Daca limba romina si limba alba dovedesc contacte “timpurii”, inseamna 
ca limba romina este mai veche decit era noastra, ceea ce nimeni de la DEX nu 
pare sa banuiasca. Daca admitem contactele lingvistice timpurii, apare deja 
semnul intrebarii asupra provenientei cuvintelor, cele rominesti din alba sau 
cele alba din romina? Stim pe de alta parte din izvoare istorice si arheologice 
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ca albanezii se trag din Tracia, ceea ce ei si sustin pe plan national, deci relatia 
devine clara : limba alba se trage din limba rominica sau geto-daca. 

 
GATA. [RV,5.5.7.a-c] : “vaatasya patman iilitaa daivyaa hotaaraa 

manusah imam no yajnam aa gatam” sau “... Soseste pe aripa vintului ca sa 
gatam sacrificiul cu bine”. Cuvintul vedic “gata” se foloseste cu sensul 
rominesc de “gata” si intra frecvent in alcatuirea altor cuvinte compuse, cum ar 
fi “agata” care inseamna “negata” sau “neterminat”, “antagataM” care 
inseamna “gata de tot” sau “eradicat”, “gataH” cu sensul de “gata absenta” 
sau “intors”, “gatavyathaaH” ce sensul de “gata necazurile”, poate “gata 
vaietul,vaietarea”. 

In DEX gasim drept etimologia cuvintului “gata” expresia “Cf.alb.gat”, 
care inseamna ca facem o referire la cuvintul albanez “gat”. Originea alba a 
cuvintului “gata” ar incalca Postulatul (I) Morar fiind o dezvoltare sintactica 
ciclica si ilogica, “gata” in vedica -> “gat” in alba -> “gata” in romina din 
nou. Se pare ca pentru DEX, orice etimologie cit de fantezista, este mai buna 
decit limba romina insasi ! Schema de dezvoltare corecta este “gata” in 
vedica -> “gata” in romina -> “gat” in albaneza, preluata din limba romina, 
o data cu asezarea tracilor pe malul Adriaticii in primul mileniu i.e.n. Albaneza 
nici nu ar fi singura limba derivata din limba rominica. 

Daca cuvintul “gata” exista acum 4000 de ani in limba vedica, mai exista 
in romina si nu exista in latina, inseamna ca a existat si acum 2000 de ani in 
geto-daca, deci iata inca un cuvint dac regasit : “gata”. Cerem schimbarea 
etimologiei cuvintului rominesc “gata” ca fiind limba stramosilor nostri arieni, 
limba vedica. “Gata” cu fanteziile latine la baza limbii romine ! “Sa gatam” cu 
etimologiile imaginare, ca “ni s-a gatat rabdarea” ! Ne vom convinge cu 
incetul ca dacii au lasat in urma lor limba romina, cuvint cu cuvint. 

 
 

4.5.7 Concluzii la arianismul limbii romine 
 
In România de azi se considera ca un fapt evident si de netagaduit ca 

limba noastra se trage din latina navalitorilor romani de acum doua mii de ani. 
Limba romina ar fi prin urmare o limba “noua”, aparuta pe scena istoriei in 
ultimele doua milenii. S-au facut si complexe analize morfologice pentru a 
explica mecanismul prin care cuvinte latine au devenit cu timpul cuvinte 
rominesti, cum ar fi “aqua” ajunsa “apa”, sau “hommo” ajuns “om”. Aceste 
analize morfologice, aplicate limbii romine, produc o bresa in regula altfel 
perfecta a gruparii centa-satem a limbilor de influenta ariana-carpatina. 

In acest capitol am demonstrat prin Postulatele (III), (IV) si (V) Morar, 
bogat exemplificate, ca o baza larga din vocabularul limbii romine 
contemporane, presupusa derivata din latina sau din limbile europene de la 
latina incoace, sint de fapt mult mai vechi decit latina insasi, cu radacini 



 37

adinci si directe in limba ariana, veche de peste 4000 de ani, inregistrata si 
pastrata peste milenii prin biblia Rig Veda. Am demonstrat ca cuvinte si 
expresii semantice complexe, pina acum presupuse latine, slave, maghiare, 
albaneze, “necunoscute” sau chiar lipsa din DEX, sint inregistrate in limba 
ariana cu mult inaintea erei noastre : 

 
vedica romina DEX DEX 
apa apa aqua latina 
pitar pitar pita bulgara 
rig riga righas greaca 
veda vedea video latina 
ca ca quam latina 
da da dare latina 
nas nas nasus latina 
om om hommo latina 
stha sta stare latina 
cAra cara carare latina 
samAna samana similare latina 
tara tara terra latina 
bhani bani  necunoscuta 
bhago baga  necunoscuta 
sata suta  necunoscuta 
puNGa punga  necunoscuta 
stana stina  necunoscuta 
mAtraca motroasca  necunoscuta 
agni igni   
pupa pupi   
pula pula   
sukha suca   
vraja vraja vraza slavonaa 
iad iad jadu slavona 
lola lela lelja slavona 
hotar hotar hatar maghiara 
sama sama szam maghiara 
srag sirag sereg maghiara 
gata gata gat albaneza 

Observati devastarea pe care DEX-ul a facut-o limbii romine, care chiar 
daca nu este intentionata nu este mai putin condamnabila. Observati 
etimologiile eronate, incompatibilitatile semantice, greselile culturalo-
lingvistice si nepatriotice, cuvintele “necunoscute”, cuvintele ignorate si 
neinregistrate. Numeralul “suta” declarat “necunoscut” este pur si simplu 
inacceptabil la nivelul cunostiintelor lingvistice ale ultimului secol. Cuvintul 
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“hotar” declarat maghiar sau cuvintul “opinca” declarat bulgar, sint amindoua 
greseli culturale inacceptabile in contextul sud-estului european unde factorul 
arian-rominesc este cel dominant de 5000 de ani incoace. 

Cel mai ingrijorator este faptul ca exemplele de mai sus nu sint 
exceptii ci sint regula si spiritul intregului DEX, ceea ce aduce prejudicii 
masive limbii romine si istoriei poporului romin. Cerem aici reconsiderarea 
urgenta a intregului DEX de la A la Z, luind in considerare sursele stravechi 
mentionate in aceasta lucrare, cum ar fi biblia Rig Veda, biblia Avesta, limbile 
antice ale Asiei Mici de la Hitita la Frigiana, lucrarile Elenismului antic 
Ioniene si Doriene, Evangheliile Crestine originale. 

Am demonstrat mai sus ca acest fond de vocabular rominesc prezinta 
formele sintactice si semantice identice cu limba ariana peste milenii, ceea 
ce plaseaza limba romina pe o pozitie unica in Europa, analizata in capitolul 
urmator. 

Daca cuvinte rominesti contemporane cum ar fi “apa” sau “suta” sint mai 
vechi decit latina insasi, ajungind astfel la noi nu prin latini, inseamna ca erau 
vorbite de catre Daci. Aceasta este o descoperire fara precedent in istoria 
rominilor si a rominismului universal. Dacii vorbeau cu “apa” inainte de 
“agua”, spuneau “car” mult inainte de “carrus”, spuneau “pita” mult inainte de 
“panis”, etc. Concluzia la care ajungem in mod direct este ca limba daca care 
se considera pina acum disparuta, era de fapt limba rominica 
primordiala, cistigindu-si astfel dreptul la existenta. De la daci nu ne-au 
ramas, asa cum ni s-a spus pina cum, cele sapte cuvinte magice neidentificate 
in alte limbi europene, ci ne-a ramas intregul fond al limbii romine. 

Putem enunta acum inca una din consecintele care se desprind din aceasta 
parte a Demonstratiei Morar si anume Consecinta (IV) Morar : “limba geto-
daco-traca de ieri era limba rominica primordiala sau ariana-vedica, 
nascuta si evoluata in spatiul Carpato-Dunarean”. Pentru prima data de 
secole, am adus aici dovada de netagaduit ca limba dacilor-arieni care se 
vorbea cu mii de ani inaintea erei noastre nu a disparut, este inca vie si 
puternica, cu multe milioane de vorbitori, numindu-se limba romina. Cerem 
Institutului de Lingvistica al Academiei romine recunoasterea dreptului la 
existenta a limbii dace, ca limba rominica primordiala. 

Aplicind “paradoxul celor trei cuvinte” si avind demonstrat ca mai multe 
cuvinte rominesti de azi presupuse pina acum latine sint mai vechi decit latina 
insasi, intreaga teorie a “latinitatii” limbii romine este pusa sub semnul 
intrebarii. Astfel, dupa ce am demonstrat ca “apa” nu vine din “agua”, nu 
avem nici cea mai mica garantie ca vorba “cal” vine din “caballus” ! Implicatia 
care se impune imediat este ca limba romina este mai veche decit latina, din 
moment ce este inregistrata in biblia Rig Veda, ajunsa in India dupa 2000 i.e.n. 
(in mod evident, limba ariana este mult mai veche decit sosirea in India). 

Cuvintul rominesc “suta” este vechi de cel putin 4000 de ani, inregistrat in 
documente celebre cunoscute in Europa de peste 200 de ani, iar DEX-ul 
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sustine ca este “necunoscut”, ca “pita” vine din bulgara desi “pitar” este cu cel 
putin 2000 de ani mai vechi decit bulgarii, ca “hotar” vine din maghiara desi 
este cu peste 3000 de ani mai vechi decit maghiarii, ca “a da” vine din latina 
desi este 1000 de ani mai vechi decit Roma insasi. Nu avem nici un motiv sa 
dam crezare DEX-ului pentru etimologia restului cuvintelor rominesti 
inregistrate. 

Desi DEX-ul sustine ca limba romina contemporana este un ghiveci 
lingvistic european si ne-european, noi am demonstrat aici ca limba romina nu 
provine nici din latina si nici din restul limbilor europene, ci este direct 
inradacinata in limba vedica a stramosilor arieni, aparuta si dezvoltata in 
spatiul Carpato-Dunarean din vremuri pre-istorice. Aceasta este o noua 
consecinta a Demonstratiei Morar si anume Consecinta (V) Morar : “limba 
romina de azi se trage direct din limba daca sau rominica primordiala, 
vorbita in tot spatiul Carpato-Dunarean acum peste 2000 de ani”. 

Prin Consecinta (V) Morar se elimina o confuzie seculara si anume mitul 
“latinitatii” limbii romine, izvorit din lipsa de informatii despre limba ariana-
vedica mai inainte de 1800. Acest mit al “latinitatii” rominilor a fost deosebit 
de daunator pentru intelegerea istoriei rominilor si al rolului esential pe care 
rominii si rominitatea l-au avut in dezvoltarea Europei antice si a conturarii 
Europei contemporane. Cerem Institutului de Lingvistica al Academiei 
Romine renuntarea la mitul latinist si recunoasterea originii direct ariene 
a limbii romine. 

Relatia intima indiscutabila dintre limba latina si limba romina, la nivel 
gramatical si de vocabular, a fost una dintre cauzele mitului “latinitatii” limbii 
romine. Nu e de mirare, din moment ce latina este profund documentata prin 
expansiunea Imperiului Roman, pe cind limba daca este pur si simplu 
neinregistrata pina acum, daca nu consideram limba ariana. 

Daca limba romina nu se trage din latina, asa cum am demonstrat aici, ci 
vine direct din limba ariana, cum se explica marea asemanare dintre romina si 
latina? Singura explicatie este ca limba latina s-a desprins din limba rominica 
primordiala, avind originea in spatiul Carpato-Dunarean. Aceasta explica si 
aspectul derivat al limbii latine in intregul spectru analizat, cum ar fi “aqua” 
pentru arianul si rominescul “apa”, “centa” pentru arianul si rominescul “suta”, 
“padre” pentru arianul si rominescul “pitar”, etc. 

Din Demonstratia Morar rezulta o relatie inversata cu 180 de grade intre 
limba romina si limba latina si anume Consecinta (VI) Morar : “limba latina 
se trage din limba rominica primordiala, din spatiul Carpato-Dunarean, prin 
izolare milenara la Troia”. Originea troiana a limbii latine, neesentiala pentru 
consecinta in sine dar anticipata aici, va fi documentata mai jos in aceasta 
lucrare. Cerem Institutului de Lingvistica al Academiei Romine 
recunoasterea originii rominice a limbii latine, relatie inversata cu 180 de 
grade fata de acceptiunea actuala. 
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Exista elemente vedice, sau ariene, sau rominesti, in toate celelalte limbi 
europene, apartinind familiilor Teutonice si slave. Am demonstrat in acest 
capitol ca in toate celelalte limbi europene, ne-rominice, elementele vedice sint 
derivate fata de limba ariana si au doar aspectul unui slab imprumut de 
vocabular mai degraba decit mostenire lingvistica. 

O sa discutam pe parcursul acestei lucrari despre mecanismul prin care 
limba rominica a ajuns liantul care da caracterul comun, de inrudire a tuturor 
limbilor Euro-Asiane. Sa observam pina acum ca nici o alta limba europeana 
care contine elemente vedice, inclusiv faimoasa limba latina, nu are 
puritatea ariana a limbii romine, fiind toate forme derivate ale acesteia. De 
exemplu vedicul si rominescul “sama” a devenit “similare” in latina si “seim” 
in engleza, rominescul “sirag” a devenit “sereg” in maghiara, rominescul 
“pitar” a devenit “padre” in latina, “fater” in germana, etc. 

Am demonstrat mai sus ca elemente de vocabular rominesc de azi si arian 
din vechime sint regasite in toate limbile europene, familiile Teutonice si 
slave. Elementul comun care leaga limbile Euro-Asiane nu este o limba moarta 
si disparuta de mult, ci este o limba vie si inca vorbita azi in tot spatiul 
Carpato-Dunarean, limba romina. Aceasta constituie Consecinta (VII) Morar 
: “Elementul unificator al limbilor Euro-Asiane, prin care acestea se 
inrudesc intre ele, este limba ariana de ieri, sau limba romina de azi, 
originata in spatiul Carpato-Dunarean”. 

Vecinii nostri, migratorii de acum 10 secole, ne-au tagaduit fiinta si limba 
ca sa-si creeze ei radacini in sfintul pamint vedic, trup din Dacia Mare. 
Teutonii, apoi slavii si maghiarii, asezati de jur imprejurul României si-au 
extras cultura si limba lor contemporana de la poporul romin pe care l-au 
invadat, stapinul dintotdeauna al spatiului Carpato-Dunarean. Slavii si 
maghiarii prezinta puternice elemente de rominitate de la noi rominii si nu 
invers. Cerem Institutului de Lingvistica al Academiei Romine revizuirea 
urgenta a erorilor etimologice, semantice si culturale din DEX, care aduc 
prejudicii masive limbii romine si istoriei poporului romin. Cerem de 
asemenea reinceperea muncii de inregistrare a cuvintelor limbii romine, 
pina cind prejudiciile aduse prin neinregistrare nu sint ireversibile. 

Prin Demonstratia Morar eliminam mitul vechi de doua secole acum, 
creat in germania inceputului secolului XIX, cel al limbii comune indo-
europene sau euro-asiane. Limba comuna indo-europeana nu a existat 
niciodata, doar mai multe limbi europene si asiane, care au preluat mai mult 
sau mai putin din limba ariana-vedica, azi limba romina. Poporul care a 
raspindit aceasta limba in toata lumea este poporul arian, originar din spatiul 
Carpato-Dunarean. 

Dintr-o orbire cu care ne-au lovit strabunii zei vedici pentru ca i-am uitat, 
nu am vazut pina acum misterul originii limbii noastre sfinte, desi biblia Rig 
Veda insasi este cunoscuta noua Europenilor de dinainte de 1800. Pedeapsa 
zeilor strabuni se apropie de sfirsit acum din moment ce ne lumineaza mintea 
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din nou, cum au facut-o intotdeauna cu poporul lor ales, poporul arian-
carpatin. 
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Concluziile Demonstratiei Morar 
 
 
 
Noi nu avem azi doar singele dacilor in venele noastre si portul dacilor pe 

trupul nostru, ci le avem cultura lor pastorala milenara in suflete si limba lor 
sfinta vedica pe buze in fiecare zi a vietii noastre. 

Miorita noastra, foaia verde populara, plopii fara sot si susurul izvorului 
Eminescian, piciorul de plai si gura de rai, codrul adinc si Luceafarul 
nemuritor nu sint accidente istorice. Cultura si simtirea noastra romineasca este 
mai veche decit majoritatea neamurilor europene, este litera si spiritul bibliei 
Rig Veda, este nemurirea legendelor vedice, este baza intregii culturi 
contemporane. 

 
 

4.6.1. Poporul arian traieste prin poporul romin 
 
Se credea pina la aceasta lucrare ca poporul arian a disparut in negurile 

istoriei pentru totdeauna. Cum se poate explica ca poporul care si-a raspindit 
genele, limba si cultura intre Irlanda si India nu a lasat la originea lui nimic in 
urma? Cum se poate ca din cel mai mare si important popor antic nu a 
supravietuit nimic decit prin alte neamuri? Cum se poate ca arienii au cucerit 
lumea dar nu au lasat in urma nici un stramos direct? Cum se poate ca la ora 
actuala nu avem inca un consens despre locul de origine al arienilor? Cum se 
poate ca din cele trei familii lingvistice europene, rominice, Teutonice si slave 
nici una sa nu fie urmasii directi ai arienilor? 

Pentru ca nu s-au gasit aceste raspunsuri pina acum, [BRITANICA] 
sustine ca arheologia lingvistica aplicata la determinarea originii arienilor este 
o metoda depasita in secolul XX, elementele ariene fiind mult prea diluate in 
limbile lumii ca sa fie posibila o identificare precisa. La aceasta concluzie 
profund gresita ne-am adus contributia si noi rominii, prin adoptarea ideii 
“latinitatii” limbii romine, idee fondata pe cunostiintele istorice si lingvistice 
limitate cu secole in urma. Arheologia lingvistica s-a dovedit nereusita pina 
acum pentru ca s-a sapat in locuri gresite, in loc de a studia nucleul culturii 
europene care este spatiul Carpato-Dunarean. Cite limbi mai cunoaste 
[BRITANICA] care pe linga gramatica pur vedica mai folosesc inca cuvintele 
vedice neschimbate in 4000 de ani de istorie documentata, cum ar fi “apa”, 
“uda”, “pitar”, “hotar”, “suta”, “ban”, “lupta”, “iama”, etc.? Exista doua limbi 
pe Tera avind aceste cuvinte, una este limba ariana apusa de mult, iar cealalta 
este limba romina de azi sau limba dacilor de ieri. 
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Prin prisma cunostiintelor despre limbile europene contemporane si 
antice, cum se poate explica prezenta fondului pur arian de vocabular, 
semantic, cultural si gramatical in limba romina de azi din moment ce nu mai 
exista in Europa nici o alta limba comparabila limbii romine? Singura 
explicatie posibila este ca limba romina contemporana este devenirea limbii 
ariane antice. 

Din moment ce arienii erau un popor major, revarsindu-se asupra lumii 
pentru o perioada de 1000 de ani, care putea fi locul european de origine? 
Evident ca nu locurile reci si intunecate nordice, nu locurile umede dinspre 
oceanul Atlantic, nu locurile uscate si aspre din stepe, nu locurile puternic 
impadurite, nu locurile muntoase inalte si nu locurile insulare izolate, pentru ca 
asemenea locuri nu vor oferi niciodata resursele necesare cresterii unui 
popor major. In plus, un popor major are nevoie de Aparaia ca si sursa vitala, 
asa cum a demonstrat istoria in Egipt, Mesopotamia, India si China. Singurul 
loc european care a putut oferi resursele climatice si naturale necesare 
unui mare popor este bazinul Dunarean. Determinismul geografic al 
spatiului Carpato-Dunarean este in concordanta deplina cu concluziile 
Demonstratiei Morar si anume originea Dunareana a limbii, culturii si 
poporului arian. 

Marturii scrise despre poporul arian, propriul nostru trecut, ne provin din 
indepartata Indie, care este unul dintre locurile propice unde a ajuns limba 
ariana-carpatina trecind peste Persia. Aici societatea pastorala carpatina s-a 
dezvoltat infloritor, cucerind in final intreaga Indie, prin limba si cultura. 
Povestile pe care carpatinii le spuneau in jurul focului sacrificial au devenit 
religia de capatii a indienilor, sub forma bibliei Rig Veda. 

Religia Veda, a Regelui Vizionar, a fost transmisa oral din generatie in 
generatie pentru mai bine de 1000 de ani iar in final a fost scrisa pe hirtie in jur 
de 500 i.e.n. in limba originala vedica de catre un preot indian. Mai avem un 
exemplu de limba veche pastrata peste milenii, limba latina prin biserica 
Crestina. Nu avem azi nici o garantie ca latinii vorbeau limba latina in forma in 
care o vorbeste biserica Crestina azi si de fapt avem ceva indicatii ca o vorbeau 
diferit. S-ar fi intimplat un fenomen similar cu limba sfinta vedica daca nu ar fi 
fost scrisa pe hirtie, o alterare continua si de neoprit. 

Prin biblia Rig Veda si prin gramatica lui Panini care a descris morfologia 
si sintaxa limbii de cult sanscrita in jur de 500 i.e.n., limba veche vedica este 
relativ bine cunoscuta astazi. Aceasta a facut posibila regasirea originii 
acesteia, prin limba romina de azi, care are radacini directe, adinci si pure in 
limba vedica. 

Inregistrarea bibliei Rig Veda este poate cel mai insemnat capitol din 
istoria rominitatii universale. S-a pastrat in acest fel o limba straveche, in 
forma apropiata de cea originala de acum 4000 de ani, cea mai veche cultura 
inregistrata pe Tera. Biblia Rig Veda a facut posibila aceasta lucrare precum si 
revelatiile tulburatoare care rezulta de aici. Indiferent de cuvintele folosite, nu 
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pot sa subliniez indeajuns pe semnificatia universala a momentului istoric 
al inregistrarii bibliei Rig Veda pe hirtie. Limba care a cucerit intreaga lume 
a fost facuta nemuritoare prin Brahmanii indieni, urmasii arienilor-carpatini 
ajunsi in India. 

Am demonstrat prin Postulatul (I) Morar ca numele vedice au fost create 
de catre poporul care vorbeste limba romina, pentru ca limba romina este 
singura limba pe Tera in care numele vedice au o semnificatie comuna de-a 
lungul si latul intregului spectru. Aceasta similaritate a limbii romine cu 
nomenclatura vedica, se extinde si la perioada post-vedica din India, sau 
perioada hindusa, prin folosirea extensiva a limbii sfinte vedice-ariene in 
biserica hindu. Limba ariana si-a facut intrarea pina in Asia de sud si in centrul 
Chinei, fiind limba de radactare a primelor lucrari Budiste. 

Am demonstrat prin Postulatul (II) Morar continuitatea poporului vedic 
in toate paminturile Daciei Mari, prin nomenclatura locurilor de azi din 
România, Moldova, Ucraina, Ungaria, Iugoslavia si Bulgaria. Toate aceste 
nume au putut supravietui numai prin continuitatea poporului arian-
vedic, inainte si dupa sosirea popoarelor migratoare de jur imprejurul Daciei 
Mari. 

Am demonstrat prin Postulatele (III), (IV) si (V) Morar ca limba romina 
de azi este limba ariana din vechime, nascuta si evoluata in spatiul Carpato-
Dunarean, fiind inregistrata si pastrata peste milenii prin biblia Rig Veda. 

Aceste trei parti distincte ale Demonstratiei Morar, originea numelor 
vedice, continuitatea prin nomenclatura locurilor si originea sintactica, 
semantica si de vocabular a limbii romine, sint total independente unele de 
altele, fiecare parte fiind completa prin sine insasi. Desi cele trei parti ale 
Demonstratiei Morar sint complet independente, toate converg catre aceeasi 
concluzie, enuntata prin Consecinta (VIII) Morar : “poporul si limba romina 
de azi, sint urmasii directi ai poporului arian-carpatin, vorbitor al limbii 
vedice-ariene, popor nascut si crescut in spatiul Carpato-Dunarean din 
vremuri preistorice pina in zilele noastre”. 

Am gasit in poporul si limba romina poporul care vorbeste inca o limba 
intim conectata cu limba ariana straveche, in forme sintactice si semantice de o 
puritate care ne face sa ne schimbam toate ideile despre dinamica evolutiei 
limbilor umane. Daca “apa” era in limba arienilor la 2000 i.e.n. la mijlocul 
marii expansiuni, inseamna ca era in limba arienilor si la 3000 i.e.n. cind a 
inceput expansiunea ariana, dar cuvintul este evident si mai vechi. Avem deci 
in limba romina de azi cuvinte vechi de cel putin 5000 de ani ! fara a mai 
mentiona intreaga infrastructura gramaticala a limbii romine, pur vedica inca. 

De subliniat ca aspectul vedic al limbii romine de azi nu se opreste la nivel 
de vocabular, chiar in formele lui pure de “tri”, “suta”, “nas”, “pitar”, etc. ci 
continua la nivel gramatical cum ar fi folosirea prepozitiei “ca” si continua la 
nivel semantic complex, cum ar fi “a-i ajunge cu batul la nas”, etc. Genurile 
substantivelor, acordul lor cu adjectivele, declinarile, timpurile verbale, 
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verbele auxiliare, etc. toate ne provin tot din limba vedica. Limba romina de 
azi este limba ariana de ieri. 

Am regasit prin aceasta lucrare nu numai originea limbii romine ca fiind 
limba ariana, dar am regasit si urmele poporului arian, crezut disparut pina 
acum. Locul de origine al poporului arian devine spatiul Carpato-Dunarean, la 
mijlocul zonei longitudinale de raspindire a arienilor, intre Irlanda si India, si 
la mijlocul zonei latitudinale de raspindire a arienilor, intre nordul Europei si 
insulele Mediteraneene. 

Locul de origine al poporului arian este spatiul Carpato-Dunarean, centrul 
de greutate al popoarelor Euro-Asiane, iar urmasii poporului arian locuiesc tot 
in pamintul sfint vedic, cintat in biblia Rig Veda, Dacia de ieri si România de 
azi. 

 
 

4.6.2. Limba daca era limba rominica primordiala 
 
Din moment ce limba romina se trage direct din limba vedica straveche, 

inseamna ca si limba geto-daca era de aceeasi natura vedica, deoarece nu avem 
nimic altceva intre limba vedica din vechime si limba romina de azi. Limba 
geto-daca este deci rominica in toate drepturile, fara sa aiba nevoie de ramura 
latina.  

Daca cu mii de ani inaintea erei noastre exista vorba “apa” care exista si 
azi in limba romina, inseamna ca si dacii spuneau tot “apa”, la fel spuneau “a 
cara”, “a da”, “pitar”, etc. Vorbele pe care noi le vorbim au fost si vorbele 
dacilor acum 2000 de ani. Prin Demonstratia Morar, limba daca si-a cistigat 
dreptul la existenta si nemurire, ca urmas demn al sfintei limbi vedice. 

Acum se rezolva in sfirsit paradoxul istoric al “disparitiei” dacilor, cel mai 
mare popor european cu putin timp in urma. Savantii au cautat ramasitele unei 
limbi dace care sa fie diferita de limba romina, pornind de la ipoteza falsa ca 
limba romina este noua, de la latini incoace, desi nu aveau o astfel de dovada. 
Incercarile lor au fost un esec istoric, rezultat in fantezia celor sapte cuvinte 
ramase de la Daci. O limba daca diferita de limba romina nu va fi gasita 
niciodata, deoarece limba daca era limba rominica primordiala, vorbita si 
azi in toata România. 

Acum se rezolva in sfirsit si paradoxul istoric al “latinizarii” Daciei, 
imposibil de a avea loc in 150 de ani de ocupatie latina a unei parti din Dacia 
Mare. Aceasta “latinizare” a fost contestata de toata lumea pentru ca nu avea 
sens, dar mai ales de catre maghiari care puteau in sfirsit sa nege in mod 
stiintific originea rominilor. Prin originea pur ariana a poporului romin 
intelegem ca dacii nu aveau nevoie de latini pentru a deveni romini, deoarece 
dacii erau poporul rominic primordial, de unde se trag si faimosii latini insisi. 

Dacii vorbeau limba rominica, cu care si latina era inrudita. Dupa 200 de 
ani de confruntare, de dinainte de Burebista la Decebal, latinii reusesc sa 
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cucereasca Dacia intr-un razboi fratricid, intorcindu-se impotriva propriei lor 
Patrii Muma. In Dacia, ca si in Balcani, Europa Centrala si Europa Vestica, 
latinii nu aveau nevoie de translatori pentru a se intelege cu popoarele locale 
rominice pe care le cucereau unul dupa altul. 

Cu mii de ani inainte de vremurile romane, de aici din spatiul Carpato-
Dunarean, bazat pe descopriri tehnologice devenite universale, poporul arian-
carpatin, a pornit in colonizarea lumii, intr-un proces de expansiune divergenta 
pe masura cresterii populatiei in zona carpatina. Unul dintre locurile unde 
carpatinii au poposit a fost Anatolia, unde au fondat orasul Troia, facut celebru 
prin razboiul greco-trac. Aici in Anatolia, poporul carpatin se dezvolta in ceea 
ce vor deveni latinii in urmatorii 2000 de ani. Cucerirea lumii de catre 
carpatini nu se opreste la Anatolia. 

Cucerirea ariana a lumii nu s-a facut prin imperialism si exploatare ci prin 
expansiune naturala fireasca, tot mai departe de centrul de origine carpatina, de 
multe ori pe cale pasnica, dupa cum vom aduce marturie in capitolele 
urmatoare. In acest process de expansiune, limba ariana-carpatina este 
raspindita in toata lumea, incepind acum 5000 de ani, cuprinzind toata Europa, 
Asia, nordul Africii si posibil continentul american. Care sint urmarile marii 
expansiuni ariene-carpatine? 

 
 

4.6.3. Rominizarea lumii, perioada ariana 
 
Prima parte a mileniului trei de dinaintea erei noastre marcheaza inceputul 

primului val de rominizare a Europei si a lumii, prin cea mai mare expansiune 
umana cunoscuta de istorie : cucerirea lumii de catre poporul arian-carpatin, pe 
cale genetica, prin limba si cultura. Denumim aici acesta prima perioada de 
rominizare a lumii rominizarea ariana. Fata lumii este transformata pentru 
mileniile ce urmeaza, pina in zilele noastre. Pentru detalii de atestare, datare si 
sincronizare vezi capitolele urmatoare. 

Poporul arian-carpatin se suprapune peste toate popoarele intilnite in cale, 
carora le transmite fond genetic, limba si cultura. Mii de ani mai tirziu, avem o 
larga familie de limbi Euro-Asiane, intinse intre Irlanda si India, care 
manifesta anumite elemente lingvistice comune. Toate limbile din familia 
Euro-Asiana pot fi impartite din punct de vedere morfologic in doua grupe 
distincte, numite centa si satem, care sint numeralul suta din latina si persana. 
Singura exceptie planetara la regula centa-satem este limba romina care detine 
ambele caracteristici de la bun inceput. 

Ca o noutate absoluta, vom introduce in aceasta lucrare o analiza 
comparata intre reprezentantele familiilor lingvistice europene si Asiene, 
romina si latina ca si canditate la pozitia de origine a limbilor rominice, 
germana pentru limbile Teutonice, rusa pentru limbile slave. Din analiza 
comparata, limba romina este singura cu radacini direct vedice, restul fiind 
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doar derivate, inclusiv faimoasa latina, desi foarte apropiata de limba romina. 
germana si rusa contin doar influente ariene-carpatine indepartate. 

Limba ariana-carpatina nu a cuprins si cucerit doar India, ci a cuprins si 
cucerit intreaga Europa. Poporul arian-carpatin s-a raspindit in intreaga 
Europa, influentind limbile din familia Teutonica si slava. Expansiunea 
rominica a inceput acum vreo 5000 de ani si a continuat pina dupa inceputul 
erei noastre. Timp de peste 3000 de ani, arienii-carpatini s-au raspindit in toate 
colturile Europei. Din aceasta cauza ne este imposibil sa spunem cind limbile 
Teutonice si slave au devenit inrudite cu limba romina la nivel de vocabular, 
dar s-a petrecut pe parcursul ultimelor trei milenii ale erei trecute, dupa cum 
vom aduce marturii in paginile urmatoare. 

Mileniile au trecut unul dupa altul si ajungem la era noastra cind 
popoarele nordice Teutonice din zona Baltica isi incep drumul catre sudul 
Europei cunoscuti drept Goti, iar popoarele slave din nord-estul extrem al 
continentului parasesc padurile lor de bastina si se indreapta si ei catre sudul 
Europei. La aparitia lor in sudul Europei, atit Teutonii cit si slavii aveau deja o 
anumita proportie de singe rominesc in vine si o anumita proportie de cuvinte 
rominesti in vocabular si cultura 

Rominizarea popoarelor Teutonice si slave nu s-a incheiat odata cu 
inceperea migratiilor, ci doar a intrat intr-o noua faza. 

 
 

4.6.4. Rominizarea lumii 
 
Perioada Migratiilor. Procesul de rominizare a limbilor europene din 

familiile Teutonice si slave a continuat si in decursul erei noastre, dar de data 
aceasta printr-un proces invers, in timpul si dupa marile migratii de inceput de 
era. Acesta constituie cel de-al doilea val de rominizare al Europei pe care-l 
numim aici Rominizarea Migratiilor. 

In drumul lor catre sudul Europei, Teutonii petrec citeva secole la nord de 
Carpati, Basarabia, Transilvania, Balcani, Panonia si Italia, toate paminturi 
rominesti-ariene din vremuri imemoriabile. In decursul secolelor de 
convietuire, Teutonii preiau si mai multe elemente de rominitate, singurul 
neam si cultura cu care se intilnesc in migratia lor. Sa nu uitam ca Jordanes si-
a intitulat istoria lui germanica drept Getica ! ceea ce spune destule despre 
marea influenta rominica pe care au suferit-o Teutonii in timpul migratiei lor. 
Chiar la anul 1000 ii gasim pe Teutonii din zona Austria invecinindu-se cu 
rominii din Panonia, de care au fost separati ulterior prin venirea maghiarilor, 
dar nu inainte de a primii puternice influente lingvistice si culturale rominesti. 

Slavii, prin bulgari, sirbi, croati si apoi rusi, strabat teritorii rominesti 
stravechi apoi se aseaza tot in teritorii rominesti din Balcani, Banat, Basarabia, 
Bucovina, etc. In timpul acestei migratii si dupa aceasta migratie, preiau si ei 
importante elemente de limba si cultura rominica, in special bulgarii, sirbii si 
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croatii care au plonjat intr-o mare de rominitate in care s-au diluat foarte mult. 
In locurile mai izolate, pe inaltimi si vai retrase, se pastreaza inca limba 
originala rominica sub forma dialectelor limbii romine. 

Rominitatea Balcanilor de inceput de era mai este si azi dovedita de 
insulele izolate de rominitate ramase in locurile mai izolate, cum ar fi Salonic, 
Tesalia, Epirus sau Istria, unde mai exista dialectele limbii romine pina azi. 
Aceasta evidenta este pe deplin convergenta cu concluziile Demonstratiei 
Morar. In locurile mai usor accesibile, noii veniti in Balcani se amesteca cu 
populatia rominica locala de la care noii veniti mostenesc puternice influente 
lingvistice si culturale. 

Asa se explica ca portul popular bulgar contine … opinca, la care ii se 
spune tot “opinca” si care este sculptata pe Columna Traiana, dovada vesnica a 
continuitatii rominesti in toata Dacia Mare. Asa se explica de ce bulgarii ne 
joaca jocurile populare rominesti stravechi, drept jocurile lor populare. Asa se 
explica rominitatea limbii sirbe, care spun “dai mi” pentru “da-mi mie”, care 
merge dincolo de import de vocabular, la nivel de structura gramaticala a 
limbii. Asa se explica de ce maghiarii au jumatate din nomenclatura locurilor 
din Ungaria de origine vedica si spun vorbele “hotar”, “sirag”, “tagadui”, etc. 
Acesta limba si cultura nu provine decit de la puternica populatie romineasca 
de la sud de Dunare, Banat si Panonia la inceput de era. 

De remarcat ca aceste influente lingvistice si culturale suferite de slavii si 
maghiarii care azi ne inconjoara, nu s-au petrecut prin radio sau televiziune ci 
prin limba si cultura rominilor vii si numerosi din satele raspindite in toata 
Dacia Mare. Daca slavii si maghiarii au preluat limba si cultura romina 
inseamna ca au preluat si singele rominesc, prin contopirea cu poporul romin 
autohton in toate zonele in care noii veniti s-au asezat. Numai in relatii de 
familie au putut noii veniti sa preia limba si cultura romineasca. 

Apreciem aici ca dintre toti vecinii nostri, maghiarii au cea mai mare 
proportie de singe rominesc in vine, fiind foarte putin numerosi la venirea lor 
in Europa, pe cind Panonia era incarcata de rominitate. Cu 10 secole in urma, 
maghiarii erau mici de statura, inchisi la culoare, cu ochi lunguieti si trasaturi 
Asiatice. Azi foarte rar mai poti intilni aceste trasaturi traditionale in Ungaria, 
majoritatea fiind inalti si blonzi, ceea ce nu este caracteristic rasei initiale. Au 
preluat fond genetic si de la alti vecini de ai lor, cum ar fi germanii, cu care au 
intrat in relatii de familie la nivel politic de la bun inceput, dar majoritatea 
fondului lor genetic este rominesc, de la autohtonii romini din Panonia. 

Pe linga populatia locala romineasca din toata Dacia Mare, care produce o 
puternica rominizare a noilor veniti, apare cel de-al treilea val de rominizare a 
lumii prin raspindirea puterii unei noi ramuri rominice numita latini. 
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4.6.5. Rominizarea lumii 

 
Perioada Latina. Inceputul erei noastre mai este martorul celei de-a treia 

perioade de rominizare a lumii, care se suprapune partial cu Perioada 
Migratiilor si anume expansiunea copilului minune al popoarelor rominice, 
latinii, prin crearea Imperiului Roman. Aceasta a treia perioada nu mai este 
pastorala si traditionala, ci militara si politica, infaptuita la nivel de organizare 
statala, pe care o denumim Rominizarea Latina. 

Latinii isi incep expansiunea pe la 150 i.e.n. cind dupa ce si-au invins toti 
vecinii lor din Italia, ies catre Balcani si catre Alpi, ajungind pe la 50 i.e.n. 
pina in Anglia pe care o si cuceresc pina dincolo de Tamisa. Imperiul pe care-l 
creaza va dura peste o mie de ani si va schimba fata lumii pe plan cultural si 
religios. Daca la inceputul erei noastre latinii se inchinau inca zeilor arieni, 
zeul suprem fiind maritul Jupiter, stravechiul Dyaus Pitar, trei sute de ani mai 
tirziu o mare revolutie se va produce in credinta lumii. 

Schimbarea de era gaseste Imperiul Roman in plina ascensiune, cu 
oponentul principal european fiind Dacia Mare. Incep 150 de ani de 
confruntare intre Roma expansionista si Dacia Mare, perioada cuprinsa intre 
marii imparati Burebista si Decebal. Pe masura cresterii puterii Romei, 
influenta Daciei asupra Romei scade treptat, ca la sfirsitul primului secol al 
erei noastre Dacia Mare este redusa la teritoriile de la nord de Dunare, 
mentinuta in balanta de o armata imensa de 80.000 de legionari stationati de-a 
lungul sudului Dunarii. Imperiul roman isi concentreaza toate resursele de 
acum mondiale impotriva Daciei si reuseste sa cucereasca o parte din Dacia 
la inceputul secolului doi. Cucerirea Daciei este cea mai mare victorie din 
istoria Imperiului Roman, in cinstea careia se inchina Coloana Traiana la 
Roma iar Traian este sarbatorit ca un erou national. Prin cucerirea Daciei cade 
ultimul oponent al Imperiului Roman din Europa. 

La sfirsitul secolului trei, Dacia isi ia in sfirsit revansa asupra Imperiului 
Roman prin imparatii Galer ce Batrin, Galer cel Tinar si Constantin. De 
origine traca, zona Iliria (Albania), acesti imparati asediaza si cuceresc puterea 
la Roma cu forta armelor, muta capitala Imperiului Roman de la Roma la 
Salonic si apoi definitiv la Bizantia in Tracia sub Constantin, recunosc dreptul 
la existenta al miscarii Crestine impotriva vechii credinte vedice, pentru ca in 
final, dupa Crestinizarea lui Constantin insusi, sa ridice Crestinismul la rangul 
de religie oficiala a Imperiului Roman. Aceasta miscare va produce polarizarea 
Imperiului Roman in Imperiul de Rasarit si Imperiul de Apus, iar in biserica 
Crestina se va manifesta drept ortodoxism, ca religie Crestina originala si 
catolicism, ca miscare separatista initiata la Roma, care a ramas un centru de 
putere militara si politica dupa mutarea capitalei la Bizantia. 

Catolicismul se desprinde de biserica ortodoxa originala, ca reflectare in 
miscarea Crestina a dualismului de putere politica, militara si economica intre 
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Bizantia si Roma. Aceasta scindare religioasa creaza o frontiera definitiva intre 
ceea ce a devenit Imperiul Roman de rasarit, pe care-l numesc aici Imperiul 
Roman Dacic si Imperiul Roman de apus, pe care-l numesc aici Imperiul 
Roman Latin. 

De remarcat ca apelativul “roman” nu separa dacii de latini, ci ii uneste, 
latinii fiind doar o ramura a poporului rominic carpatin, in cinstea caruia isi 
denumesc capitala lor Roma. Cu alte cuvinte, apelativul “roman” nu vine de la 
“Roma”, ci numele “Roma” vine de la “romani”, asa cum latinii isi spuneau lor 
insile, cu sensul de “cei rominici”, fiind de origine Carpato-Dunareana. 

Inaintea expansiunii mondiale a Imperiului Roman, limba culta a lumii era 
limba ioniana a ionienilor, popor carpatin sub condurea regelui Ion, asezat in 
zona Egeana dupa 1900 i.e.n. (in ziua de azi limba ioniana este mascata sub 
numele nedrept de limba “greaca veche”). Prin Imperiul Roman, limba oficiala 
a Imperiului devine latina, vorbita de administratie, cercurile militare, sistemul 
de taxe, etc., similar limbii americane de azi, vorbita in toata lumea. Dupa 
crearea bisericii Crestine, Evangheliile original scrise in limba ioniana de 
origine carpatina, sint traduse in latina tot de origine carpatina, sub numele de 
Vulgata. In acest fel latina devine limba de cult Crestina, raspindidu-se in toate 
colturile lumii, dar nu ca o limba vie de comunicare. 

De remarcat ca existenta limbii imperiale oficiale nu neaga existenta 
limbilor native din toate teritoriile anexate imperiului, cum ar fi Dacia, Iberia, 
Irlanda, etc. Noi stim ca un fapt incontestabil ca Imperiul Roman isi 
conducea afacerile imperiale prin translatori si nu prin asimilare. Exemple 
stralucite pot fi gasite si in biblia Crestina unde se descrie detaliat coexistenta 
limbii autohtone cu limba oficiala din Palestina. Nu exista nici un motiv sa nu 
fie la fel in Dacia sau Anglia. Daca exista influente latine asupra limbilor 
locale din teritoriile anexate imperiului, acestea nu trec de nivelul de imprumut 
de vocabular si nici pe departe de asimilare lingvistica, pentru ca prezenta 
romana din teritoriile ocupate este la nivel administrativ, minima sub aspect 
demografic. Romanii controlau o regiune sau o tara, fara a locui fizic acolo, 
similar Angliei care domina sute de milioane de indieni printr-o mina de ofiteri 
si o clasa larga de indieni corupti. 

Romanii nu au lasat prea multe documente despre natura lingvistica a 
popoarelor cucerite in Europa. Pentru romani, daca nu vorbeai cu accentul de 
la Roma erai “barbar”. Asa se refera la traci, Daci, gali, celti, etc., drept 
“barbari”. Mai este o explicatie la lipsa totala de documentare a acestor limbi 
de catre Roma si anume faptul ca erau prea apropiate de latina ca sa merite a fi 
analizate, mentioante sau tratate ca si o limba straina. Din pacate, s-au pierdut 
memoriile de razboi a lui Traian, precum si poeziile “barbare” a lui Ovidiu, ca 
informtie de prima mina despre Dacia strabuna. Pierderi istorice irecuperabile 
au avut loc dupa cucerirea Constantinopolului la 1453, cind turcii au incendiat 
arhiva Imperiului Roman care a ars trei zile si trei nopti. Nici nu putem sa ne 



 13

imaginam comorile culturale europene distruse sub intunecimea 
necredinciosilor musulmani. 

Administratia imperiala romana nu se ocupa de asimilarea culturala cit se 
ocupa de culegerea taxelor, racolarea de legionari, comert, etc. In cazul Daciei, 
prezenta imperiala se reduce la doua legiuni stationate la Alba Iulia, deci cam 
10.000 de soldati din care majoritatea nici nu vorbeau latina, fiind doar 
mercenari de prin tot imperiul sau chiar Daci. Mai sint oficialitatile, ofiterii, 
etc. care vorbeau latina dar acestia nu au nici un rol pe plan demografic in 
raspindirea latinei. 

Doua mii de ani mai tirziu gasim in Europa de sud, de la Atlantic la Marea 
Neagra, un sir intreg de tari inrudite prin neam si limba, care se numesc 
impropriu “latine”, de la ultimul val rominic asupra Europei, prin ramura 
latina. Idea de “latinitate” a Europei avind inceputul in Imperiul Roman este 
insotita de o serie de paradoxuri lingvistice care neaga si ele rolul latinilor ca 
stramosi ai popoarelor “latine” de azi. 

Acum vreo 2000 de ani, de-a lungul sudului Europei, de la Atlantic in 
Balcani, isi fac aparitia neamuri straine, din familia Teutonica, slava si 
Asiatica. Acele neamuri straine, Teutonii, slavii, etc. mai exista si azi, bine 
conturati, cu istorie cunoscuta, deci au rezistat extrem de bine ca neam si limba 
in ultimii 2000 de ani. Neamurile Teutonice, slave, maghiarii si grecii au 
preluat puternice elemente rominesti in cultura si limba lor, dar au facut-o sub 
forma de imprumuturi lingvistice, fiind azi tot Teutoni, tot slavi, tot maghiari si 
tot greci. 

Ce s-a intimplat cu popoarele care locuiau intre Atlantic si Anatolia acum 
2000 de ani? Pentru ca azi intregul sud european este “latin”, se credea pina 
acum ca acele popoare originale de acum 2000 de ani au “disparut”, fiind 
“asimilate” de latini. Din rindul “disparutilor” ar face parte tracii, getii, dacii, 
italicii, celtii, galii si ibericii. 

De ce intreaga Europa intre Atlantic si Marea Neagra a “disparut” sub 
latini, pe cind slavii si Teutonii sint tot acolo, intregi si nevatamati? Noi stim 
acum ca triburile dace erau rominice iar continuitatea lor a fost demonstrata 
mai sus, deci “disparitia” dacilor este pur si simplu obscurarea prezentei 
lor de catre stralucirea latina ! La fel se explica si “disparitia” restului 
Europei de la Atlantic pina la Marea Neagra sub masca latina si anume faptul 
ca erau tot popoare rominice, pina in Iberia si chiar Irlanda. Europa dintre 
Atlantic si Marea Neagra de acum 2000 de ani nu a disparut sub latini, ci 
doar continuitatea acesteia nu este evidenta, fiind tot din marea familie a 
popoarelor rominice. 

Nu o sa gasim in vecii vecilor vreo urma lingvistica a vechilor italici, 
sicilieni, traci sau celti daca cautam o limba diferita de limba romina de azi 
pentru ca toate popoarele europene dintre Atlantic si Anatolia erau rominice, in 
care latinii erau doar o ramura mica. latina devenita dominanta doar pe plan 
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politic si nu lingvistico-demografic umbreste originea rominica a Europei 
sudice. 

Rominizarea Latina a lumii este bine documentata si cunoscuta, reusind 
astfel sa umbreasca perioadele anterioare, prin ceea ce azi se numeste 
“latinizarea” Europei. Din cauza stralucirii Romei nu s-a mai vazut si 
recunoscut fundalul pe care “latinizarea” are loc si anume o parte insemnata 
din Europa fiind deja rominizata cu mult inainte de expansiunea latinilor, dupa 
cum o sa documentam in capitolele urmatoare. 

Aceasta rominizare europeana, pre-latina, explica de ce anumite tari 
europene sint “foarte latine” pe cind vecinii acestor tari “latine” nu prea au de 
a face cu latinitatea. De ce Spania este foarte latina pe cind de Anglia sau 
Germania nu s-a legat nici o latinitate? Anumite tari europene devin “latine” 
pe veci, dupa nici 10 secole de apartenenta politica la Imperiul Roman pentru 
ca … erau rominice inainte sa fie latine ! Prima si a doua perioada de 
rominizare a lumii a pregatit doar terenul pentru organizarea statala latina 
specifica Perioadei Latine. Din punct de vedere genetic, lingvistic si cultural, 
mai ales Perioada ariana si apoi Perioada Migratiilor sint pe departe 
preponderente fata de Perioada Latina. 

Noi stim acum ca Dacia era rominica dintotdeauna, inainte de latini. Ce ne 
face sa ne indoim de restul Europei balcanice, trans-Alpine, iberice? In mod 
evident, expansiunea ariana nu a avut loc doar spre est catre India ci si spre 
vestul Europei, mai usor accesibil decit indepartatul est, dupa cum vom arata 
in capitolele urmatoare. Daca in Iran si India ne-a ramas cultura Veda si limba 
vedica, in vestul Europei avem azi Portugalia si Spania, vorbind o limba pe 
care noi o intelegem inca in mod curent. 

Limba daca nu este singurul “disparut” european sub masca latina. Pina la 
lucrarea de fata era un mare mister istoric limba pe care celtii o vorbeau, celti 
care s-au raspindit in toata Europa pina in Iberia, Irlanda, Italia si Anatolia. Ce 
se stie drept neindoielnic, este ca vorbeau o limba “Euro-Asiana” si ca 
proveneau de pe Dunarea de mijloc, care este Banatul si Panonia. Noi am 
demonstrat in aceasta lucrare ca dacii vorbeau limba rominica, prin urmare 
celtii proveniti din Panonia nu puteau vorbi decit tot o limba rominica. Acesti 
celti, raspinditi peste Iberia pina in Irlanda, nu aveau nevoie de nici o 
“latinitate” ca sa devina un popor spaniol de exemplu, caruia-i intelegem in 
mod curent limba. 

Ca sa subliniem pe originea corecta, carpatina, a unei mari parti din 
Europa, o sa ne referim in continuare la Europa “Latina” si Tarile “Latine” 
drept Europa Rominica respectiv Tarile Rominice. Numele de Europa 
“Latina” nu este decit o exagerare a rolului pe care perioada latina de 
rominizare a lumii l-a avut in istorie si in plus obscureaza si dezinformeaza 
asupra originii adevarate a acestor popoare. 

Putem enunta acum o noua consecinta rezultata din Demonstratia Morar 
si anume Consecinta (IX) Morar : “Familia limbilor europene numite 
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“latine” este, prin origine si cultura, marea familie a limbilor rominice, 
izvorita din spatiul Carpato-Dunarean”. De remarcat ca originea tarilor 
rominice contemporane merge cu milenii inainte de expansiunea Imperiului 
Roman. 

 
 

4.6.6. Locul latinei in familia rominica. 
 
Ce loc are in aceasta noua ecuatie lingvistica limba latina facuta faimoasa 

prin Imperiul Roman si biserica Crestina? 
Prin Demonstratia Morar, limba latina nu mai este originea familiei 

limbilor “latine” ci este doar ultimul val rominic revarsat asupra Europei, 
ultima mie de ani din cei 4000 de ani de rominizare a Europei, inceputa la 
3000 i.e.n. si terminata in linii mari inainte de 1000 e.n. Daca limba latina nu 
sta la baza limbii romine, de ce ar sta la baza limbii spaniole de exemplu? Pe 
de alta parte, relatia intima dintre latina si limba romina nu poate fi ignorata, 
doar a produs o confuzie seculara. Prin Demonstratia Morar am aratat ca 
limba latina este in mod consecvent derivata fata de limba ariana, pe cind 
limba romina este identica cu formele lingvistice stravechi. 

Daca “apa” nu vine din “aqua” fiind mult mai veche, inseamna ca 
“aqua” vine din “apa” ! Cuvint cu cuvint se poate demonstra ca latina este 
derivata din limba rominica primordiala, ceea ce este consecvent cu concluziile 
de pina acum. Latinii devin in acest fel doar o ramura rominica, originata in 
spatiul Carpato-Dunarea si dezvoltata intr-o zona izolata unde caracterul latin 
poate fi derivat din cel rominic. Vom aduce marturii istorice in capitolele 
urmatoare ca latinii, porniti din spatiul Carpato-Dunarean, se dezvolta ca popor 
latin in zona Anatolia, cu centrul la Troia. De aici de la Troia isi fac ei aparitia 
brusca in Europa, asezindu-se in Italia inainte de 500 i.e.n. 

Europa pe care latinii o regasesc dupa 2000 de ani de izolare, nu este 
straina lor de fel, fiind puternic rominizata pina la Atlantic si pina la Marea 
Neagra, incluzind Italia. Noi stim din documente ca Imperiul Roman de mai 
tirziu folosea in Caucazia 80 de translatori, ca sa vorbeasca cu tot atitea 
neamuri incorporate in imperiu. Latinii nu aveau nevoie de nici un translator in 
Europa de sud, de la Atlantic pina la Marea Neagra, altfel ne-ar fi ramas un 
document roman cit de mic despre Daci, sau traci, sau celti. 

Personal, am fost intotdeauna surprins de marea toleranta a latinilor 
fata de cei care cucereau puterea la Roma, in mod frecvent prin forta 
armelor, asediind Roma insasi pina cind primeau aprobarea Capitoliului. 
Anumiti generali, care frecvent ajungeau imparati, erau italici, altii erau din 
Spania, Galia, Tracia etc. De exemplu, imparatii din seria Galer la Constantin, 
cei care au si rupt Imperiul Roman in doua prin mutarea capitalei la Bizantia si 
adoptarea religiei Crestine, erau la origine traci, din zona Iliria. De unde 
aceasta toleranta latina? Nu am auzit inca de nici un imparat roman de origine 
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germana, slava sau greaca ! Aceasta “toleranta” este inca o indicatie ca 
generalii care se ridicau din sudul Europei nu erau de alt neam decit latinii si 
nu erau perceputi la Roma drept “straini” deci erau acceptabili ca imparati. 

Exista un alt “mister” istoric si anume mutarea capitalei Imperiului Roman 
la Bizantia in Tracia, de catre Constantin cel Mare. Am vazut mai multe lucrari 
istorice si biografice in care gestul lui Constantin era calificat pur si simplu un 
mister. Pe la 300 e.n. Roma era un oras cu peste doua milioane de locuitori, 
centrul lumii, plus bogatiile pe care abia ni le putem imagina. Cu toate acestea 
Constantin muta capitala in Tracia, intr-un orasel de provincie, unde trebuie sa 
inceapa prin a construi o resedinta in care sa traiasca, deci cum sa nu fie un 
mister? 

Protipendada romana nu vrea sa-l urmeze, ceea ce face munca lui 
Constantin grea intr-adevar, o capitala fara o curte imperiala ! Se roaga de ei, ii 
ameninta, le ofera scutire de taxe “pe viata” si tot nu reuseste sa-i convinga. 

Noi intelegem in sfirsit marele mister al lui Constantin cel Mare si anume 
faptul ca el fiind trac de origine, nu se simtea la Roma drept acasa, nu era in 
elementul lui acolo si voia capitala Imperiului Roman in Tracia lui strabuna, 
ceea ce a si infaptuit printr-o munca sisifica desi s-ar fi putut complace in luxul 
Romei. Dacia a fost cel mai mare oponent al Romei in Europa cu doar 200 de 
ani mai inainte. Prin tracul Constantin cel Mare, Dacia isi ia in sfirsit revansa 
asupra Romei, o cucereste si ii muta capitala pe stravechiul pamint rominesc-
trac pentru urmatorii 1000 de ani. 

Bizantia din Tracia este rebotezata de catre Constantin drept “Roma 
Noua”, ceea ce este o noua dovada a rominitatii dacilor anului 330. Mult mai 
tirziu, Grecia isi extinde teritoriul si influenta in sud-estul Europei, pe seama 
Macedoniei si Traciei, incercind si reusind prin Evul Mediu sa se confunde cu 
Constantinopolul, auto numindu-se chiar romani ! iar limba lor Romaica. 
Vrem sa facem cunoscut aici in mod clar ca Bizantia lui Constantin era 
localizata in Tracia si nu in Grecia, la 300 e.n. Daca anumite popoare 
Egeene au dreptul la apelativul de “romani”, atunci trebuie sa fie descendentii 
ionienilor si Dorienilor de origine carpatina, care au creat mareata cultura 
Egeana, iar nu grecii. 

Latina devine in cursul erei noastre factorul unificator al tuturor 
popoarelor rominice europene, popoare de origine ariana, din spatiul Carpato-
Dunarean. Ca factor unificator si ca ultimul val rominic asupra Europei, rolul 
latinilor ca origine a Europei de sud contemporane este prost inteles si 
exagerat. Analog latinilor, calificativul de grec asupra civilizatiei Egeene 
ascunde natura ariana-carpatina a ionienilor si Dorienilor, factorii esentiali in 
acea zona. 
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4.6.7. Limba romina, liantul limbilor europene. 

 
La ora actuala, toate limbile europene si anumite limbi din Asia, intinse 

intre Marea Neagra si India, manifesta caracteristici comune la nivel de 
vocabular si gramatica, constituind marea familie a limbilor Euro-Asiane. Pina 
la aceasta lucrare se credea ca familia lingvistica Euro-Asiana se datoreaza 
unei origini comune a acestor limbi, ceea ce nu are sens din punct de vedere 
rasial, deoarece popoarele apartinind acestei grupari lingvistice fac parte din 
rase diferite, de la rasa Alba Europeana la rasa Negroida indiana si o mare 
varietate inter-rasiala intre ele. 

Facem o distinctie clara intre notiunea de limbile Euro-Asiane si 
popoarele Euro-Asiane, care nu au de a face unele cu altele. Avem o familie 
de limbi inrudite numite Euro-Asiane, fara sa avem un “popor” Euro-
Asian ! Familia de limbi Euro-Asiane s-a format din mai multe popoare si 
limbi peste care s-a suprapus un element unificator arian-carpatin, intr-o 
proportie mai mare sau mai mica, in functie de conditiile locale specifice 
fiecarei zone. 

Caracteristicile lingvistice comune ale acestor limbi Euro-Asiane este 
limba ariana, inregistrata prin biblia Rig Veda, pornita din spatiul Carpato-
Dunarean si ajunsa in India sub forma culturii Veda. Prin urmare, caracterul 
comun al acestor limbi nu provine din originea lor comuna, ci din raspindirea 
limbii ariene in toata lumea si suprapunerea acesteia peste toate limbile 
intilnite in cale, din Irlanda pina in India. 

In afara de limba romina de azi, toate limbile familiei Euro-Asiane se 
impart din punct de vedere morfologic in doua grupe curate, grupa centa si 
grupa satem. Singura exceptie este limba originala, rominica, care detine 
ambele caracteristici, din care doar unul supravietuieste in suprapunerea cu o 
cultura locala, in functie de trasaturile morfologice ale acesteia. Este necesara 
regruparea limbilor din familia numita Euro-Asiana pentru a reflecta 
descoperirile din aceasta lucrare. 

Limba romina, singura exceptie in rindul limbilor Euro-Asiane, nu este 
una din limbile acestei grupari, ci este limba care a influentat si creat marea 
familie a limbilor Euro-Asiane. Este ca si cum, dupa cunostiintele noastre de 
pina la aceasta lucrare, limba latina ar fi inclusa in familia limbilor latine, ceea 
ce nu are sens. 

De aceea propunem aici excluderea limbii romine din familia Euro-
Asiana, nefiind o limba de influenta ariana ci limba ariana in sine. Prin 
singularizarea limbii romine in afara limbilor de influenta ariana, marea 
familie Euro-Asiana isi regaseste omogenitatea, toate limbile ramase 
demarcindu-se clar in grupele centa-satem, regula recistigindu-si integritatea. 

Limba romina nu este singura care nu apartine familiei Euro-Asiane, ci 
toate limbile familiei rominice europene, portugheza, spaniola, franceza si 
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italiana nu sint de asemenea din familia Euro-Asiana. Limbile rominice 
fiind de descendenta ariana si nu influenta ariana, constituie o familie separata. 
De aceea propunem excluderea tuturor limbilor rominice din familia Euro-
Asiana. 

Prin Demonstratia Morar ecuatia lingvistica Euro-Asiana se modifica 
radical. Cea mai veche familie lingvistica europeana de care avem cunostiinta 
este familia limbilor rominice, izvorita din spatiul Carpato-Dunarean din 
vremuri preistorice, avind in centrul familiei contemporane limba romina de 
azi. La origine, limba carpatina se dezvolta devenind limba daca de acum 2000 
de ani si limba romina de azi. Prin raspindirea poporului arian in sudul Europei 
apar dezvoltari divergente, din care se nasc limbile rominice vechi cum ar fi 
Daca si latina, limbile rominice noi din care fac parte portugheza, spaniola, 
franceza si italiana. Ajungem astfel la Consecinta (X) Morar : “Limba 
romina avind in jurul ei celelalte limbi rominice, italiana, franceza, spaniola 
si portugheza, constituie familia limbilor ariene”. 

Limba ariana s-a raspindit in Europa si lume, influentind celelalte limbi 
europene si Asiane, producind intre ele relatiile de inrudire contemporane. In 
acest fel avem in zilele noastre grupa limbilor Euro-Asiane, de influenta 
ariana, care au devenit inrudite intre ele, cum ar fi germana, engleza, Suedeza, 
etc., rusa, ucrainiana, etc., greaca, persana si limbile indiene. Aceasta este 
Consecinta (XI) Morar : “Limbile Euro-Asiane, definite drept familia 
limbilor de influenta ariana-carpatina, contine limbile din familiile 
Teutonica si slava, greaca, persana si multe limbi indiene”. 

Daca toate limbile europene ne-rominice par a fi inrudite intre ele, se 
datoreaza limbii ariene-carpatine care s-a raspindit in toata Europa si a patruns 
in toate limbile europene. Factorul comun care inrudeste limbile europene de 
azi este … limba romina. Ca si vorbitor nativ al limbii romine, stiu senzatia de 
“cunoscut” cind aud o limba Teutonica, slava, greaca, etc. fara a mai vorbi de 
limbile rominice pe care le intelegem nativ. Prin pozitia lor unica europeana, 
rominii sint singurii din Europa care pot recunoaste cuvinte in orice alta 
limba europeana. Daca analizati orice cuvint care este comun limbilor Euro-
Asiane, acel cuvint este in mod necesar prezent in limba romina de azi. Nu 
veti gasi niciodata un cuvint tipic Teuton sau slav care sa fie prezent in 
toate celelalte limbi ale familiei Euro-Asiane. 

Limbile Teutonice contin un important element de rominitate dar nu si 
invers. Limbile slave contin un important element de rominitate, dar nu si 
invers. Este o relatie asimetrica de inrudire, in care celelalte limbi europene au 
preluat importante elemente din limba ariano-carpatina devenind azi rude ale 
acesteia, dar nu prea apropiate. Avem inca natura distincta a limbilor 
Teutonice, ca fiind de natura ne-ariana, cum ar fi “water” in loc de “apa”, 
“hundert” in loc de “suta”, etc. ca si diferente fundamentale chiar in 
vocabularul de baza. Chiar daca limbile Teutonice au preluat un fond restrins 
de vocabular, cum ar fi “fater” sau “father” pentru “pitar”, “muter” sau 
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“mother” pentru “matar”, limbile Teutonice si slave nu sint strins inrudite cu 
limba ariano-carpatina. 

Aceasta asimetrie lingvistica, in care limbile Teutonice, slave, maghiara, 
etc. au preluat de la limba romina straveche, explica si imaginea de ghiveci 
lingvistic pe care DEX-ul l-a imprimat limbii romine, din neintelegerea istoriei 
limbii romine. Dupa DEX, limba romina provine din latina, franceza, slavona, 
greaca, germana, maghiara, albaneza, etc. Nimeni nu avut vreodata o explicatie 
pentru acest ghiveci lingvistic, dar a continuat a fi propovaduit, in loc de a se 
inversa rolurile cu 180 de grade si spune raspicat ca germanii au preluat de la 
romini, doar au stat citeva secole prin Transilvania si Basarabia, ca slavii au 
preluat de la romini doar au venit peste noi si nu invers, ca maghiarii au preluat 
de la romini doar au venit peste noi si nu invers, etc. ca sa consideram doar 
Rominizarea Migratiilor. 

Asimetria preluarii de rominitate de catre celelalte popoare europene 
explica de ce noi intelegem curent alte limbi si cuvinte din toate celelalte limbi 
europene, pe cind celelalte limbi nu ne inteleg pe noi, fiind derivate si fara 
termeni de comparatie. Noi intelegem curent limbile rominice, italiana, 
spaniola, etc. pe cind ei nu ne inteleg pe noi. Noi intelegem cuvinte din rusa si 
restul familiei, din germana si restul familiei, etc. La intelegerea 
unidirectionala mai contribuie si caracterul arhaic al limbii romine, consoane si 
vocale care exista in limba ariana si in limba romina dar nu exista in latina, 
ultima influenta rominica asupra Europei. 

Arhaismele limbii romine, care merita a fi apreciate si conservate, sint 
de fapt penalizate de catre savantii de la DEX care vor sa latinizeze o limba 
pre-latina ! ceea ce devine o mare greseala istorica, ducind la stingerea celei 
mai vechi si influente limbi din lume. 

Astfel “tri” trebuie pronuntat “trei” ca sa semene cu latinescul “tres”, desi 
“tri” este mult mai vechi decit latina, fiind scris in biblia Rig Veda. Tot asa, 
“ptita”, unde prin “pt” am reprezentat consoana “p” moale pe care lumea o 
cunoaste ca fiind din Ardeal, este inregistrata drept “pita”, ignorind masa de 
vorbitori din Ardeal si ii se da o origine anti-patriotica in pofida sursei scrise, 
biblia Rig Veda unde este inregistrat. Tot asa cu toate cuvintele rominesti 
stravechi care nu intra in canoanele pro-latine de la DEX. Toate cu toate, limba 
romina este stilcita ca sa semene cu latina, latina care se trage din limba 
romina in prima instanta ! Este ca si cum in Anglia s-ar decide ca limba literara 
este limba americana, pentru ca “suna mai bine”, facindu-se toate eforturile ca 
limba originala, engleza, sa fie transformata in limba derivata, americana. 

In lumina Demonstratiei Morar, unitatea la care trebuie sa raportam limba 
romina este impinsa cel putin 2000 de ani mai devreme decit latina de pina 
acum, mergind inapoi la limba Sfinta vedica in care a fost redactata biblia Rig 
Veda. Limba romina isi ia locul cuvenit maretei limbi ariene antice, ca un 
urmas demn al acesteia. Limba ariana dovedita a fi avut o influenta fara 
precedent in istorie, unind intre ele limbi inter-continentale si inter-rasiale, a 
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supravietuit vie si nevatamata prin toate vicisitudinile istorice ale acestei ere, 
asa cum ne-am si astepta de la limba Sfinta vedica. 

Limba straveche ariana, a fost in era noastra invadata de popoare si limbi 
straine, germanice, slave si maghiare, a fost interzisa si asuprita la ea acasa, in 
Sfintul Pamint vedic, a fost sistematic distrusa in teritoriile dominate de Rusia, 
Bulgaria si Ungaria, ii s-a tagaduit dreptul la existenta pe plan mondial, dar a 
renascut din propria ei cenusa precum magicul Phoenix. 

Destinul limbii ariene-carpatine, limbii romine de azi, nu sta in consiliile 
mondiale si nu poate fi manipulat de catre asupritorii straini, oricare ar fi ei, 
deoarece a fost hotarit de catre zeii nostri arieni, pentru poporul lor ales, in 
pamintul sfint carpatin, de catre Maritul Dacia insusi. 

 
 

4.6.8. Limba vedica 
 
Limba ariana ajunsa in India prin poporul arian, a devenit o limba doar 

pentru initiati, fiind interzisa a se preda populatiei indiene. Arienii-carpatini 
credeau profund in caracterul magic al limbii lor, care prin intonare 
perfecta si serviciu sacrificial vedic pur, puteau aduce binecuvintarea zeilor 
strabuni si blestemul lor asupra dusmanilor arienilor. 

Limba ariana este vorbita doar in familiile arienilor care evita divulgarea 
acesteia populatiei indiene, iar anumite formule magice sint permise doar in 
cursul arderii de sacrificii, pentru ca prin Agni sa se obtina indurarea lui Indra, 
Mitra, Varuna si restului Panteonului. Chiar si in ziua de azi, la tara pe la Cluj, 
mai exista tabuuri verbale, unde lumea nu pomeneste vorbele “vampir”, 
“vircolac”, etc. dupa apusul soarelui si mai ales Martea si Vinerea ! 

Limba ariana din India avea un puternic caracter ocult, formule speciale 
fiind rezervate alesilor, preotilor vedici, care stiau modalitatile corecte de 
folosire ale acestora. Nu se pronuntau niciodata in public, iar preotii vedici le 
invatau din generatie in generatie cu respect si sfintenie. 

In India s-a produs o scindare in limba ariana, pe de o parte limba vorbita 
curent de care aveai nevoie pentru comunicare cotidiana, pe de alta parte limba 
de cult care era rezervata ceremoniei din jurul focului sacrificial cind se recitau 
imnurile sfinte. Peste secole, prima va deveni limba numita Prakrita, iar a doua 
va deveni limba de cult numita sanscrita. Dupa ce si-a pierdut caracterul ocult, 
imnurile din Rig Veda au fost puse pe hirtie, materializindu-se biblia Rig 
Veda, care contine imnurile Sfinte ariene. 

Limba in care a fost redactata Rig Veda este numita in aceasta lucrare 
limba vedica, care este o limba sfinta, fiind limba celei mai vechi biblii 
cunoscute de omenire, biblia vedica. Caracterul ocult al limbii biblice este 
mostenit si de alte culturi, cum ar fi cultura Iudaica, unde exista cuvinte 
interzise a fi pronuntate in mod curent, formule magice cunoscute doar 
initiatilor, etc. Chiar si biserica Crestina moderna a mostenit formule magice 
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care sint considerate blasfemie a fi pronuntate in public. Poporul nostru a 
pastrat aceasta traditie pina in zilele noastre cind exista lucruri la care nu faci 
referire directa niciodata, “ca sa nu cobesti”, etc. Aceasta cultura mondiala 
contemporana a avut inceputul in cultura ariana-carpatina. 

A se remarca aici ca limba vedica este diferita de limba sanscrita. Limba 
in care este redactata Rig Veda este forma cea mai arhaica a limbii ariene. 
Scrieri ulterioare hinduse, dezvoltate de catre urmasii arienilor din India, sint 
redactate intr-o limba dezvoltata in conditiile locale din India si care constituie 
limba sanscrita. In relatie matematica, limba vedica este o submultime a limbii 
vedice. Exista cuvinte vedice foarte rar folosite in sanscrita si exista cuvinte 
vedice foarte rar folosite in Rig Veda insasi. Limba sanscrita nu poate fi o 
masura a limbii strabune ariene, din moment ce s-a dezvoltat in conditiile din 
India. Singura masura la care putem raporta limba strabuna ariana este limba 
vedica, putinul care s-a inregistrat prin cartile de la (III) la (VII) din Rig Veda. 
Inceputul si sfirsitul Bibliei Rig Veda insasi sint mai noi, fiind redactate deja 
intr-o limba mai evoluata decit restul cartilor, deci dezvoltata in sinul bisericii 
vedice din India. Detalii vor fi discutate in capitolul “Contextul Cultural al Rig 
Vedei”. 

In spatiul carpatin, unde poporul arian si limba vedica s-au nascut in 
vremuri imemoriabile, limba straveche ariana s-a dezvoltat natural devenind 
limba rominica primordiala sau geto-daca, din care s-a desprins latina prin 
izolare milenara la Troia in Anatolia. In urmatorii doua mii de ani limba 
rominica a devenit limba romina de azi. 

Unitatea la care trebuie sa raportam limba romina de azi este limba Sfinta 
vedica, in care a fost redactat biblia Rig Veda. Exista referinte puternic ariene 
si in limba sanscrita, din moment ce este o dezvoltare a limbii vedice, dar 
aceasta dezvoltare s-a facut la distanta fata de originea carpatina deci este mai 
putin relevanta. Este totusi interesant de studiat procesul de formare de nume 
proprii sanscrite si apoi hinduse din cuvinte comune vedice care suna … 
romineste. 

Prin biblia Rig Veda si limba vedica in care aceasta a fost redactata, avem 
cea mai veche marturie despre limba stramoseasca ariana, mult mai veche 
decit orice alta limba europeana. 

 
 

4.6.9. Demografia rominica europeana. 
 
In urma unei explozii demografice care a avut loc acum 5000 de ani in 

spatiul Carpato-Dunarean, poporul arian s-a raspindit in lume catre toate 
directiile geografice din Europa si dincolo. Prin suprapunere peste populatiile 
locale intilnite, poporul arian-carpatin a sadit semintele a ceea ce avea sa fie 
peste milenii marea familie a limbilor Euro-Asiane, inrudite intre ele prin 
elemente de limba carpatina. 
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Daca limbile slave, Teutonice si limba greaca se inrudesc intre ele, se 
datoreaza poporului carpatin care le-a transmis elemente importante din limba 
ariana ancestrala. Pe linga influentele stravechi, limbile straine care inconjoara 
România de azi au continuat sa absoarba rominitate lingvistica direct de la 
sursa care este poporul romin. Vecini mai vechi, cum ar fi grecii, sint martorii 
unui flux continuu rominesc, din care se evidentiaza regii Ion pe la 1900 i.e.n. 
si Doru pe la 1100 i.e.n., ajunsi in Grecia venind dinspre Macedonia. Acesti 
regi romini sint mentionati de Hesiod pe la 500 i.e.n. drept ionieni si Dorieni. 
Aceste ramuri, desi crezute “grecesti” pina acum, se dovedesc a fi pur 
rominesti. 

Larga raspindire a limbii romine in Europa, din muntii Alpi pina in muntii 
Macedoniei, devine acum evidenta, din moment ce majoritatea Europei antice 
era rominica de milenii, de la raspindirea arienilor. Ceea ce mai intilnim azi in 
forma pura, insulele de rominitate ale dialectelor rominice, sint doar virfurile 
ramase din masivul rominitatii antice, in zonele mai greu accesibile noilor 
veniti migratori in Europa. Limba rominica straveche nu a supravietuit in 
locurile deschise pe unde au trecut bulgarii si multi altii, dar a supravietui la 
Tesalia, Epirus, in multe locuri din muntii Albaniei, Macedonia, Bulgaria, 
Salonic, Istria, Muntele Maggiore. 

Exista o relatie evidenta intre numarul de vorbitori a doua limbi diferite si 
componenta lingvistica a limbii care se formeaza prin suprapunerea lor. Nu 
cred ca putem afirma aici ca aceasta relatie este direct proportionala, de genul 
5000 de rusi amestecati cu 5000 de germani vor crea o limba jumi-juma 
germano-rusa, dar evident ca daca ai o relatie initiala de un rus la fiecare zece 
germani, sansa rusilor de a lasa in urma mai mult doua trei cuvinte este 
minima. 

O limba nu se raspindeste fara vorbitorii sai nativi, exceptind epoca 
moderna cind este posibila americanizarea lumii in absenta americanilor ! 
Analizind grupul limbilor rominice si Euro-Asiane, putem spune ca pe plan 
demografic, popoarele rominice se trag din poporul arian, iar popoarele Euro-
Asiane se trag din popoare vechi din Europa si Asia peste care s-a suprapus un 
anumit element arian. Se poate spune fara a gresi ca limbile europene si Asiane 
care au o componenta mai insemnata din limba initiala vedica-carpatina au 
avut si un flux initial mai mare de vorbitori nativi ariano-carpatini. Putem in 
acest fel sa ne facem o idee aproximativa despre raspindirea demografica a 
poporului arian-carpatin in vechime. 

Pe criterii lingvistice, centrul de greutate a raspindirii ariene in lume este 
Europa de sud, unde intregul continent este rominic pina la ora actuala. 
Urmeaza in ordinea importantei lingvistice migrarile nordice europene, care au 
transformat limbile Teutonice si slave in limbi Euro-Asiane. Exista o trena 
lingvistica mai slaba intre Europa si Asia, apoi focare lingvistice puternice in 
Iran si India. 
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Trebuie sa luam in considerare un alt factor si anume acceptarea limbii 
vedice drept limba de cult, care a continuat sa influenteze limbile hindu chiar 
dupa ce arienii-carpatini s-au topit in marea masa indiana. Este un proces 
similar celui petrecut cu limba latina, care si-a continuat influenta asupra 
limbii engleze pina in zilele noastre, unde in ultimele secole limba engleza a 
preluat intregul vocabular latin si l-a adaptat la structurile gramaticale engleze. 
Aceasta s-a intimplat multe secole dupa destramarea Imperiului Roman. 
Analog, limba franceza traditionala era foarte apropiata de limba romina, cam 
de genul limbii spaniole, dar in secolul XIV are loc o “latinizare” fortata a 
limbii franceze, prin preluari masive din latina clasica, facind limba franceza 
cea mai putin inteleasa in mod nativ de catre vorbitorii romini. 

Dupa criteriile demografico-lingvistice de mai sus, zona de densitate 
maxima a poporului arian, pornit din spatiul Carpato-Dunarean este Europa 
sudica, partea cea mai generoasa a continentului, cuprinsa intre Iberia si 
Balcani, in general de-a lungul Dunarii, aorta Europei. Inaintea erei noastre si 
Anatolia era cuprinsa in marea de rominitate straveche, dar in Asia Mica este 
imposibil de supravietuit la schimbarea erelor, cind valuri dupa valuri de 
distrugeri vin unul dupa altul. 

Era noastra a produs brese in acest ocean european rominic, prin sosirea 
popoarelor migratoare si suprapunerea acestora peste rominii autohtoni. Cel 
mai mult a avut de suferit Patria Muma, pamintul sfint vedic, care a 
supravietuit migratorilor in cetatea naturala Carpato-Dunareana, dar nu inainte 
de a fi inconjurata de noii veniti de jur imprejur. Ceea ce a fost inima si 
sufletul lumii rominice europene, Dacia Mare, pamintul fagaduit de Maretul 
Dacia insusi, a devenit o insula de rominitate intr-o mare de neamuri straine, 
care au incercat din prima clipa pina in zilele noastre sufocarea acesteia. 

 
 

4.6.10. Incheiere la Demonstratia Morar 
 
Nu exista pe Tera, zeita ariana Tara, un loc mai plin de istorie, cultura, 

legenda si minuni decit pamintul Daciei strabune, vatra panteonului vedic 
nemuritor, unde si-au plimbat pasii zeii arieni si Dacia insusi. 

Stramosii nostri, poporul arian stravechi, si-au dovedit puterea vitala pe 
cale genetica, lingvistica si culturala in ultimii 5000 de ani de istorie, 
raspindindu-se in toata lumea. In ultimii 2000 de ani am trecut prin incercarea 
finala, in care am rezistat dureros asaltului neamurilor straine, de la Sciti la 
germani, Huni, slavi si apoi maghiari. 

Agni ne lumineaza ochii si mintea din nou, dupa milenii de instrainare, 
zeii nostri strabuni intorcindu-si din nou fata catre poporul lor ales. Pedeapsa 
noastra milenara, inceputa cu Roma imperialista si terminata cu Rusia 
comunista se apropie de sfirsit. Poporul arian-Dac-romin, poporul ales al zeilor 
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arieni, este inca viu si nevatamat in pamintul Sfintei Dacii, vatra data noua cu 
legamint de Maritul Dacia insusi. 

 
IERI, 

 
Ne-am intors ochii de la Agni, orbiti de astre calauzitoare straine, 

pierzind astfel binecuvintarea lui Dacia, parintele nostru. 
Am fost loviti cu o pedeapsa cumplita, 

intunecarea ochilor si a mintii, 
pina am uitat de noi insine. 

 
In pedeapsa noastra, 

am crezut ca dacii si-au uitat limba pina la ultimul, 
insetati de “aqua” latina, satui de “apa” ariana, 

lasind Soma sa se risipeasca la vale. 
In pedeapsa noastra, 

am crezut ca sintem izvoriti din stralucirea Romei, 
slavindu-i pe jefuitorii Daciei Sfinte. 

In pedeapsa noastra, 
i-am numit pe invadatori parinti, ridicindu-le ode si statui, 

latinizindu-ne pentru a doua oara. 
 

Exista pedeapsa mai cumplita? 
 

Am fost sfisiati in bucati de vecini nechemati, straini si hrapareti, 
care ne-au negat dreptul la existenta in propriul nostru pamint, 

luptindu-ne pentru drepturi egale cu cei care ne-au navalit ! 
Ni s-a smuls limba din gura pentru vorbirea noastra straveche, 

dezradacinati din pamintul sfint, Dacia, dusi pe continente estice. 
In codrii Eminescieni am rezistat celor fara de lege. 

Ni s-a spus cuceritori cind ne-am intregit neamul si pamintul 
strabun, 

consilii europene impartind vecinilor nostri frateste 
ceea ce era doar al nostru : 

Balcanul scufundat, 
Banatul singerat, 

Pamintul Panonic calcat, 
Transilvania ciuntita, 
Moldova injumatatita, 

Basarabia pierduta, 
Bucovina instrainata, 
Dacia Mare mutilata. 
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AZI, 
 

Agni ne lumineaza din nou ochii, sufletul si mintea 
dupa milenii de uitare. 

Agni ne arata ca radacinile dace ne-au fost smulse si nu sadite, 
ca cei cinstiti drept parinti sint doar fii vitregi 

care si-au ridicat mina asupra noua, parintilor lor. 
Dacia ne spune ca limba Mioritei este limba de trei ori Sfinta, 

ca noi sintem poporul lui ales, urmasii demni ai arienilor. 
Marita Danu ne marturiseste ca sudul Europei se trage de la noi, 

restul purtindu-ne genele in singe si vorbele in grai, 
ca restul lumii, pina in India, ne vorbeste vorbele, 

chiar daca nu le intelege. 
 

Lumea a pornit de la noi si lumea s-a intors impotriva noastra, 
devenind din izvorul lumii virtejul istoriei. 

Europa se trage de la noi, iar noi batem la portile Europei, 
descendentii nostri negindu-si parintii. 

 
A sosit in sfirsit timpul adevarului. 

Lumina calauzitoare a zeilor strabuni arieni ne reveleaza trecutul 
maret in care se oglindeste viitorul Daciei Noi. 

 
MIINE, 

 
“… veni-va vremea, 

ziua sfinta-n care 
o Dacie Noua 

sa intemeiem” ! 
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Obiectivele Demonstratiei Morar 
 
 
Prin aceasta lucrare am demonstrat pentru prima data in istorie ca poporul 

si limba ariana s-au nascut si dezvoltat in spatiul Carpato-Dunarean, ca Dacia 
Mare si dacii sint arienii carpatini, ca poporul si limba romina de azi sint tot 
arienii carpatini si limba lor vedica. Am mai demonstrat ca latinii si limba 
latina este doar o ramura a limbilor rominice, dezvoltata in relativa izolare de 
spatiul Carpato-Dunarean, la Troia antica. 

Ideile promovate si demonstrate prin aceasta lucrare sint total neortodoxe 
si impun schimbarea cu 180 de grade a opticii false pe care o avem despre 
istoria rominilor si a Europei, ceea ce nu este e loc confortabil. Ideile vechi sint 
adinc inradacinate in mintea noastra prin secolele de latinism si inchinare la 
Roma, deci nu pot fi inlaturate fara efort. 

Oricit de greu ne-ar veni sa privim rasturnat la ceea ce stiam pina acum, 
evidentele stiintifice de natura lingvistica si culturala, precum si documentele 
istorice care converg catre aceleasi concluzii, fac imposibila ignorarea acestui 
adevar pe termen lung. Pe plan lingvistic, nimeni in Europa si in lumea de 
azi nu mai vorbeste cu “apa”, ”suta”, ”pitar”, “vedea”, “hotar”, ”ca”, 
”nas”, ”pula”, ”da”, ”aria”, ”om”, ”baga”, ”ban”, ”cara”, etc., fara a mai 
mentiona gramatica limbii romine de pura ginta vedica. Este o informatie 
lingvistica de prima mina despre stramosii nostri arieni si urmasii lor, rominii 
de azi, pe care nu avem dreptul istoric si patriotic de a o ignora. 

Nu este usor sa ne schimbam optica despre viata si sa rescriem istoria, mai 
ales dupa ce a fost rescrisa de atit de multe ori pina acum. Ceea ce deosebeste 
aceasta lucrare de alte lucrari pe tema originii si devenirii poporului arian, ca si 
fondatori ai lumii moderne, este obiectivitatea stiintifica cu care am analizat 
faptele prezentate, dovezile indubitabile aduse, lipsa argumentelor emotionale, 
lipsa de motive ideologice, politice sau rasiale. Nu numai ca nu avem astfel de 
motive, dar vrem sa aratam lumii ca imaginea contemporana despre arieni, 
proiectata prin miscarile extremiste de la ridicarea facismului pina in zilele 
noastre, este nedreapta si falsa. 

Arienii nu erau Omul Alb unic, opus tuturor celorlalte rase umane, ci 
era doar unul din multimea de popoare europene existente cu peste 4000 
de ani in urma cum ar fi : Teutonii care primesc si ei o influenta carpatina si 
apoi coboara spre sud 2000 de ani mai tirziu ca sa primeasca un nou val de 
rominitate; slavii care au o soarta foarte asemanatoare Teutonilor primind in 
final o buna componenta rominica; alte popoare europene mai mici raspindite 
peste tot in Europa si in afara Europei, care isi vor aduce contributia la nasterea 
popoarelor contemporane. 
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Arienii nu erau un popor agresiv ci proveneau din vechea si minunata 
cultura pastorala a rominilor dintotdeauna, ducind o viata infratita cu 
natura, slavind si zeificind elementele naturale, riuri si anotimpuri, elemente 
cosmice : Apa, Soma, Vasu, Varuna, Sure, Bhrigu, etc. Arienii nu construiau 
temple, nu distrugeau frumusetea naturala a lumii, aveau un simplu foc 
sacrificial, pe loc curat de fiecare data, prin scoaterea gliei inainte de 
aprinderea focului. Arienii nu au sacrificat niciodata viata umana, doar animale 
domestice, cai, vite, oi, grine, lapte, unt si bautura Soma. 

Societatea ariana era patriarhala, din moment ce inflorirea lor coincide cu 
domesticarea calului si inventarea rotii, dar isi iubeau si respectau sotiile si 
fiicele fara a face nici un fel de discriminare. Arienii isi respectau sotiile, 
prin faptul ca nu exista nici un singur zeu vedic fara perechea lui 
feminina, care uneori este preponderenta. Indra il pedepseste cu fulgerul 
necrutator pe Puloman care si-a necinstit una dintre fete. Arienii nu participa la 
nici o ceremonie sacrificiala fara sotia lor, parte egala, deci nici o mirare ca si 
zeii vedici sint intotdeauna insotiti. 

Arienii au dus in toata lumea cunostiinte inaintate de cultura, 
tehnologie, agricultura, metalurgie, matematica, astronomie si navigatie. 
Din spatiul carpatin apare calul si carul, precum si roata olarului impreuna cu 
spirala Dacica, care ajung inainte de 2000 i.e.n. in Grecia, pe la 1900 i.e.n. la 
Troia, pe la 1700 i.e.n. in Iran, iar pe la 1500 i.e.n. in India, unde vor si ramine 
peste secole imortalizati ca si poporul ales. Arienii vorbesc si de navigatie, 
dovada ca Marea Neagra nu le era straina de fel. Tot arienii duc cu ei sistemul 
de numeratie zecimal, numarind oile si restul cu "dasa”, “sata” si "sahasram”, 
numerale inregistrate in istorie pentru prima data. Ii vedem pe arieni creatori 
de tehnologie si cultura si nu de mijloace de distrugere in masa. 

Arienii nu au dus niciodata un razboi de jefuire cu nici un neam, 
european sau nu. Daca au cucerit lumea, a fost prin singele, limba si cultura 
lor. Arienii-carpatini s-au raspindit peste tot in lume, dar nu ca sa o subjuge si 
distruga, ci se raspindeau intr-un mod natural, tot mai departe de centrul lumii 
care era spatiul Carpato-Dunarean. Dacia straveche a marcat o crestere 
demografica unica in lumea antica, sustinuta de maritul spatiu carpatin si de 
marile descoperiri ariene : calul, roata, carul si roata olarului. Daca ajungeau in 
conflict cu populatiile locale in drumul lor catre capatul lumii, nu era setea de 
cucerire cum au facut multe neamuri mai tirziu, ci doar urmarea contactului 
fizic direct care se petrecea intre ei. 

Arienii nu au construit niciodata un imperiu bazat pe cucerire si 
asuprire. Se raspindeau in lume ca sa-si caute un nou loc sa traiasca si nu ca 
sa inrobeasca altii. Nu au jefuit si trimis bogatii inapoi la locul de origine, 
spatiul Carpato-Dunarean, deci nu au fost trimisi sa faca asa ceva. Nu-i mina 
inainte setea de averi si de putere, ci doar cautarea unui alt spatiu Mioritic de 
asezare si desfasurare a vietii. 
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Lucrarea de fata se vrea in primul rind a fi o cale de raspindire a noilor 
cunostiinte privind originea poporului si limbii romine, o noua platforma de 
dezbatere publica a acestor idei novatoare. In al doilea rind avem obiective 
strategice pe care le urmarim prin Demonstratia Morar, astfel : 1) Obiectivul 
(I) Morar : “Renuntarea la ipoteza falsa a originii latine a limbii romine”. 2) 
Obiectivul (II) Morar : “Recunoasterea originii direct ariene a limbii 
romine”. 3) Obiectivul (III) Morar : “Recunoasterea dreptului la existenta a 
limbii geto-dace sau rominica veche” 4) Obiectivul (IV) Morar : 
“Recunoasterea originii rominice a limbii latine”. 5) Obiectivul (V) Morar : 
“Renuntarea la scrierea cuvintului ‘romin’ cu ‘i’ din ‘â’, ca simbol al 
subordonarii limbii romine fata de Roma”. 

 
 

4.7.1. Viitorul devine previzibil prin studierea trecutului 
 
Paginile acestei lucrari nu sint definitive si vor fi actualizate pe masura ce 

cercetarea noastra continua. Noi dorim ca aceste pagini sa fie privite doar ca 
un inceput in descoperirea trecutului poporului romin, pentru a-i intelege locul 
in lumea prezenta si viitorul in lumea de miine. 

Daca lumea civilizata se trage de la noi, sa o facem cunoscut tuturor. 
Poporul care a avut un trecut maret, trebuie sa aiba un viitor stralucit. 

Sa facem cunoscut tuturor si mai ales noua insine ca NU sintem 
urmasii Romei, ca nu-i datoram nimic lui tata Traian si mama Roma, care nu 
sint decit jefuitorii Daciei Mari, ca limba noastra de azi este limba geto-
dacilor, rominica primordiala. Sa fim mindri ca vorbim cea mai veche limba 
din Europa si sa ne facem auziti in toata lumea, asa cum stramosii arieni au 
facut cunoscuta lumii limba vedica. 

Latina s-a rupt din geto-daca sau rominica Veche, Roma se trage de la noi, 
popoarele si limbile europene toate se trag de la noi. Sa fim mindri ca stramosii 
nostri au cucerit lumea prin vitejia, inteligenta si cultura lor. Roma s-a intors 
impotriva patriei muma, sfisiind Dacia Mare in cursul primului mileniu si a 
singerat sfintul pamint vedic, dat noua rominilor in pastrare vesnica de catre 
Dacia insusi. 

Lumea a pornit de la noi si s-a intors apoi impotriva noastra. De 2000 de 
ani incoace ne-au sfisiat imperii de jur imprejur. Plinge pamintul Moldovei, 
Basarabiei si Bucovinei, rupte inca de Dacia strabuna. Neam strain sta in 
Panonia, Cimpia Banilor, Banat si sudul Dunarii, negindu-i radacinile. Sa le 
aratam ca putem trai in pace cu toti vecinii dar sa nu le permitem vreodata sa 
necinsteasca sfintul Pamint Dacic negindu-i trecutul si stind in calea viitorului. 

Speram ca pacea s-a intors in sfirsit pe pamintul vedic, in Dacia strabuna 
si România de azi. Sa nu-i uitam pe zeii strabuni si sa-i cinstim deoarece au 
fost de partea poporului arian in cucerirea lumii antice. Cit timp le vom pastra 
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memoria, zeii strabuni vedici nu-si vor mai intoarce fata de la poporul pe care 
ei l-au ales. 

Uitindu-i pe zeii strabuni vedici, am platit o lectie grea de istorie, uitindu-
ne pe noi insine. Fara uitare n-am fi facut jocul de secole al dusmanilor nostri, 
prin “Rominii de la Rim se trag”. Rominii sint singurul popor din Europa care 
nu se trage de niciunde, noi sintem poporul ales, noi ne-am nascut si crescut in 
pamintul vedic de la inceputul timpului. Alte neamuri sa-si caute originea, noi 
am fost intotdeauna si vom ramine pe veci in sfintul pamint vedic. 

La sfirsit de mileniu ne intoarcem fata catre Europa, cu dorinta de 
integrare. Nu este un cadou pe care-l asteptam, este dreptul nostru milenar de a 
nu ramine izolati. Sa spunem lumii ca pintecele Europei este la noi, in 
România, ca ei Europenii nu vor fi niciodata intregi fara noi, ca-si necinstesc 
parintii si stramosii intorcindu-ne spatele. 

Sa nu uitam visul reintregirii Daciei Mari. Sint milioane de romini in afara 
frontierelor României. Nu este datorie mai sfinta decit pastrarea pamintului 
vedic asa cum ne-a fost dat. 

Dacia a renascut in anul 2000. Fie ca noul mileniu sa duca la reintregirea 
Daciei Mari strabune si renasterea Daciei Noi 
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5. Noi nu sintem latini sau Latinii sint noi 

 
 
Nu dorim sa facem aici apel la Demonstratia Morar, care dovedeste fara 

posibilitate de negare originea direct ariana a limbii romine si prin aceasta a 
poporului romin. Dorim sa avem o discutie lingvistico-istorica, din cu totul alte 
puncte de vedere, sa vedem in ce masura concluziile la care ajungem concorda 
cu Demonstratia Morar. 

 
 

5.1. Rominitatea dacilor 
 
Ni s-a spus de secole ca puii de lei contemporani nu se trag doar din 

poporul ales a lui Dacia insusi, ci mai ales din cuceritorii lor romani, care i-au 
invatat o limba asa de frumoasa incit dacii si-au uitat-o pe a lor proprie : 

… 
Iar unu-i Decebal cel harnic 
Iar celalalt Traian cel drept 

… 
Cita dreptate a fost in cucerirea Daciei? Bogatii imense au fost jefuite, 

cetatile dace darimate, romanii instalati drept stapini peste populatia daca, zeci 
de mii de sclavi dusi la Roma unde au muncit la maretia Capitalei Lumii fara 
a-si mai fi revazut familia vreodata, taxe grele impuse asupra dacilor, palate 
pentru romani construite de catre dacii asupriti, legiunea Dacorum formata din 
daci trimisa in Siria, Dacia transformata in El Dorado Imperiului Roman. N-a 
fost nimic maret in cucerirea Daciei, doar anihilarea puterii celui mai mare 
popor european de la inceputul erei noastre. 

Ni s-a spus de secole ca sintem urmasii Romei, ca ne tragem din cei care 
ne-au invadat, ca le-am stilcit limba lor frumoasa din naravuri dace si trebuie 
sa pronuntam vorbele cu “trei” care vine de la “tres” si nu cu “tri” cum au 
facut-o arienii dintotdeauna, ca “pâine” de la “panis” astimpara foamea mai 
bine decit “ptita” stramoseasca, iar “apa” vietii izvoraste din “aqua” latina. Cu 
toate acestea, limba noastra de azi nu poate fi explicata, disparitia fara urma a 
dacilor nici atit. Latinitatea noastra este contestata de toata lumea si mai ales 
de catre dusmanii nostri care tintesc si la inima Daciei dupa ce au dezmembrat-
o. 

In lucrari lingvistice, România nu este insirata intre tarile “latine”, limba 
romina este greu de prins in tipare avind scheletul de baza cel mai “latin” din 
lume dar avind in rest, pe linga vocabularul de baza latin, vocabular “provenit” 
din greaca, germana, slavona, maghiara, albaneza, etc. adevarat ghiveci 
lingvistic european, fara asemanare in Europa contemporana. 
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Noi stim ca limba romina seamana dureros cu latina, intelegem italiana in 
mod curent fara studii de lingvistica, la fel cu spaniola, etc. Legatura speciala 
dintre limba romina si limba latina este de netagaduit dar nimic altceva nu are 
sens : nici “disparitia” dacilor pina la ultimul, nici “disparitia” limbii dace fara 
nici o urma, nici conservarea portului si a culturii pastorale in lipsa dacilor, 
nici aparitia limbii romine dupa 150 de ani de guvernare latina a unei parti din 
Dacia, nici prezenta rominilor peste tot in Balcani, Alpi, Grecia, departe in 
Basarabia si Bucovina, nici cultura noastra straveche si omogena, nici 
cuvintele intregii Europe in limba noastra, nici traditiile noastre populare care 
merg dincolo de Crestinism. 

Limba romina este in mod evident un caz special, care are un caracter 
propriu prea rominesc ca sa fie “latin” si un caracter “latin” prea puternic ca sa 
fie doar rominesc. In plus, toata lumea neaga istoria si limba poporului romin 
care pur si simplu nu au sens in contextul originii “latine”, deci ceva nu este in 
regula cu interpretarea istoriei noastre. 

Toate paradoxurile de mai sus apar in momentul in care emitem ipoteza 
originii latine a rominilor de azi, ipoteza in favoarea careia nu avem nici o 
dovada in afara celor 150 de ani subtiri de guvernare romana a unei parti din 
Dacia. Noi, o parte din romini, am petrecut un timp similar sub tiranie 
maghiara, departe de dulceata administratiei romane a Daciei, cu limba romina 
oficial interzisa, cu maghiarizarea fortata a rominilor, cu exterminari fizice si 
tot romini sintem, fara urme maghiare. Cum putem impaca “latinizarea totala” 
in 150 de ani cu “ne-maghiarizarea totala” intr-un timp similar? 

Ca un exercitiu de logica, schimbam ipoteza care creaza asa de multe 
paradoxuri, cu o alta ipoteza care le-ar elimina. Enuntam aici Ipoteza 
rominitatii dacilor, nici un pic mai deplasata decit Ipoteza disparitiei dacilor 
si scapam de piedica initiala prin afirmatia “Dacii au fost romini”. 

Cum se balanseaza istoria de pina acum cu afirmatia “Dacii au fost 
romini”? Incercati singuri sa analizati paradoxurile de mai sus pornind de la 
noua ipoteza si veti vedea cum o lumina magica se face in toate problemele 
care contesta rominii si rominitatea. 

As insista aici pe un singur aspect si anume caracterul de “ghiveci” 
lingvistic pe care voluntar sau nu DEX-ul l-a imprimat limbii romine. Limba 
rominica straveche se raspindeste in toata Europa timp de peste doua mii de 
ani inainte de era noastra si patrunde in limbile Teutonice, slave, greaca, etc. 
Dupa era noastra, migratorii sosesc si preiau de la originea rominica si mai 
multe elemente de rominitate, cum ar fi Teutonii, slavii, maghiarii, etc. toti 
trecuti peste Dacia si asezati printre romini. Traiesc apoi sub Imperiul Roman 
inca o mie de ani, prin care primesc si mai multa rominitate. Prin urmare 
limba romina este singura limba europeana raspindita in toate celelalte 
limbi europene de unde apare falsul sentiment de “ghiveci” lingvistic, asa 
cum sustine DEX-ul. Vorbele noastre nu provin din latina, greaca, slavona, 
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germana, maghiara, etc. ci vorbele  grecilor, germanilor, slavilor, 
maghiarilor, etc. provin din limba romina. 

DEX-ul are de indreptat o greseala istorica, in care sustine ca “apa” vine 
din latina, “riga’” vine din greaca, “sura” vine din germana, “opinca” vine din 
bulgara, enormitate lingvistica si istorica, “hotar” vine din maghiara, alta 
enormitate culturala, “gata” vine din albaneza, etc. DEX-ul are de studiat 
limba ariana straveche, care este o submultime al oricarui dictionar de limba 
sanscrita si spune lumii raspicat ca vorbele noastre rominesti nu vin din limbile 
lumii ci limbile lumii vin de la limba romina. 

 
 

5.2. Balanta dintre rominitatea si latinitatea antica 
 
Ne bazam in continuare pe punctul de vedere optimist, care in loc de a-i 

ingropa pe daci de vii, le da dreptul la existenta in pamintul sfint al Daciei 
strabune, prin Ipoteza rominitatii dacilor. 

Din moment ce limba romina nu se trage din latina, limba romanilor, este 
oare ironia sortii ca cei care s-au chemat daci sint romini, iar cei care au fost 
romani se cheama ... Italieni? Putem aduce o noua lumina in aceasta problema 
pe baza descoperirilor lingvistice din acesta lucrare. 

Noi nu stim exact cum de rominii din ziua de azi au ajuns a se chema 
romini, pe cind vechii latini care au creat Imperiul Roman se cheama Italieni. 
Evident ca cea mai tentanta explicatie ar fi ca rominii de azi se trag de la 
Roma, dar noi am demonstrat ca rominii sint vesnici in pamintul Daciei. De ce 
nu se cheama Italienii “romani” din moment ce ei au fost si sint inca la Roma? 
Imensul Imperiu Roman a lasat in urma un singur teritoriu “rominesc” si acela 
nu in inima latinitatii ci in spatiul carpatin? De unde a mai aparut intre timp 
poporul si limba Aromina, poporul si limba macedo-romina, devenita dialect al 
limbii romine prin izolare milenara in Macedonia? Ce ne spune raspindirea 
europeana a limbii romine, din Macedonia in Bucovina, din Albania in 
Basarabia, din Ungaria in Bulgaria? 

Din moment ce dacii au fost romini, putem oare aprecia balanta dintre 
ceea ce a fost rominitatea antica si ceea ce a fost latinitatea antica? Sa 
observam ca nici unde in lume nu s-a conservat un singur focar de limba 
latina, dar in acelasi timp se gasesc zeci de focare de limba romina peste tot 
in Balcani, in zonele mai greu accesibile navalitorilor. O limba nu se conserva 
fara vorbitorii sai nativi, cum a fost cazul limbii vedice in India si a limbii 
latine in Europa, amindoua disparute. Deducem ca limba latina nu a avut 
vorbitori nativi raspinditi prin Europa, ci a fost doar o limba administrativa la 
nivel de imperiu. Demografia vorbirii limbii latine era slaba, in sensul ca desi 
era limba oficiala a Imperiului Roman, nu exista o populatie care sa vorbeasca 
latina in mod nativ, in afara unui cerc restrins legat de administratia imperiului. 
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Latinii au fost intotdeauna minoritari demografic, nu numai in Europa ci si la 
ei acasa in Italia. 

Deducem de aici ca incepind cu era noastra, factorul demografic 
rominesc european era mult mai puternic decit factorul demografic latin 
european, ceea ce este total convergent cu alte informatii istorice de epoca. 
Latinii au fost putin numerosi intr-adevar, restrinsi la o arie mica din Italia, 
pe cind restul rominitatii europene se intindea de la oceanul Atlantic pina in 
Anatolia, cu centrul in maritul spatiu Carpato-Dunarean. 

Latinii au meritul deosebit de a-si fi extins dominatia la nivel mondial, 
mergind din aproape in aproape. Succesul lor istoric consta in politica noua 
promovata, prin care o provincie nou cucerita este integrata ca si partener egal 
in ansamblul imperiului, clasa conducatoare locala pastrindu-si privilegiile. 
Bazat pe resursele noii provincii cucerite, se pun bazele urmatoarei cuceriri si 
asa mai departe. Au procedat la fel la cucerirea Daciei, la care intregul Imperiu 
Roman a participat cu trupe si tehnologie, intr-un efort imens chiar pentru 
marele Imperiu Mondial. 

Situatia latinilor ca si popor mic dar cu o putere imperiala imensa nu 
este unic in istorie. In functie de conditiile politice specifice, s-a intimplat 
frecvent ca un popor mic sa domine peste popoare mari, mai ales cind factorul 
de noutate este implicat. Sa dam aici citeva exemple. 

Avem pe marele Alexandru Macedon pornit in cucerirea lumii in fruntea a 
5000 de macedoneni, populatie romineasca din Macedonia. Pe masura ce-si 
extindea puterea, pe care au simtit-o si getii la care le-a incendiat capitala in 
unica incursiune la nord de Dunare, Macedonul ducea imperiul tot mai departe. 
La culmea puterii sale militare, armata lui numara vreo 40.000 de soldati, 
adunati de prin tot imperiul, la care se spune ca Darius arianul i-ar fi opus un 
milion de oameni, intr-o balanta de 1 la 25 in favoarea persanilor. Se pare ca 
cei un milion de oameni adunati de Darius nu prea aveau chef sa se bata cu 
macedonenii, din moment ce acestia au invins … 

A luat nastere un imens Imperiu Macedonean, intins din Balcani pina in 
India si in Egipt. Chiar daca puterea administrativa a intregului Imperiu era 
macedoneana, macedonii ca si popor erau limitati la Macedonia in sine, 
nefiind in pozitia de a popula imperiul ci doar de a-l stapini. 

In jurul anului 900 e.n., o noua populatie migratoare apare in Europa, 
maghiarii. Ca si popor, maghiarii erau neinsemnati, cel mult 25.000 de oameni, 
incluzind femei, copii, tineri si batrini. Intr-o compozitie demografica normala, 
jumatate erau barbati, din care daca excludem copiii si batrinii, cei care puteau 
purta arme nu sint mai multi de 5000 de oameni, daca sintem generosi. Acest 
grup mic de maghiari reuseste sa-si forteze intrarea in Panonia Centrala peste 
populatia locala romineasca, pe care o domina apoi din aproape in aproape, sat 
cu sat, pina la muntii de jur imprejur. Cum a fost posibil ca un popor 
neinsemnat sa domine peste intreaga Panonie? 
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Poporul romin stravechi era un popor sedentar, fara a sta pe picior de 
razboi, fiind la el acasa dintotdeauna si neavind un dusman constant care sa-i 
mentina starea de alerta. Rominii se trezesc dintr-o data cu o populatie 
maghiara mica, dar grupata ca hoarda migratoare, calari, pe picior de razboi zi 
si noapte, cruda si pusa pe jaf si omor. Evident ca rominii nu le pot face fata, 
fiind organizati pastoral, fara guvern si armata centralizata, care nu apare la 
romini pina in secolul XIX ! Regii locali romini sint invinsi unul dupa altul. 
Desi maghiarii au dominat acele teritorii pentru secole, au fost 
intotdeauna o minoritate, chiar in Panonia, unde au dus o politica de 
maghiarizare fortata a populatiei rominesti. 

Ne asteptam astfel ca poporul maghiar de azi sa aiba o bogata componenta 
de singe rominesc in vine, poate majoritara comparata cu factorul initial 
maghiaro-Mongolic. Ca infatisare, maghiarii ar trebui sa fie foarte aproape de 
turci si Mongoli, dar foarte putini dintre maghiari mai au fetele smeade si ochii 
lunguieti. Foarte rar mai poti gasi in Ungaria de azi exemplare umane tipic 
mongoloide, majoritatea fiind astazi blonzi, de tip european. Au in mod sigur 
si alte influente genetice europene, in special Teutonice dinspre vecinii lor 
vestici, dar majoritatea fondului genetic maghiar contemporan trebuie sa 
fie rominesc. Limba maghiara a preluat de asemenea importante elemente de 
rominitate fiind ca vocabular tot mai departe de familia fino-ugrica la care-i 
apartine. 

Analog exemplelor de mai sus, latinii cuceresc lumea fara a o popula 
demografic, deci orice influenta latina este pur administrativa si trebuie 
reconsiderata ca atare. Aceasta neaga nu numai vechiul mit al "latinizarii" 
Daciei, dar si al “latinizarii” restului european, explicind de asemenea ne-
latinizarea englezilor si germanilor. 

Scopul Imperiului Roman nu era “latinizarea” lumii cit exploatarea 
zonelor cucerite, ridicarea taxelor, legionarilor, sclavilor, etc. La nivelul 
Europei de acum 2000 de ani, in lipsa radioului, televiziunii, Internetului si 
satelitilor, a unui sistem formal si generalizat de educatie in masa, singura 
posibilitate de a invata latina era de a fi fata in fata cu un latin. Un popor Dac, 
trac, celt, gal sau iberic poate deveni “latin” numai daca se casatoresc cu latini 
si chiar asa limba rezultata va fi amestecata si nu doar latina. 

De citi latini ar fi fost nevoie pentru “latinizarea” Europei de la Marea 
Neagra la Oceanul Atlantic, ceea ce va deveni România, Italia, Franta, Spania 
si Portugalia? Plus de citi latini este nevoie pentru a administra Irlanda, Anglia, 
Germania, zona trans-Alpina, Balcanii, Asia Mica, Siria, Palestina, Egiptul, 
Algeria, Marocul, daca nu am uitat alte zone? La 300 i.e.n. toata latinitatea 
lumii ocupa o zona de 100 de kilometri patrati, cam cit orasul Cluj de astazi, 
mai multe sate in jurul Romei. Cum au putut in urmatorii 300 de ani sa 
“latinizeze” jumatate din Europa, in acelasi timp cu administrarea intregii lumi 
civilizate de atunci? 



 9

Ideea “latinizarii” Daciei sau a Europei pina la Atlantic este cusuta cu ata 
alba, deoarece latinii erau in proportie mai mica de 1 la 1000 cu restul 
popoarelor europene daca sintem generosi, fiind in proportie si mai mica cu 
restul lumii pe care o stapineau. Latinizarea Daciei si a restului Europei este 
o imposibilitate demografica la care lumea nu i-a dat nici o atentie pina 
acum. Era oare in regiunea Roma, minuscula chiar si la scara Italiei, cite un 
roman pentru fiecare femeie ne-romana dintre Marea Neagra si Atlantic? Era 
oare la Roma cite o romana pentru fiecare barbat ne-roman din restul Europei? 
Numai in aceste conditii initiale ar fi putut romanii “latiniza” Dacia si restul 
Europei intr-o perioada scurta si in mod irevocabil. 

Dacii nu sint singurii disparuti Europeni daca admitem rominitatea de azi 
originind in latini. Nimeni nu are cea mai vaga idee despre limba pe care o 
vorbeau celtii, care pornind din Banat si Panonia s-au raspindit pina in Iberia si 
Irlanda, ce limba vorbeau tracii raspinditi pina in Asia Mica, ce limba vorbeau 
getii raspinditi adinc in Basarabia si Bucovina, ce s-a ales de gali si de limba 
lor, ce soarta au avut ibericii, ce neam erau restul Italiei de la Alpi pina la 
Sicilia si Corsica in afara de coltisorul Romei. Observati ca Italia pre-romana 
si jumatate din Europa dispare fara nici o urma, fara un singur cuvint 
supravietuitor, toti pina la ultimul imbratiseaza minunata limba latina pe vecie. 

In tot acest timp, in ultimii 2000 de ani, germanii sint tot germani, slavii 
sint tot slavi desi se incalta cu opinci, grecii sint tot greci de peste 3000 de ani 
incoace in ciuda popoarelor regilor Elen, Ion si Doru care i-au cucerit in mai 
multe valuri, maghiarii sint tot maghiari de vreo 1000 de ani, etc. Toate 
neamurile Europei supravietuiesc si-si pastreaza caracterul national, in 
afara sudului Europei devenit brusc si irevocabil “latin”, in cazul Daciei 
in 150 de ani ! Nu seamana oare “disparitia” definitiva a Europei de sud sub 
latini cu “disparitia” dacilor sub latini? Daca ne indoim de “disparitia” dacilor, 
ce ne face sa nu ne indoim de “disparitia” a jumatate din Europa? Absolut 
nimic si jumatate din Europa isi recistiga dreptul la existenta inlocuind Ipoteza 
disparitiei Europei cu Ipoteza rominitatii Europei : “Europa impropriu 
numita “latina” in ziua de azi este Europa rominica din antichitate, in care 
latinii sint doar o ramura mica”. 

Asa se explica absurda disparitie a jumatate din Europa si anume 
caracterul rominesc antic este mascat de stralucirea latina a Romei, doar 
ultimul val rominesc, pe tarim administrativ, asupra Europei. 

 
 

5.3. Originea cuvintului “romin” 
 
Se credea pina acum ca familia de cuvinte cu radacina “romin” vine de la 

“Roma”. Noi demonstram aici ca aceasta radacina lingvistica este mii de ani 
mai veche decit Roma, deci Roma in sine vine de la altceva mai vechi inca, 
cuvintele “romin” si “rominesc”. 
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Sa dam alte exemple similare : numele Deva este inregistrat in limba 
ariana drept “deva”, Dunare drept “danu”, Agnita drept “agni”, numele Somes 
drept “soma”, numele Bihor drept “briha”, etc. Este oare numele Roma o 
exceptie? 

Cuvintul “roman” este mii de ani mai vechi decit Roma, deci numele 
“roman” nu vine de la numele “Roma”, fiind inregistrat in limba ariana-
carpatina, ca un substantiv comun. Cuvintul arian “roman” inseamna “barbat 
paros” si intra in multe expresii legate tot de par, excluzind parul capilar si 
facial. Apare in expresia “romakUpa” sau “cupa parului” sau “porul 
parului”; expresia “romanvat” sau “paros”; expresia “roman” sau “barbat 
paros”; “romabaDha” sau “tesut din par”; expresia “romanbandha” sau 
“pinza de paianjen”; expresia “romarAgI”, “romaudgati” la care subliniem 
pe compozitia expresiei “roman-ud-gata”, toate cuvinte rominesti de azi. 

Aplicind Postulatul (I) Morar, singurul popor din lume care a putut crea 
numele “roman”, este poporul carpatin-arian, din moment ce acest cuvint are o 
semnificatie comuna in limba ariana, care provine din zona carpatina dupa 
cum am demonstrat mai sus. 

Vedem cum Romulus era departe de a fi primul numit “rominul” din 
moment ce substantivul comun “roman” este inregistrat acum 4000 de ani, 
fiind evident inca mult mai vechi la originea carpatina. Sensul pe care l-ar avea 
acest cuvint este de “om paros”, cu referire la parul corporal si nu cel facial 
sau capilar. Aceasta poate fi drept antiteza la populatiile Asiane la care ambele 
sexe sint lipsite de pilaritate corporala. La rindul lui, cuvintul “roman” este 
compus, avind componentele “ro-man” sau “par-uman”, deci merge inapoi in 
negura timpului in preistoria europeana ariana. 

Etimologia cuvintului “roman” este limba ariana, care este Carpato-
Dunareana prin Demonstratia Morar. Iata cum originea geografica a 
cuvintului “roman” este spatiul Carpato-Dunarean, iar cea lingvistica este 
limba ariana-carpatina. Nu ne mai surprinde acum existenta unui popor 
“romin” in spatiul carpatin, in ciuda faimosului loc numit Roma din Italia, doar 
o reflectare a minunatului plai Mioritic. 

Prin Imperiul Roman, Roma a stralucit si inca straluceste asa de tare peste 
milenii, ca ne-a orbit pina acum in a-i vedea originea. Rominitatea europeana 
contemporana nu vine de la Roma antica, ci Roma antica vine de la 
rominitatea antica ariano-carpatina. Pentru prima data in istoria limbii 
romine l-am determinat pe Mahomed sa mearga la munte si nu invers. 

Este deja evident de ce avem acum limbi rominesti din Ungaria pina in 
Bulgaria, din Macedonia pina in Bucovina, din Albania pina in Basarabia, 
pentru ca este limba vorbita in intreaga Dacie Mare, intinsa pe jumatate din 
Europa acum doua mii de ani. România de azi, poporul romin si limba romina 
sint doar nucleul lumii rominice antice, sfisiate de popoare migratoare de jur 
imprejur, incepind cu Teutonii si terminind cu maghiarii. 
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Noi nu stim inca cum isi numeau dacii, tracii sau getii propria limba, dar 
indiferent de numele regional pe care il aveau, vorbeau o limba comuna pe 
care noi am numit-o in aceasta lucrare limba rominica. Aceasta limba rominica 
nu are nimic de a face cu Roma si se vorbea mii de ani inainte de intemeierea 
Romei. 

Potrivit Consecintei (VI) Morar, limba latina nu este limba vedica 
strabuna ci se trage din aceasta, limba vorbita in toata Dacia Mare. Aceasta 
insemna ca o ramura geto-daco-traca s-a desprins si dezvoltat in izolare, 
explicind asemanarea limbii latine cu limba romina. 

 
 

5.4. Ipoteza unicitatii latinilor si Paradoxul Latin 
 
In prezent, la nivel macroscopic european, avem o balanta tripartita 

echilibrata intre familiile lingvistice europene. 
Familia limbilor Teutonice are o gama larga de componente, limba 

germana cu diverse dialecte, limba engleza, Suedeza, etc.; familia Teutonica 
are o larga raspindire geografica europeana, mai ales vestica si nordica si un 
numar impresionant de vorbitori. 

Familia limbilor slave are o gama larga de componente, limba rusa, 
ucrainiana ca un fel de dialect rus, apoi poloneza, etc.. Familia slava are o 
larga raspindire geografica europeana, mai ales estica si nordica si un numar 
impresionant de vorbitori. 

Familia limbilor “latine” are o gama larga de componente, limba 
portugheza, spaniola, franceza, italiana si romina. Familia “latina” are o larga 
raspindire geografica europeana, mai ales sudica si un numar impresionant de 
vorbitori. 

Balanta contemporana a familiilor lingvistice este echilibrata si cumva 
polarizata geografic : Teutonii mai ales vestul si nordul Europei, slavii mai ales 
estul si nordul Europei, “latinii” mai ales in sudul Europei intre Atlantic si 
Marea Neagra. 

Este aceasta ecuatie lingvistica o noua balanta europeana, sau se bazeaza 
pe o balanta demografica si lingvistica mai veche? Ca sa raspundem la aceasta 
intrebare, trebuie sa facem un salt de 1700 de ani in urma, la perioada marii 
migratii europene. Ii avem pe Teutoni punindu-se in miscare dinspre nordul-
vestul Europei, destul de numerosi, destul de diversi, avind ramurile Vizigoti, 
Ostrogoti, Vandali, etc. Ii avem pe slavi, punindu-se in miscare dinspre nord-
estul Europei, destul de numerosi si diversi. 

In tot sudul european ii avem pe latini dominind scena politica prin 
Imperiul Roman, latini care demografic vorbind sint o minoritate in propriul 
lor imperiu. Dupa acceptiunea contemporana trebuie sa acceptam ipoteza 
unicitatii latinilor si anume : “Latini antici sint singurii de neamul lor din 
lume, neavind alte ramuri inrudite” dupa cum se sustine la ora actuala. 
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Iata cum ecuatia lingvistica europeana de acum 2000 de ani este relativ 
echilibrata geografic, avind cam aceeasi distributie ca in prezent, dar este 
dezechilibrata demografic si ca diversitate, ceea ce denumim Paradoxul Latin, 
exprimat prin afirmatia : “Teutonii constituiau o familie antica mare si 
diversa, slavii constituiau o familie antica mare si diversa, pe cind latinii sint 
putini ca numar, nu apartin la nici o familie antica si nu au nici o 
diversitate” ! Eu ma indoiesc aici ca un popor european cum ar fi latinii, mic 
ca numar, nu apartine la nici o familie mai larga, de parca ar fi o singularitate 
europeana care sparge regula ca fiecare popor si limba apartine la o familie 
mai larga. Au aparut latinii din neant? N-au nici un fel de radacini? N-au nimic 
in comun cu vecinii lor? Ce stim despre vecinii lor? Ce s-a intimplat cu restul 
sudului european de acum 2000 de ani? 

Dacii, tracii, balcanicii toti au “disparut” dar au aparut rominii, de ginta 
“latina” in doar 150 de ani de administrare romana; galii au “disparut” si ei dar 
au aparut francezii de ginta “latina”; ibericii au “disparut” si ei dar au aparut 
spaniolii de ginta “latina”, italicii au “disparut” si ei dar apar Italienii de ginta 
latina. Cu alte cuvinte, desi dacii erau “alt neam” decit latinii, formeaza un 
popor “latin” azi; desi galii erau “alt neam” decit latinii, formeaza si ei tot un 
popor “latin” azi; desi ibericii erau “alt neam” decit latinii, formeaza si ei tot 
un popor “latin” azi; desi italicii erau de alt neam decit latinii formeaza si ei tot 
un popor “latin” azi ! 

Scenariul de mai sus este de-a dreptul hilar, unde tot sudul Europei devine 
“latin” irevocabil, in schimb Anglia este ne-latina, Germania este ne-latina, 
Grecia este ne-latina dupa 3000 de ani de influente rominesti, Siria este ne-
latina, Palestina este ne-latina, Egiptul este ne-latin, nordul Africii in intregine 
pina in Maroc este tot ne-latin. Ce a facut susceptibile la “latinizare” doar 
popoarele dintre Atlantic si Marea Neagra, pe cind restul lumii fara exceptie n-
a avut inclinari latiniste? 

Portughezii, spaniolii, francezii, rominii si Italienii sint popoare “latine” 
azi, dar de ce nu exista nici un fel de urma lingvistica pre-latina la nici 
unul din aceste popoare? Teutonii s-au pastrat intacti, slavii s-au pastrat 
intacti, grecii s-au pastrat intacti, dar tot sudul Europei s-a topit in neant ca 
neam si ca limba, ca sa apara brusc drept “latinizati” citeva secole mai tirziu. 
Intregul sud european trebuie declarat “disparut”, deoarece nu stim nimic 
despre limba dacilor, Getilor, tracilor, celtilor raspinditi intre Panonia si 
Atlantic, galilor de dincolo de Alpi si ibericilor. Nu stim nimic lingvistic 
despre nici unul dintre aceste popoare, dar au devenit toate “latine” in citeva 
secole, limba Hispanica fiind inregistrata inainte de 800 e.n. ! 

Ipoteza unicitatii latinilor produce urmatoarele paradoxuri : toate 
neamurile europene apartin la o familie lingvistica sau alta, in afara de latini 
care sint “singurii” de felul lor; in conditii identice, o parte din Europa se 
conserva lingvistic, pe cind o alta parte “dispare” lingvistic; mai multe popoare 



 13

antice, presupuse “straine” intre ele, se convertesc la latinism; popoare 
“straine” la inceput de era ajung dureros de “inrudite” in citeva secole. 

 
 

5.5. Ipoteza rominitatii latinilor 
 
Observati cit de mult seamana absurditatea disparitiei Europei pre-latine 

cu absurditatea disparitiei dacilor. In realitate, paradoxurile nu exista, doar 
cunostiintele noastre sint limitate. Paradoxul Latin apare bazat pe ipoteza 
unicitatii latinilor, niciodata demonstrata pina acum si falsa in esenta ei. 

Putem inlocui ipoteza unicitatii latinilor cu o alta ipoteza, nemaiprejos 
decit prima si anume ipoteza rominitatii latinilor : “in sudul Europei exista o 
familie antica de popoare si limbi inrudite, numita familia ariana sau 
rominica, din care latinii faceau parte ca una dintre ramuri”, celelalte 
ramuri fiind dacii, getii, tracii, italicii, macedonenii, celtii, galii si ibericii. 

Echilibrul tripartit lingvistic european la inceput de era este restabilit : 
Teutonii erau numerosi si diversi, slavii erau numerosi si diversi, rominicii-
arieni earu numerosi si diversi, pastrind o balanta asemanatoare in zilele 
noastre. 

Observati ca prin ipoteza rominitatii latinilor dispare paradoxul latin, iar 
procesul de “latinizare” al Europei de sud se clarifica in sfirsit, neavind 
loc niciodata. Istoria Europei are sens numai daca latinii apartineau familiei 
lingvistice ariene, de origine Carpato-Dunareana. Cum se potriveste ipoteza 
rominitatii latinilor cu istoria lor? 

Parasind locul unde s-au format ca popor latin, loc pe care-l identificam 
mai jos, latinii apar din senin in Italia, poate pe la 700 i.e.n.? unde au intemeiat 
un oras inchinat poporului rominic din care si ei se trageau, numindu-l Roma. 
Stim deja ca esenta rominismului nu vine de la Roma ci Roma este 
inchinata rominitatii exitente mult inaintea Romei. 

La asezarea lor la Roma, latinii erau un popor mic, la care nici nu ii se 
poate spune “popor”, fiind citeva sate de oameni, probabil citeva mii de 
locuitori. Este oare posibil ca pe linie lingvistica sa nu apartina unui popor mai 
larg? 

Noi avem putine exemple de popoare singulare, unicul exemplu la care ma 
pot gindii fiind grecii, despre care nu se stie de unde vin si nici la ce familie 
apartin, dar ei nu sint Europeni la origine. 

In Europa, ii avem pe Vizigoti, nu prea numerosi, trecind peste 
Transilvania, dar faceau parte din larga familie Teutonica. Bulgarii ajunsi in 
Balcani nu erau prea numerosi, dar faceau parte din larga familie slava. 
maghiarii si mai putini la numar, dar facind parte din marea familie fino-
ugrica, intinsa intre nordul Chinei si Turcia. 

Ii avem acum pe latini, care desi Europeni, nu origineaza de nici unde, nu 
apartin la nici o familie europeana, etc. Sa fie oare latinii o singularitate in 
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regula generala europeana de apartenenta a oricarui popor la o anumita familie 
mai larga? 

Evident ca si latinii trebuie sa faca parte dintr-o familie mai mare, 
deoarece citeva sate de oameni nu pot dezvolta limba lor din neant, in perioada 
de dinaintea erei noastre. Latinii nu au venit in Europa din Italia, ci s-au dus in 
Italia din Europa, deci originea lor este europeana, altfel spus latinii nu s-au 
nascut in Italia ci provin din sinul unui popor european, existent inaintea 
latinilor. 

Sa observam ca pe oriunde au intrat in Italia venind pe uscat, latinii erau 
inconjurati de popoare lingvistic “necunoscute” in ziua de azi : Galia, Panonia, 
Banatul, Iliria, Tracia, Macedonia si Grecia. Latinii nu sint greci, deci grecii 
pica. galii se trag din Dacia, ilirii se trag din Tracia, macedonenii se trag din 
Tracia, tracii sint traci, la fel cu dacii si getii. Cu alte cuvinte, in afara de greci 
raspinditi pe citeva insule in Marea Egee, restul Europei centrale si balcanice 
era de natura ariano-carpatina la vremea fondarii Romei. Daca latinii vin din 
aceasta parte a Europei, nu pot fi decit de descendenta ariana, ca alte neamuri 
nu existau intre Alpi, Carpati si Anatolia. 

Avem vreo dovada despre natura lingvistica a popoarelor balcanice? Sigur 
ca avem si inca contemporane cu noi. Teutonii trec peste Transilvania si sint 
tot Teutoni; slavii se aseaza printre rominii din Balcani si sint tot slavi; 
maghiarii se aseaza printre rominii Panoniei si sint tot maghiari. Cei peste care 
au trecut toate aceste valuri sint in ziua de azi rominii, raspinditi in toate aceste 
zone. Cum grecii sint tot greci, Teutonii sint tot Teutoni, slavii tot slavi, 
maghiarii tot maghiari, tot asa cei care azi sint romini au fost tot romini ! Deci 
dovada naturii lingvistice a popoarelor Carpato-Dunarene este contemporana 
noua si se numeste limba romina, de larga raspindire geografica europeana. 

Acum intelegem structura lingvistica europeana la inceput de era : avem 
popoarele Teutonice stravechi, venite din zona Baltica, suferind influente 
rominice; popoarele slave stravechi, venite din padurile extremului nord 
european, suferind influente rominice; popoarele rominice-ariene, nascute in 
spatiul Carpato-Dunarean de la inceputul lumii, din care si latinii fac parte. Iata 
cum marea familie a popoarelor rominice-ariene isi cistiga dreptul la 
existenta multi-milenara, ca o familie straveche si nu ca una noua originata 
de la Roma in ultimele 18 secole ! 

Latinii trebuie sa fie de neam arian, Carpato-Dunarean, dar cind, cum si in 
ce conditii? Limba este rominica intr-adevar, socant asemanatoare cu romina 
de azi, dar pe de alta parte totusi diferita, fiind din familia ariana centa, pe cind 
limba romina de azi este radacina limbilor rominice avind caracteristici duale 
centa-satem. Limba latina este deci derivata din limba ariana, prin urmare a 
avut nevoie de un anumit spatiu geografic si de timp indelungat sa devina din 
limba ariana limba latina. 
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In ce spatiu geografic s-a format latina din limba ariana-carpatina? Este 
oare vreo dovada istorica sau arheologica care sa confirme rominitatea 
latinilor? 

 
 

5.6. Troia antica, leaganul latinilor tracici 
 
Troia antica, orasul din regiunea Troad, era situata in Asia Mica, pe malul 

Marii Egee, cum treci din Tracia peste strimtoarea Dardanele. In ziua de azi 
ruinele Troiei se gasesc in Turcia. Cu 5000 de ani in urma, Asia Mica era 
ocupata de triburi tracice, vorbind limba Carpato-ariana, iar Troia nu este o 
exceptie. 

Vom arata in aceste rinduri ca nu numai Troia dar intreaga regiune Troad 
din Asia Mica era de provenienta traca, nefiind separata de Tracia decit de 
strimtoarea Dardanele. Troia mentine cu Tracia legaturi strinse pe plan 
cultural, economic, politic si militar pina in fazele finale ale razboiului troian. 

Infringerea Troiei nu este nici pe departe o victorie pentru Grecia, care s-a 
secatuit economic si demografic in acest razboi. Secatuirea Greciei culmineaza 
cu decaderea rapida a culturii Miceniene si cu cucerirea Greciei de catre 
triburile rominice sub conducerea regelui Doru, cunoscute sub numele de 
Dorieni. [COLES:ILIAD] : “… sfirsitul razboiului (troian) a fost urmat de o 
crestere a presiunii Dorienilor care pe la 1100 i.e.n. au cucerit aproape 
intreaga Grecie centrala si Peloponezul. … numai Atena a fost capabila sa le 
faca fata Dorienilor si a ramas un centru de cultura Miceniana”. 

Desi Grecia cucereste in final Troia, care atunci era straveche asezare 
traca de aproape 2000 de ani, Grecia in sine este cucerita de catre traci, sub 
conducerea regelui Doru. Urmarea infringerii Troiei este migrarea masiva a 
troienilor catre Tracia, care se vor aseza in final in Italia, in mijlocul unei 
populatii deja rominice, fondind asezarea numita Roma, inchinata rominitatii 
din care latinii faceau parte. 

O sa facem acum o scurta trecere in revista a istoriei Troiei, de la 
intemeierea acesteia pe la 3000 i.e.n. pina la parasirea inca neelucidata de pe la 
900 i.e.n., dupa 2000 de ani de istorie si dezvoltare. 

Exista mai multe straturi arheologice la Troia, numarate de la (I) la (IX), 
cel mai vechi fiind stratul (I), incepind pe la 3000 i.e.n. Despre locuitorii 
stravechi nu exista documente si ni se spune ca [EB:TROY] : “s-ar putea sa fi 
fost inruditi cu locuitorii insulelor Egeene, Creta sau Grecia continentala”. 
Mentionarea Greciei continentale este un fapt inselator in contextul originii 
troienilor deoarece grecii nu venisera inca in Europa. Sensul afirmatiei de 
mai sus este de “zona care va deveni mai tirziu Grecia continentala”. Prin 
urmare, zona de provenienta a troienilor este sud-estul extrem al Europei, unde 
nu locuiau la acea data decit Europeni, poporul arian-carpatin. 
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O sa vedem in continuare ca troienii originali nici nu proveneau de pe 
insulele ce vor deveni mai tirziu grecesti, ci direct din Tracia balcanica, peste 
strimtoarea Dardanele. 

Sa vedem ce aduce arheologia despre inceputul inceputului, Troia (I), ca 
informatie indisputabila [EB] : “Aria de dimensiuni 90/75 de metri inconjurata 
de un zid cu porti si turnuri pe flancuri ... Sapaturile au descoperit o cladire 
rectangulara in care se intra printr-o veranda ... si este cea mai veche aparitie 
a constructiei de tip megaron in Anatolia vestica”. Aici avem prima dovada a 
originii trace a troienilor timpurii, casa de tip megaron discutata mai jos, si-a 
facut aparitia si in … Grecia, adusa de catre macedoneni, tot de origine 
Dunareana. Din moment ce ei practicau constructii de tip megaron, locuitorii 
initiali ai Troiei erau tot traci. Plus ca arheologia demonstreaza constructia 
megaron peste tot in Balcani, ca o prezenta constanta peste milenii. Iata cum 
cea mai veche constructie din Troia, fondata pe teren virgin, provine din Tracia 
balcanica. 

Sintem acum 500 de ani mai tirziu, cind primele triburi grecesti erau 
asezate pe unele dintre insule mai usor de penetrat, cind o invazie asupra 
insulelor grecesti apare dinspre Macedonia in jur de 2500 i.e.n. [EB:GREECE] 
:  “originea noilor veniti este nesigura ... dar evidentele sugereaza ca au venit 
prin Balcani si este intarita de aparitia caselor de tip megaron si la Troia. Cel 
mai probabil este ca locuitorii Macedoniei si Troiei erau arieni ...”. In mod 
direct, macedonenii si troienii sint mentionati impreuna deci originea 
balcanica a troienilor este clara. 

Valul de “invadatori” din zona balcanica ajung la Troia si aceiasi 
“invadatori” balcanici trecind peste Macedonia ajung la Marea Egee unde se 
lovesc cu grecii, asezati pe insule unde au gasit loc. Folosim ghilimele la 
“invadatori” deoarece Troia este fondata pe teren virgin deci venirea tracilor 
nu este o invazie ci o expansiune pe un teritoriu nelocuit de nimeni niciodata. 

Acesti “invadatori”, despre care vom arata mai tirziu ca de fapt se aparau 
impotriva grecilor care incercau sa puna piciorul pe continentul european, 
faceau case de tip megaron, de forma patrulatera foarte alungita, cu o veranda 
la unul dintre capete si cu acoperisul in doua ape, care adapostea mai multe 
familii. Casele de tip megaron se gasesc peste tot in Balcani. 

A doua asezare, Troia (II), arata o consecventa culturala in constructii : 
[EB] “... majoritatea, daca nu toate constructiile, urmeaza planul megaron 
...”. Locuitorii Troiei faceau acele constructii dupa modele adinc inradacinate 
in cultura lor. Constructia de tip megaron este specifica unei zone muntoase si 
umede in care acoperisul in doua ape este esential sanitatii casei. Troia nu era 
nici rece, nici muntoasa, nici umeda, dar casa megaron este prezenta. Singura 
explicatie este doar inradacinarea culturala a megaronului in societatea 
troienilor initiali, de origine Dunareana. De mentionat ca Troia nu era singura 
cetate tracica din Anatolia, intreaga regiune Troad fiind populata cu sate si 
cetati similare, dar mai putin faimoase decit Troia. 
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Secolele au trecut si la Troia VI, cam 1900 i.e.n. aflam ca [EB] “un nou 
val de oameni vigurosi apar dinspre nord aducind cu ei calul ... Apartenenta 
lor la grupul lingvistic arian este aproape indiscutabila si acest val a fost in 
mod sigur o ramura a invadatorilor care cam la acelasi timp au intrat in 
Grecia ...”. Noul val de oameni dinspre Macedonia, care-si fac aparitia in 
Grecia cam la acelasi timp, aduc cu ei calul domesticit, roata olarului si 
picteaza vasele cu … spirala Dacica ! Aceeasi populatie noua ajunge si la 
Troia, o noua ramura ariana, suprapusa peste ramura originala tot carpatina. 
Iata cum Troia este dublu ariana pina la 1900 i.e.n. 

Sintem acum in epoca in care a inceput marea expansiune ariana, pornind 
din spatiul Carpato-Dunarean si raspindindu-se in toata lumea. Valul care a 
adus un suflu proaspat in Grecia si la Troia pe la 1900 i.e.n., va ajunge pe la 
1700 i.e.n. pina in Iran, apoi pe la 1500 i.e.n. pina in India, unde limba lor 
vedica va fi facuta nemuritoare prin biblia Rig Veda. 

Secolele trec din nou si ne gasim la Troia anilor 1100 i.e.n. cind a avut loc 
faimosul razboi troian, intre Grecia si Troia tracica. Povestea razboiul troian a 
fost creata si transmisa oral din generatie in generatie pina la culegerea 
folclorica facute de Homer secole mai tirziu. 

Grecii au cucerit si distrus cetatea dupa zece ani de asediu. [EB] “Mici 
orase din zona Troad au fost asediate (de catre greci) dar Troia cu ajutor din 
Asia Mica si din Tracia a rezistat timp de 10 ani”. Iata ca si razboiul troian, 
povestit de catre poporul rominic care a fost parte beligeranta si martor 
contemporan, vorbeste de ajutor tracic dat Troiei, o alta dovada a legaturilor 
strinse dintre Tracia si Troad de-a lungul mileniilor. Tracia balcanica si cetatile 
trace din Asia Mica controlau drumurile de comert cu Europa, care este cauza 
primordiala a razboiului troian sau traco-grec. 

Concentrind informatiile de mai sus pe scurt, pe la 3000 i.e.n. Troia antica 
este fondata pe teren virgin de un popor care aduce casa de tip megaron in 
Anatolia, casa de origine balcanica. Pe la 1900 i.e.n. apare un alt val proaspat 
arian, care aduce calul, roata olarului si spirala Dacica la Troia. Pe la 1100 
i.e.n. grecii ataca Troia care rezista zece ani cu ajutor din Tracia. Intreaga 
istorie a Troiei, de la fondare la parasire, este strins legata de zona 
balcanica numita in vechime Tracia. 

Ca un fapt indiscutabil, Troia are o intreaga istorie de legaturi intime cu 
centrul rominitatii europene, spatiul Carpato-Dunarean, zona Tracia, de care o 
desparte doar strimtoarea Dardanele, peste care poti arunca o piatra ! Poporul 
care locuia la Troia si in zona Troad era un popor rominic, vorbind o limba 
ariana-carpatina straveche si primind un flux continuu de limba ariana de-a 
lungul mileniilor. Care a fost destinul acestui popor Anatolian, rominic? 

Dupa razboiul cu grecii, pe care Troia l-a pierdut dupa zece ani de lupte, 
cetatea si-a revenit treptat, nefiind total distrusa ci doar jefuita, desi n-a mai 
atins niciodata splendoarea de dinainte de razboi. Din motive obscure, pe la 
900 i.e.n. cetatea Troia este parasita in intregime si ramine pustiita pina cind 
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secole mai tirziu grecii se indura de Troia si o populeaza ei. In final, Troia este 
iar parasita si acoperita de praful timpului pentru aproape doua mii de ani cind 
este descoperita arheologic.  

O cauza posibila a parasirii Troiei ar fi cutremurele de pamint, pentru ca 
zona Anatolia, cum este si Turcia de azi, era incercata de cutremure frecvente, 
doar se gaseste la frontiera Atlantidei scufundate. Cu toate acestea, Troia 
suferise cutremure devastatoare in trecut, fara a fi fost parasita niciodata. O 
alta cauza posibila ar fi pierderea pozitiei de control asupra traficului din zona, 
dintre Asia Mica si Tracia, ca urmare a razboiului cu grecii, rezultata intr-o 
saracire continua a zonei. 

Fapt cert este ca Troia si regiunea inconjuratoare Troad este parasita de 
catre locuitorii sai de origine traca pe la 900 i.e.n., dupa 2000 de ani de istorie. 
Putin mai tirziu, pe la 700 i.e.n. ii gasim pe latini, venind de “niciunde”, cu o 
limba rominica noua dar elaborata, poposind la Roma pe malul vestic al Italiei. 
Latinii aduc cu ei o legenda, relatata secole mai tirziu de Virgil si anume ca ei 
se trag din neamul lui Enea, regele troian. Prea este o coincidenta ca sa nu-i 
credem. 

Punctul acesta de vedere este impartasit si de catre [COLES,ILIAD] : 
“Enea, fiul zeitei Afrodita si a troianului Anchises este poate mai important 
pentru traditionala fondare a Romei dupa caderea Troiei decit pentru rolul 
avut in razboiul troian … ”. Prin originea troiana, asemanarea latinei cu limba 
romina nu mai este o surpriza, din moment ce origineaza tot in spatiul Carpato-
Dunarean, de unde s-a desprins pe la 3000 i.e.n. 

Originea troiana a latinilor este negata doar de [BRITANICA], dar este 
reafirmata prin [COLES:ILIAD] : “Enea, care mai tirziu ii va conduce pe 
supravietuitorii Troiei la Italia unde ei vor re-fonda Troia sub numele de 
Roma, care este subiectul epicii latine a lui Virgil numita Eneida, …”. 
Legenda razboiului troian, culeasa de Homer, a fost crezuta o poveste, pina la 
descoperirea arheologica a Troiei pe la 1870. Ar fi o greseala similara sa-l 
ignoram pe Virgil si Eneida in loc de a-l lua in seama ca pe un document 
istoric. Daca latinii in sine spun ca se trag de la Troia, in mod sigur ei stiau ca 
la Troia nu se vorbea nici greaca si nici vreo limba Arabica. 

Daca latinii vin de la Troia, ceea ce este consecvent cu toate concluziile 
noastre de pina acum, parasirea Troiei si fondarea Romei sint intr-o 
succesiune mai mult decit credibila, separate de vreo 200 de ani de ratacire 
prin Tracia. Originea troiana a latinilor explica multe paradoxuri neintelese 
pina acum : latinii nu vor lasa in urma nici un popor latin din moment ce au 
parasit regiunea Anatolia; Zona Anatolia, de origine traca, a putut genera limba 
latina, separata de limba ariana-carpatina timp de 2000 de ani, intre 3000 i.e.n. 
si 1000 i.e.n.; latina ramine asemanatoare cu limba rominica din care se trage, 
dar este de un tip nou; limba ariana originala s-a putut dezvolta pe o directie 
unica incit sa devina limba latina din grupa centa, ceea ce necesita timp si 
relativa izolare; se explica apartenenta latinei la marea familie a limbilor 



 19

rominice, deoarece Troia se trage din Tracia; latinii trebuie sa aiba un ascutit 
simt agresiv in urma istoriei lor zbuciumate, ceea ce au demonstrat din plin, 
cucerind intreaga Italie in urmatoarele secole dupa fondarea Romei. 

Avem toate motivele sa-i credem pe latini si anume ca se trag de la Troia, 
unde au ajuns din Dacia straveche. Avem astfel limba latina, nou venita in 
Europa pe la 700 i.e.n. dar cu adinci radacini europene, din marea familie a 
limbilor rominice, cu centrul in spatiul Carpato-Dunarean. Aceasta limba 
latina, este doar una dintre ramurile limbilor rominice, raspindite in toata 
Europa de sud, de la Atlantic la Anatolia. Prin originea troiana a latinilor si 
indirect originea lor daca, poporul romin de azi nu este de origine latina cum s-
a crezut pina acum, ci latinii sint de origine rominica, rupindu-se de centrul 
rominitatii antice pe la 3000 i.e.n. Latinii se muta din nou dupa 1000 i.e.n., 
stabilindu-se in Italia, tot printre romini. 

Afirmam acum cu certitudine nu numai ca noi nu sintem latini, ci 
mergem chiar un pas mai departe afirmind ca cei crezuti pina acum parinti, sint 
de fapt fii nostri, sau latinii sint rominici la origine. 

Nici celelalte popoare “latine” de azi, portughezii, spaniolii, francezii si 
Italienii insisi, nu sint latine in esenta lor, fiind deja de origine rominica cu 
mult inainte de expansiunea latinilor. 

 
 

5.7. Identitatea culturala ariana-romina 
 
Pe tarim cultural si psihologic, exista vre-un fir calauzitor care sa 

identifice poporul arian de-a lungul istoriei si care sa explice propria noasta 
origine, devenire si prezent? Ca sa extragem aceste informatii trebuie sa ne 
intoarcem la vremurile de demult, marea expansiune ariana care a lasat in urma 
o mare bogatie de informatii. 

Pentru inceput sa observam ca spatiul Carpato-Dunarean a fost izvorul 
uman, lingvistic, cultural, tehnologic si stiintific al Europei si al lumii. De la 
noi au plecat in Europa si in lume cunostiinte fundamentale, cum ar fi 
agricultura, pastoritul si cresterea animalelor, ceramica, producerea hainelor, 
epoca Neolotica a pietrei slefuite, epoca metalelor, domesticarea calului, roata 
plina si roata spitata, carul tras de cai, roata olarului, sistemul de numeratie 
zecimal, astronomie, navigatie, etc. Nu negam determinismul geografic al 
spatiului Carpato-Dunarean, cu resursele cele mai bogate din Europa, dar 
acestea au fost dublate de inteligenta si sensibilitate ca sa se poata materliaza 
in cea mai mareata si impresionanta cultura a lumii antice. 

Cultura Veda in sine este o cultura umanista, de zeificare si infratire cu 
natura si cu universul, in care pe linga zeii care au caractere umane, mai avem 
si zeii cosmici, Apa – zeita Apelor, Varuna – zeul anotimpului Vara, Ila – zeul 
anotimpului Iarna, Sure – zeul Soare, etc. La acesti zei se ajunge prin 
intemediul lui Agni – zeul Ignat sau zeul Foc, prin arderea pe Veda – altarul de 
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genul foc de tabara, a alimentelor, carne, grine, lapte si bautura Soma. Arienii 
ardeau pe foc tot ce aveau mai bun, punctul central al existentei cotidiene, 
ofrandele pamintului, hrana zilnica. Prin urmare, cultura ariana este 
fundamental pastorala, intelegind prin aceasta viata la tara si infratirea cu 
natura, ca opusul vietii urbane si aglomerate.  

Care sint implicatiile sociale, culturale, psihologice si politice ale 
pastoralismului arienilor? 

 
Arienii au respins intotdeauna organizarea urbana a societatii. Viata 

de la tara, valorile culturale traditionale, infratirea cu natura si zeificarea 
elementelor nu se impaca cu zidurile cetatilor. Arienii locuiesc in sate care pe 
masura cresterii populatiei nu vor deveni centre urbane, ci vor deveni centre de 
expansiune catre alte locuri unde noi sate sa fie fondate. Ajunsi in 
Mesopotamia, Iran si India, arienii nu se aseaza in centrele urbane gasite acolo, 
nu se amesteca cu populatia locala ci isi fondeaza propriile lor sate in afara 
oraselor. 

Ca urmare, arienii nu construiesc temple, palate sau piramide, care nu au 
loc in satul traditional. De aceea nu a ramas nimic material maret in urma 
arienilor. Maretia ariana este culturala si spirituala in primul rind si abia apoi 
materiala. 

Arienii-carpatini ramasi la origine, isi continua modul de viata pastoral 
pentru milenii, pina in zilele noastre. La ora actuala avem inca jumatate din 
poporul romin traind in mediul rural, mareata mostenire culturala de la 
stramosii nostri arieni. Sub puterea comunista a acestui secol, artificial 
implantata in România prin Armata Rosie, trasatura pastorala a poporului 
romin a fost ignorata cu desavirsire, fiind total subordonata cosmarului 
comunist de industrializare fortata a economiei si de cooperativizare a 
agriculturii ! care-i face pe stramosii arieni sa se rasuceasca in mormintele lor. 

Prima urmare directa a industrializarii este o urbanizare fortata a societatii 
rominesti, scopul declarat al comunismului fiind de desfiintare a vietii rurale si 
declarare a României drept societate majoritar urbana inainte de sfirsitul 
secolului (care a devenit sfirsitul comunismului !). A avut loc in acest fel un 
genocid cultural fara termeni de comparatie in istoria poporul arian, dac si 
romin contemporan, prin distrugerea unor valori culturale traditionale care au 
cucerit lumea antica. 

Rominul a fost mutat in blocuri, de multe ori cu forta, asa cum s-a petrecut 
si in Manasturul copilariei mele. Parintilor mei le-a fost demolata casa la care 
au muncit o viata intreaga, pentru ca sa se construiasca un bloc cu zeci de 
apartamente. Ne-am trezit cu totii la etajul sapte, intr-un bloc unde 
ascensoarele nu functionau niciodata, curentul electric mai mult nu era, apa 
calda era o raritate iar sobolanii erau o prezenta constanta, iesind prin veceuri 
din tevile de canalizare. Nu cred nici o clipa ca acesta este un exemplu 
singular. 



 21

Rominul a fost mutat in blocuri dar continua sa viseze la cuptorul de piine 
de la tara, vrea sa-si taie un porc de Craciun si sa-si faca o tuica de prune iar 
cind isi aminteste Cintecul Ciobanasului il cinta din balcon. 

Imaginati-va frumusetea si bogatia României de azi daca doar o parte din 
resursele sociale ale acestui secol ar fi fost dedicate pastrarii si cultivarii 
valorilor traditionale rominesti, viata si cultura satului, facilitati moderne 
introduse pina in ultimul catun, etc. Nu este inca tirziu sa ne intoarcem la viata 
traditionala de la tara, la imbinarea agriculturii moderne cu cea straveche 
pastorala, la renasterea satului rominesc din cenusa distrugerii comuniste 

 
Arienii au practicat intotdeauna o economie casnica, ca si opusul 

economiei industriale. Acest lucru n-a fost inteles de [BRITANICA] care 
catalogheaza produsele ariene drept “grosolane” de cite ori are ocazia. O 
economie casnica nu va produce niciodata finetea produselor industriale 
dezvoltate ulterior peste tot in lume unde s-au dus arienii. 

Sa dam un exemplu contemporan de economie casnica supravietuita de la 
stramosii arieni si anume satul Hasdate aflat la izvorul apei care taie Cheile 
Turzii. Pina in ziua de azi, oamenii de la Hasdate cultiva cinepa, extrag firul 
prin topire si melitare, produc un fuior pe care-l torc pe fus, isi construiesc 
razboaie de tesut din lemn, intind itele si produc pinza de cinepa din care-si 
croiesc haine. Suna incredibil, dar aceste lucru se face in fiecare casa, nefiind 
un atelier specializat doar in asa ceva. La fel, aproape fiecare casa are un 
cuptor de piine, aluatul este produs si fermentat in casa, copt in cuptorul 
familiei si consumat in casa. Nu exista o brutarie specializata doar in 
producerea piinii pentru satul intreg. Sculele de lucru sint produse din nou la 
nivelul unei familii. Aici exista o anumita specializare, unul mai priceput 
producind scule pentru mai multi, dar din nou nu este centralizat sau organizat 
ca o industire, fiind distribuita peste tot prin sat. 

Aceasta economie care nu este specializata ci generalizata, este specifica 
psihologiei poporului arian-carpatin, pastoral prin natura sa si care rezulta in 
produse care nu vor atinge niciodata finetea extravaganta a ceramicii 
Miceniene, pentru care ai nevoie de ateliere specializate si organizare urbana a 
societatii, care nu s-a intimplat nici unde in lumea pastorala ariana. 

Acesta este secretul ceramicii “grosolane” comparata cu ceramica urbana, 
nefiind “grosolana” ci pur si simplu ceramica casnica, la fel cum casnice erau 
tot ceea ce-i inconjura pe arieni in viata de zi cu zi. Opincile le erau casnice, 
piinea le era casnica, hainele le erau casnice, sculele le erau casnice, armele le 
erau casnice, ceramica le era casnica. Ceramica le era impodobita cu Spirala 
Vietii sau Spirala Dacica, care se ornamenteaza si azi pe blidele populare din 
Transilvania. 
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Arienii nu au construit niciodata un imperiu statal. Arienii au fost cel 
mai mare popor antic, care a cuprins lumea toata, din Irlanda in India. Ne 
surprinde oare ca nu a existat niciodata un imperiu arian? 

Pe arienii-carpatini nu-i interesa cucerirea altor popoare sau subjugarea 
altora. Daca au plecat catre toate zarile lumii, au facut-o ca sa fondeze un alt 
loc in care sa-si desfasoare viata traditionala pastorala si nu ca sa cucereasca. 

Arienii carpatini nu au cucerit niciodata in istoria lor un alt popor si nici 
nu au stapinit peste altii. Influenta lor peste alte popoare se datora superioritatii 
lor tehnologice si culturale, nu fortei brute. Asa se explica lipsa oricarui mare 
imperiu arian, in ciuda pozitiei dominante a poporului arian in lumea antica. 

Aceasta trasatura a arienilor a fost mostenita de poporul romin. Noi am 
fost factorul dominant in Europa de sud-est a erei noastre, dar nu am subjugat 
niciodata pe altii. Practic, noi sintem singurul popor european care n-a fost 
interesat in cuceriri si dominari, dar care nici nu am acceptat cucerirea sau 
dominarea asupra noastra. Explicatia acestui fapt este tot sufletul pastoral si 
romantic rominesc. 

Ajunsi pe alte meleaguri, arienii s-au schimbat cu timpul, adaptindu-se la 
acele conditii. Ajunsi in Sumeria s-au organizat cu timpul sub forme statale, au 
asediat si cucerit Babilonul si au instaurat o dinastie ariana care a controlat 
Sumeria peste 500 de ani. Ajunsi in Iran, arienii s-au organizat cu timpul in 
forme statale, culminind 1000 de ani mai tirziu cu crearea primului imperiu 
mondial, cel al lui Darius arianul, care s-a intors impotriva locului de origine, 
Dacia strabuna. 

 
Arienii erau individualisti prin natura lor. Cind spun “individualisti” 

ma refer la caracterul lor pastoral, unde universul la care te raportezi este 
familia in primul rind si comunitatea mica la care-i apartii si nu statul in 
ansamblul lui. 

Galii, de origine Carpato-Dunareana, isi pastreaza si ei caracterul 
individualist, vazut de [EB] drept “lipsa de unitate” in fata romanilor 
expansionisti. Tot [EB] descrie pe celti ca fiind “incapabili de actiuni 
concertate prelungi”, altfel spus, fiecare are propria lui idee despre ceea ce 
trebuie facut. Tot [EB] ii descrie pe ionieni, de origine Carpato-Dunareana, 
drept “individualisti” pur si simplu. 

Economia casnica este tot o dovada de individualism, care se manifesta in 
fiecare casa avind un cuptor de piine in loc de o brutarie mare pentru intregul 
sat sau fiecare casa un razboi de tesut in loc de o fabrica de tesaturi. 

Psihologia romineasca este opusul a tot ceea ce comunismul sovietic a 
incercat sa instaureze la noi. Rominul nu-si imparte batatura curatii cu nimeni, 
vrea propriul lui cuptor de piine si propria lui fintina. Nu inseamna ca nu este 
generos, ca nu-ti da si bucatura din gura sau camasa de pe spate, dar ii este 
complet straina ideea de proprietate comuna si evalueaza inalt ideea de 
proprietate privata. 
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Arienii ajunsi pe meleaguri straine nu si-au schimbat caracterul 
individualist. Zona Egeana si Asia Mica se caracterizeaza prin existenta 
cetatilor independente, fiecare fiind auto-suficienta, la fel cum este fiecare 
familie din sat. S-au format astfel cetatile-stat, unde fiecare insula era o 
republica independenta si fiecare cetate mai mare avea propria sa familie 
regala. [EB] vede aici doar determinismul geografic al insulelor Egeene pentru 
ca i-a scapat caracterul global al determinismului psihologic arian asupra 
intregii zone, detreminismul geografic neaplicindu-se Asiei Mici. Factorul 
comun dintre zona Egeeana si Asia Mica este determinismul psihologic arian 
descris prin atributul de “individualist”. 

Ca o alta dovada, sa remarcam ca individualismul arian s-a pastrat si la 
poporul arian din Italia, devenit italian in Evul Mediu. Gasim aici zeci de 
orase-state independente care actionau ca “tari” straine una fata de alta, avind 
propriile lor familii regale, propriile lor legi, intrind in conflicte si aliante, etc. 
desi toate vorbeau aceesi limba, chiar daca avea un caracter dialectal. Sa nu 
uitam ca unirea lor in ceea ce va deveni Italia s-a facut cu forta de catre marele 
Garibaldi. La sfirsitul secolului XX Italienii mai discutau inca daca sa se 
separe sau nu nordul Italiei de sudul Italiei ! Se pare ca poporul arian din 
vechime nu si-a pierdut inca stravechiul caracter individualist. 

Situatia descrisa mai sus ne aminteste perfect de Burebista, Decebal si 
Mihai Viteazul din spatiul Carpato-Dunarean. Provinciile rominesti se unesc 
cu greu in secolul XIX si apoi in secolul XX. In secolul XXI Moldovenii se 
mai intreaba inca daca sa se uneasca cu tara sau nu ! 

Caracterul individualist arian, dus chiar pina la extrem, s-a pastrat inca la 
poporul romin. Fiecare familie din sat are inca propriul cuptor de piine si daca 
se poate chiar propria fintina. Ca o reflectare contemporana pe tarim politic a 
acestei libertati individuale dusa pina la extrem, poti gasi in România de azi 
sute de partide politice, desi nimeni nu poate enunta mai mult de o mina de 
directii politice coerente. Extrema extremelor ar fi ca fiecare romin sa aiba 
propriul sau partid politic ! Nu cunosc situatia politica italiana contemporana 
dar m-as astepta sa fie cumva similara celei rominesti … 

Vedem peste tot in lumea antica o unitate psihologica ariana carpatina, 
unitate manifestata social si politic prin “lipsa de unitate”, determinata de 
caracterul “individualist”. Acest caracter este specific celtilor, dacilor, tracilor, 
troienilor, ionienilor, dorienilor, etc. apoi mai tirziu este prezent peste tot in 
Italia si provinciile rominesti, cu ecouri culturale contemporane puternice. 

 
Arienii nu accepta puterea centralizata si nici organizarea statala. 

Arienii cuceresc Asia Mica dar nu ramine numele nici unui rege in urma lor. 
Arienii cuceresc apoi Mesopotamia, Iranul si India, dar iar nu ramine nici un 
nume de conducator. Arienii cuceresc Europa Centrala si Europa Nordica, din 
nou fara a avea un conducator. Avem o singura exceptie, patrunderea in zona 
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Egeana care s-a facut sub conducerea lui Elen la 1900 i.e.n. si sub conducerea 
lui Doru pe la 1100 i.e.n. 

Pe vremea razboiului troian, toata Asia Mica, de origine traca, participa la 
apararea Troiei. Fiecare cetate mai mare din Asia Mica vine sub propriul sau 
rege, culmea fiind Tracia care vine sub trei regi. Avem din nou dovada ca nu 
exista o putere centralizata in Asia Mica. 

O caracteristica constanta peste milenii a zonei Egeene este lipsa oricarui 
guvern centralizat. [BRITANICA] considera ca este o expresie a 
determinismului geografic, zona insulara fiind mai greu de controlat. 
Determinismul geografic Egeean este exagerat, deoarece nici arienii din Asia 
Mica nu vor avea niciodata un guvern centralizat, desi lipseste determinismul 
geografic Egeean. Factorul comun dintre zona Egeana si Asia Mica este … 
poporul arian-carpatin, care locuia acolo. Singura explicatie fiind 
individualismul arian dus pina la extrem, cu negarea oricarei forme de putere 
centralizata. 

Pastoralismul arian a dus la cucerirea demografica, lingvistica si culturala 
a lumii antice, pentru ca nimeni nu-i ofera nici o rezistenta organizata, nefiind 
o agresiune organizata in prima instanta. Acest pastoralism al arienilor 
carpatini s-a intors impotriva noastra cind au aparut formele statale de 
organizare sociala. Acesat explica si succesul incredibil al latinilor oriunde 
mergeau in Europa de sud. O mie de ani mai tirziu, la venirea maghiarilor in 
Panonia, satele traditionale rominesti nu le poate face fata, acestia fiind 
organizati centralizat, sub un singur rege, pe picior de razboi zi si noapte. 

Istoria antica mentioneaza multime de regi locali daci si geti, ceea ce 
neaga organizarea statala. Primul stat rominesc este infaptuit cu forta de catre 
Burebista inainte de 50 i.e.n. dar acesta sfirseste asasinat si farimitarea revine. 
Dupa peste 100 de ani Decebal infaptuieste a doua unire a regilor romini in 
vederea dusmanului comun de la Roma, dar este ucis in invazia romana. Dacia 
in sine este divizata in doua provincii romane, Dacia Superioara si Dacia 
Inferioara, care nu pot fi straine de interesele regilor daci locali. In 159 e.n. 
Dacia este divizata in trei ! provincii, din care iar nu putem exclude interesele 
locale ale dacilor. Al treilea stat rominesc este infaptuit sub Mihai Viteazul, 
peste 1000 de ani mai tirziu la 1601, dar este si el asasinat si farimitarea revine. 
Al patrulea stat romin se infaptuieste cu greu, prin Unirea Mica de la 1859 
urmata de Unirea Mare de la 1918. România devine un stat unitar dupa 2000 
de ani de la statul centralizat al lui Burebista. In mileniu III România nu este 
inca intreaga, o parte mare din Moldova, Basarabia si Bucovina fiind inca in 
exteriorul frontierelor nationale. 
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6. Marturii arheologice ale rominitatii antice 

 
6.1. Europa pre-latina. 

 
Rominitatea contemporana este un factor important in ecuatia lingvistica 

si demografica contemporana stabilita intre cele trei familii lingvistice 
europene : rominica, Teutonica si slava. Valurile istoriei au adus si alte 
popoare in preajma, dar din punct vedere lingvistic si rasial nu sint europene, 
chiar daca azi traiesc in Europa, cum ar fi grecii, Finlandezii, maghiarii, tiganii 
si turcii. 

Grecii sint cel mai vechi popor ne-european stabilit in Europa in 
antichitate, deci foarte greu de clasificat drept ne-european la ora actuala. La 
infatisare sint inca diferiti de ceea ce este tipic european, dar limba lor face azi 
parte din marea familie Euro-Asiana, in urma influentei rominice pe care o vor 
suferi peste milenii. 

Grecii au sosit in Europa de undeva din Asia, poate zona Marii Caspice, 
pe la 2500 i.e.n. Grecii sustin ca au sosit in trei valuri succesive, dar noi vom 
demonstra mai jos ca valul al doilea care intra in Grecia la 1900 i.e.n., sub 
conducerea regelui Ion (ionieni), erau arieni-carpatini, iar valul care intra in 
Grecia la 1100 i.e.n. sub conducerea regelui Doru (Dorieni) erau din nou 
arieni-carpatini. Prin urmare, grecii ar trebui sa-si reconsidere si ei radacinile, 
din moment ce se trag dintr-un singur val grecesc initial, dupa care urmeaza 
valuri succesive de arieni-carpatini. Prin valurile de popoare rominice care 
cuceresc toata Grecia, cultura ariana carpatina va patrunde in toata zona 
Egeana, ajungind a fi cunoscuta sub numele de Legendele Olimpului. Limba 
ariana-carpatina din zona Egee va deveni faimoasa pina in Orientul Mijlociu 
sub numele de limba ioniana, pe nedrept catalogata drept “greaca veche”. Tot 
prin prezenta Egeana a poporului arian-carpatin, limba greaca in sine va deveni 
o limba noua, clasificata in ziua de azi drept Euro-Asiana. 

Singurul loc unde grecii initiali si-au putut forta intrarea a fost insulele 
Marii Egee pe care le-au cucerit si colonizat. De remarcat ca la sosirea lor in 
Europa nici acele insule Egeene nu erau pustii ci locuite de misteriosul popor 
la care grecii de mai tirziu se refera drept Pelasgi. Grecii se aseaza deci printre 
Pelasgi care intemeiasera cea mai avansata civilizatie antica din lume si care 
desi fusese lovita irecuperabil prin scufundarea Atlantidei, primeste lovitura de 
gratie prin sosirea grecilor. Omenirea va cunoaste un nivel de dezvoltare 
similar civilizatiei Pelasge abia 3000 de ani mai tirziu. 

Influenta culturii stravechi a Pelasgilor asupra a ceea ce va deveni cultura 
azi cunoscuta drept “greaca”, ca si influenta rominica-vedica asupra acelorasi 
greci, urmeaza fi de analizat de acum inainte. Noi vom face referiri doar la 
Vedismul rominesc asupra Greciei antice, demonstrind ca Olimpul “grec” nu 
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este decit varianta Egeana a panteonului arian, raspindit deja la scara 
europeana la sosirea grecilor in Europa. 

Dupa asezarea lor pe insulele Egeene, grecii incearca constant sa patrunda 
in Europa catre nord, dar sansele lor de a intra in Balcani sint risipite de catre 
poporul rominic antic, care avea acele paminturi in stapinire din vremuri 
stravechi. 

In afara presiunii grecesti antice, nu exista un alt factor major in viata 
Europei balcanice si Dunarene de la 1000 i.e.n. care sa necesite asezari de noi 
echilibruri rasiale sau lingvistice. Ne punem intrebarea cum arata fata 
Europei de acum 3000 de ani sau 1000 i.e.n. din punct de vedere lingvistic? 
Data este importanta, deoarece este mai veche decit intemeierea Romei pe la 
700 i.e.n. si mai veche decit migrarea grecilor de la insule catre continentul 
european, dupa 800 i.e.n. La 1000 i.e.n. putem limita influentele grecesti si 
latine asupra Europei. 

Vom arata mai jos ca intregul sud european de acum 3000 de ani, de la 
Atlantic la Asia Mica, vorbea o limba unitara ariana-carpatina pe care o numim 
limba rominica primordiala si anume: a) ilirii, sau albanezii de azi, se trag din 
spatiul Carpato-Dunarean b) macedonenii se trag din spatiul Carpato-Dunarean 
c) troienii si toata regiunea Asia Mica, se trag din spatiul Carpato-Dunarean d) 
Italienii pre-latini se trag din Tracia, deci tot din spatiul Carpato-Dunarean; e) 
galii si toata regiunea Galia, Franta de azi, se trag din spatiul Carpato-
Dunarean; f) ibericii, Spania de azi, se trag tot din spatiul Carpato-Dunarean. 
Toate aceste popoare izvorasc de la noi si vorbeau limbi rominice-ariene, unde 
latina este doar un dialect facut celebru prin Imperiul Roman. 

 
 

6.2. Celtii, vestul Europei 
 
De la Panonia spre vest, in zona dintre Alpi si Dunare, incepea tara 

celtilor, intinsa peste Franta de azi si pina in Iberia. Ce stim depre ei? 
Celtii apar in documente istorice scrise pe la 600 i.e.n. mentionati ca 

facind comert cu grecii de unde importau obiecte. [EB:CELT] : “... Se pare ca 
cei bogati (celtii), care controlau drumurile de comert de-a lungul riurilor 
Ron, Sena, Rin si Dunare erau elementul predominant si unificator al celtilor”. 
Observam ca Dunarea apare din nou ca element esential in definirea relatiilor 
europene, ceea ce este firesc. Egiptenii erau de un singur neam de-a lungul 
Nilului pe o lungime de citeva ori mai mare, indienii erau de un singur neam 
de-a lungul Indusului si Gangelui pe lungimi de citeva ori mai mari, la fel 
Chinezii de-a lungul fluviului Galben. Dunarea nu este si nu poate fi o exceptie 
in aceasta regula a dezvoltarii rominismului arian, ajuns mondial. 

De-a lungul marilor fluvii continentale s-au nascut si crescut marile 
civilizatii umane, omogene pe tot cursul acelor fluvii, din timpuri 
imemoriabile. Dunarea este garantia ca poporul de la gurile Dunarii din 
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Moldova si Basarabia, din Regat, Oltenia, Banat, Panonia si adinc in 
vestul Europei erau de un singur neam, cel arian-carpatin stravechi, pe 
ambele maluri ale zeitei Danu. 

Celtii aveau contacte cu Dacia si Tracia din moment ce faceau comert cu 
Grecia de-a lungul Dunarii. Noi stim pe de alta parte ca intregul Balcan era 
rominizat dintotdeauna. Are sens ca celtii se invecinau cu un popor ne-rominic, 
imediat la marginea Iliriei, pe Dunare in sus adinc in Panonia? Evident ca nu, 
mai ales in conditiile antice cind expansiunea se facea din aproape in aproape, 
intotdeauna pornind de pe Dunarea spatiului carpatin, mergind pe Dunare in 
amonte. 

Celtii erau tot un popor rominic, izvorit din marea expansiune ce a cuprins 
Macedonia si Anatolia. Eu as spune ca expansiunea vestica a avut loc mai 
intens decit cea estica, fiind favorizata de cursul Dunarii, care lipseste in 
directia estica. In aceasta ipoteza, confirmata cultural de dezvoltarea 
civilizatiilor de-a lungul fluviilor, zona pe care o numim azi Europa “latina” 
era Europa rominica cu mii de ani inainte de intemeierea Romei. 

[EB:CELT] : “Stramosii acestor razboinici pot fi trasati pe la 700 i.e.n. in 
zona Bavaria si Boemia de unde s-au miscat catre vest ... de-a lungul Dunarii 
si peste Rin, adinc in Franta si apoi spre Spania si Anglia”. Dunarea este din 
nou calea vitala europeana. 

Nu va lasati inselati de numele Bavaria si restul folosite mai sus, fiind 
doar inselatoare si politice, deoarece Teutonii erau inca in nordul 
european, nefiind nici urma de ei la ora respectiva pe valea Rinului. Teutonii 
coboara si ocupa acele zone 1000 de ani mai tirziu. De asemenea, numele 
Anglia nu inseamna nimic, fiind numele latin de mai tirziu al insulei Britanice. 
De ce oare [BRITANICA] foloseste numele “Bavaria” pentru celtii de la 1000 
i.e.n. si numele “populatia ne-maghiara din Panonia” pentru rominii de la 
1000 e.n.? Va las pe voi sa raspundeti ! 

Sensul propozitiei de mai sus este ca celtii, proveniti de pe Dunarea de 
Sus, coborau pe valea Rinului patrunzind in Iberia pina la Atlantic si trecind 
canalul Minecii pe Insula Britanica. 

Pe insula Britanica, celtii au avut o prezenta masiva, care se concretizeaza 
in existenta limbilor numite Gaelice, cea din Irlanda, Scotia, Tara Galilor si 
alte regiuni. Limba Gaelica era dominanta in toate zonele de mai sus cu doar 
secole in urma, dar a fost in ultimul timp marginalizata de catre expansiunea 
englezilor si a limbii engleze peste toate celelalte regiuni, ceea ce le-a impins 
pina aproape de disparitie. Exista in ultimul timp o tendinta de redesteptare a 
vechilor valori, din care limba Gaelica, de provenienta Carpato-Dunareana, 
este cea mai importanta. Cercetari lingvistice mai recente incearca sa lege 
limba Gaelica de familia latina sau ilirica (alba), limba pe care [BRITANICA] 
o presupune in mod eronat ca fiind limba majora europeana. Limba alba si 
Latina nu erau decit ramuri ale limbii rominice din spatiul Carpato-Dunarean. 
Celtii nu sint nici ei o exceptie, iar limba aproape pierduta azi trebuie sa-si 
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caute radacinile tot la noi. Cine vrea sa se convinga, trebuie sa deschida un 
dictionar de Gaelica si sa observe cuvintele rominesti care sint simplu stilcite 
pe Elnglezeste. 

Din moment ce se miscau pe Dunare in sus, evident ca celtii veneau de pe 
Dunarea de Jos, deci iata cum tot mai mult se profileaza originea lor rominica. 
[EB:CELT] : “Este foarte probabil ca stramosii lor vorbeau un dialect din 
care provenea celtica si au sustinut institutiile de esenta ariana care-i leaga pe 
celti de italici si alte popoare ariene mai Estice”. Doamne ajuta, celtii sint 
legati de poporul italic si de poporul “mai estici” decit italicii. 

A nu se confunda numele de “popor italic” cu numele de latin sau roman, 
deoarece Roma nu este inca fondata sau a fost abia fondata. Poporul italic 
este ceea ce au gasit latinii la sosirea lor in Italia, vecinii pe care-i vor cuceri in 
secolele urmatoare. Celtii se leaga cumva de acesti italici pre-latini. 

[EB] a constatat din ramasite culturale ca celtii pot fi asociati cu italicii 
pre-latini si cu “popoare ariene mai estice”. Observati cum [BRITANICA] nu 
pune degetul pe rana si foloseste o expresie generica de “mai estici”, desi la 
acel timp dacii erau atestati drept “cel mai mare popor” din Europa. Ce 
este mai estic decit Italia? Iliria (Albania), Panonia, Balcanii, Macedonia, 
Tracia, Dacia si Anatolia, toata zona Dunareana de mijloc si de jos. Nu putem 
astepta ca [EB] sa ne scrie istoria, dar faptele sint acolo, doar sa fie intelese, 
corelate si interpretate corect. Expansiunea umana din spatiul Carpato-
Dunarean a avut si o componenta vestica puternica prin vestitii si misteriosii 
celti raspinditi pina la Oceanul Atlantic. 

In secolele care urmeaza ii aflam pe celti (in sens invers) patrunzind in 
Italia, traversind Balcanii, trecind in Asia Mica, etc. Pe la 100 i.e.n. ii gasim 
intinsi de la Alpi si Rin pina la Atlantic dar amenintati din doua parti : latinii 
dinspre sud si Teutonii dinspre nord care isi fac aparitia in Europa de sud, 
amindoi incepind o politica de expansiune. Teutonii i-au lovit primii in zona 
Boemia, apoi si latinii care ies in zona trans-Alpina. 

“Sistemul social (celt) era triplu, format din rege, preotime, aristocratia 
razboinica si tarani liberi”. Aceasta structura sociala aminteste perfect de 
Dacia strabuna. “Barbatii purtau pantaloni, poate de inovatie estica, atestati 
pe la 300 i.e.n. dar de obicei purtau o tunica cu curea...”. Apare din nou 
expresia “poate estica” care inseamna ca [BRITANICA] se mai indoieste inca 
de originea daca a itarilor Ardeleni sau gacilor Maramureseni ! desi sint 
sculptati pe Columna Traiana. Numai dacii la sfirsit de era europeana 
poarta pantaloni si opinci, toate celelalte neamuri, inclusiv latinii, poarta 
camasa lunga numita tunica. 

In mod consecvent [BRITANICA] minimizeaza rolul esential al spatiului 
Carpato-Dunarean in devenirea Europei, prin omisiune, prin exprimari 
generice, prin opozitie si prin alternative improbabile. Dacia este referita 
generic “mai estica” cind este vorba despre originea celtilor. Cioarecii 
Ardeleni sint referiti tot generic, drept o inventie “poate mai estica” (sa fie 
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oare Iranul, sau India, sau Japonia?). La Troia se spune tot generic ca arienii 
veneau “dinspre nord” (sa fie oare Scandinavia sau Polul Nord?) desi la nord 
de Troia erau doar Balcanii si spatiul Carpato-Dunarean. La Grecia se spune, 
prin alternativa de nume pentru “Balcani”, ca valul arian venea “dinspre 
Grecia continentala”. Tot la Grecia se spune ca valul arian a adus roata 
olarului “sau doar a coincis cu aceasta (venirea arienilor)”, semanind indoiala 
printr-o remarca gratuita. La Panonia se spune prin opozitie “populatia ne-
maghiara” la rominii din Panonia la venirea maghiarilor ! La Dacia se spune 
ca “era slab populata” desi la 500 i.e.n. Dacii sint atestati drept “cel mai mare 
popor european”. Tonul general din [BRITANICA] este de discreditare a 
spatiului Carpato-Dunarean ca origine umana, lingvistica si culturala a 
Europei. Subliniez din nou, nu vorbesc de ignorare a Daciei strabune, 
ignorare de care si noi sintem vinovati pina acum, ci de discreditare 
consecventa a acesteia. 

Daca celtii au pantaloni pe ei la 300 i.e.n. inseamna ca erau Daci. Daca 
purtau pantaloni, evident ca le spuneau tot romineste, spunindu-le la pantaloni 
“itari”, sau “cioareci”, sau “gaci”, deoarece alte neamuri nu aveau nici itari si 
nici o vorba pentru itari. 

[EB:CELT] : “Celtii .. erau ospitalieri, iubitori de petreceri, beuturi, 
certuri si incapabili de actiuni concertate prelungi”. Cu asemenea descriere 
psihologica este imposibil sa fie departe de geto-daci. Cultural si ca origine 
Dunareana, celtii sint de neam arian-rominic. Prin limba pe care o vorbeau 
celtii, intreaga Europa de pina la Atlantic la sfirsitul erei trecute vorbea limba 
rominica. 

Deducem din sursele istorice la indemina publica ca acum 3000 de ani 
intreaga Europa sudica de la hotarele Daciei pina la oceanul Atlantic se tragea 
din spatiul Carpato-Dunarean, din poporul arian-carpatin, vorbind o limba 
comuna, limba rominica. Ceea ce a legat aceste informatii intre ele este 
renuntarea la ipoteza absurda a disparitiei dacilor sub latini si plasarea dacilor 
ca element esential si unificator al Europei pre-latine. 

 
 

6.3. Galia sau Franta 
 
Destinul galilor este impletit dureros cu destinul dacilor, deoarece se 

considera la ora actuala ca francezii si limba franceza provin din latini printr-
un proces absurd de disparitie istorica a galilor care populau Galia la sosirea 
puterii romane asupra lor pe la 100 i.e.n. Noi ne indoim de originea “latina” a 
francezilor si cautam prin documentele istorice fapte care sa ne faca sa 
intelegem “disparitia” stramosilor francezilor. 

Franta a fost locuita de catre Omul European din timpuri imemoriabile, 
dar perioada Neolitica este cea care va determina viitorul sudului Europei pe 
tarim demografic, lingvistic, economic si cultural. Ca sa precizam, Neoliticul 
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vine cu prezenta pietrei slefuite, unelte de inalta calitate, care au inlocuit 
uneltele mai grosolane facute din piatra cioplita. Ca datare temporala, Perioada 
Neolitica incepe la perioade de timp diferite in Europa, pe masura ce mareata 
cultura Carpato-Dunareana se raspindea in restul Europei. Vestul si nordul 
Europei tind sa fie pina la 1000 de ani in urma spatiului Carpato-
Dunarean, aceasta fiind perioada de timp necesara raspindirii inovatiilor 
tehnologice. 

[EB,FRANCE] : “Cunostiintele cultivarii cerealelor si a cresterii 
animalelor a sosit relativ tirziu in Franta venind pa calea Dunare-Rin si Ron-
Sena”. De remarcat aici ca este inregistrata o cale estica si o cale sudica de 
penetrare in Franta. Calea estica este direct Dunareana, dinspre Dacia 
straveche pe Dunare in sus si apoi pe Rin in jos. Calea sudica vine de pe coasta 
Mediteraneana care analog Dunarii usureaza deplasarile umane. Gura Ronului 
este doar la zile de mers de-a lungul plajei dinspre Italia deci influenta venita 
dinspre sud este tot est-europeana. Noi stim ca cele mai vechi urme de 
cultivare de cereale si crestere de animale in Europa vin din zona Banat-
Panonia, de la gurile Dunarii si Basarabia, deci la raspindirea lor in Franta 
aceste cunostiinte provin din spatiul Carpato-Dunarean.  

Numai deplasarea oamenilor putea aduce noi cunostiinte, deci Dunarenii 
in sine ajung in Franta, ceea ce inseamna ca agricultura vine si cu prezenta 
fizica a Dunarenilor, precum si a limbii carpatine. 

In jur de 4000 i.e.n., pe filiera Dunareana “vin citeva grupuri nomade de 
Dunareni practicind agricultura si producind ceramica”. Eu personal ma 
indoiesc ca Dunarenii erau nomazi, deoarece in primul rind nu au fost 
niciodata, apoi produceau ceramica ceea ce este iar impotriva caracterului 
nomad. Erau mai degraba Dunareni in expansiune dinspre spatiul Carpato-
Dunarean catre vest. Cam la acelasi timp apare si un val sudic in Franta, 
evident dinspre Italia. In [BRITANICA] se gaseste o confuzie constanta intre 
cultura casnica si nomaditate. 

“In jur de 2000 i.e.n. cunostiinte metalurgice despre aur, cupru si alama 
au venit in Franta si dinspre est si dinspre sud”. Observati influxul continuu 
de inventii si descoperiri dinspre spatiul Carpato-Dunarean catre Franta de-a 
lungul mileniilor. Evident ca intre cultivatorii timpurii de la 4000 i.e.n. si 
metalurgia de la 2000 i.e.n. nu a fost o epoca moarta, ci un flux continuu uman 
dinspre Dacia catre Franta, si pe la nord de Alpi pe valea Dunarii, si pe la sud 
de Alpi pe coasta Mediteranei. 

“O miscare umana dinspre est este demonstrata de ritul inmormintarilor 
individuale sub mormane rotunde … pe la 1400 i.e.n”. Deci influxul dinspre 
est continua de-a lungul mileniilor aducind noi influente estice. “Prezenta 
obiectelor de bronz din aceasta perioada demonstreaza … utilizarea armelor 
si ornamentelor de origine central-europeana”. Vedem cum influentele 
Dunarii de Sus continua sa inunde Franta de-a lungul mileniilor. “In ultimul 
mileniu inaintea erei noastre are loc o alta migratie masiva dinspre est a unei 
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populatii care practica un mod sedentar de agricultura…”. Sintem deci dupa 
1000 i.e.n., ne apropie de zorii noii ere iar miscare Dunarenilor catre Franta 
continua. 

“Cunostiintele metalurgice despre bronz si fier ajung in Franta dinspre 
est si sud in jur de 800-600 i.e.n”. Vedem cum in mod constant, de la 
agricultura, la cresterea animalelor si la producerea fierului, cunostiintele 
tehnologice din spatiul Carpato-Dunarean se raspindesc catre Franta de-a 
lungul a 4000 de ani de istorie intr-un flux continuu. Aceasta demonstreaza 
fara echivoc originea Carpato-Dunareana a populatiei Frantei de la inceputul 
erei noastre cind incepe marea cucerire latina a Europei. 

La sosirea latinilor in Franta pe la 100 i.e.n., cei numit gali aveau deja in 
spate 4000 de ani de istorie si provenienta Carpato-Dunareana. Care este 
destinul lor sub puterea romana? 

“Cucerirea intregii Galii de catre Cezar pe la 50 i.e.n. a fost usurata de 
lipsa de unitate a galilor”. .Iata cum si pe plan psihologic galii sint tot de 
natura carpatina. galilor nu le-a placut nici lor puterea centralizata, vazuta aici 
ca lipsa de unitate. Sa ne amintim ca la aceeasi perioada de timp Burebista 
uneste pe toti rominii cu forta intr-un imperiu formidabil dar sfirseste 
asasinat. Nici dacilor si nici galilor nu le placea si nu acceptau puterea 
centralizata. Se ajungea de multe ori ca aveai un rege local la citeva sate de 
pe o vale mai larga ! La sosirea maghiarilor in Panonia 1000 de ani mai tirziu, 
erau multime de regi locali pe care maghiarii ii inving unul dupa altul, deci din 
nou rominii nu accepta un sistem centralizat de guvernare. Vedem aici o 
unitate de gindire si simtire intre daci si gali, manifestata in respingerea 
organizarii statale si a puterii centralizate. 

“Populatia galica si-a mentinut identitatea (sub guvernare romana) sub 
forma de civitates sau comunitate locala”. Acesta este unul dintre marile 
secrete ale succesului raspindirii puterii Romei in lume : romanii se foloseau 
de structurile puterii locale din zonele cucerite ca sa-si mentina si extinda 
dominatia. Pentru populatiile locale nu se vedea o diferenta prea mare, in 
sensul ca in loc de a-si plati impozitele unui rege local, le plateau acum Romei. 
Sistemul acesta a fost folosit peste tot in Imperiul Roman, din Anglia, peste 
Dacia, in Palestina si Maroc. 

Galii isi mentin deci identitatea desi sint administrati de catre Roma. Ce se 
intimpla cu ei in continuare? “Pe masura ce galii au inceput sa se bucure de 
beneficiile civilizatiei romane, latina a inlocuit treptat limba galilor”. 
Observati enormitate acestei afirmatii, unde galii isi “uita” limba definitiv, in 
toata Galia, de la Mediterana la Marea nordului, de la Spania la Alpi, de dragul 
frumusetii civilizatiei Romei ! Nu numai ca invata nologismul “baia publica” 
si “catapulta” dar invata un nou nume pentru “mama” si pentru “tata”, pentru 
toate relatiile de familie si toate obiectele pe care le denumeau de vreo 4000 de 
ani ! 
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Enormitatea disparitiei limbii dacilor se aplica si la disparitia limbii 
galilor. De ce se afirma “disparitia” limbii galilor sub administratia latina? 
Pentru ca nu exista la ora actuala nici o urma de limba pre-latina si ne-latina in 
Franta. Iata cum dacii si galii isi leaga destinele unii de altii in mod 
paradoxal : galii provin tot din Dacia si asemenea dacilor urmele lor sint 
“sterse” din istorie prin simpla administrare romana a Daciei si a Galiei. 

Urmele lingvistice ale galilor, ca si a dacilor de altfel, nu pot fi trasate 
inainte de latina, pentru ca galii, de origine milenara daca, vorbeau tot limba 
rominica a spatiului Carpato-Dunarean, limba pe care o vorbeau si romanii sub 
forma dialectului latin. 

Sa vedem in continuare care este opinia [EB] : “Dupa cucerirea romana, 
latina s-a raspindit rapid in toata Galia”. Afirmatia de mai sus este gratuita, 
deoarece nu se bazeaza pe fapte sau documente, ci doar incearca sa 
explice cum toata Franta de azi este “latinizata”. Raspindirea rapida a unei 
limbi acum 2000 de ani era o imposibilitate demografica si lingvistica. Limba 
ariana-rominica s-a raspindit in toata Europa pina la Atlantic intr-o perioada 
de peste 3000 de ani ! iar aici ni se spune ca latina s-a raspindit “rapid”. De ce 
latina nu s-a raspindit rapid in Anglia? Ce mijloace de raspindire rapida avea 
latina? 

La ora actuala avem vreo 100 de ani de raspindire globala a limbii engleze 
prin mijloace de neimaginat pe vremea latina, de la radio la Internet si totusi 
lumea nu este mai anglizata decit in urma cu 100 de ani. Engleza are raspindire 
mondiala, se vorbeste in orice colt din lume, este limba oficiala a afacerilor 
contemporane, dar rominii vorbesc tot romineste iar japonezii vorbesc tot 
japoneza. De cit timp este nevoie pentru romina sa devina un dialect englez 
sau pentru japoneza sa fie disparuta de pe Tera sub o fata englezata? 

Pe vremea romana, limba putea circula numai prin vorbitorii ei nativi, 
latinii. De citi latini era nevoie pentru ca galii sa-si uite ultimul cuvint din 
limba? Este alt exemplu bine cunoscut la care sa ne putem raporta? 

Omul Rosu din America a fost navalit in proportie de 100 la 1 de catre 
Fata Palida din Europa, cu aproape o jumatate de mileniu in urma. Limbile 
europene vorbite erau diferite, dar in America de nord limba engleza a devenit 
pe departe dominanta. Ce s-a intimplat cu limba autohtona americana, la o 
proportie de 100 la 1 de navalitori, dupa secolul tehnologic si informational, 
dupa presiunea imensa a mijloacelor moderne de comunicatie in masa, etc.? La 
ora actuala majoritatea indienilor americani vorbesc si inteleg limba engleza 
dar limbile lor originale exista inca ca si limbi vorbite si vii, devenind intre 
timp materii obligatorii la scoala, deci n-au fost inca “inlocuite” de limba 
engleza. 

Latinii nu erau nici o fractiune din numarul galilor, nu aveau mijloacele 
moderne, dar limba latina s-a raspindit “rapid” potrivit [EB]. Fanteziile 
lingvistice din [BRITANICA] nu se opresc aici : [EB,FRENCH] : “latinizarea 
(Galiei) a fost rapida si totala desi romanii nu au facut nici un efort concertat 
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de a-si impune limba (latina) iar dialectele celtice au disparut prin ne-
folosire”. Ca sa vedeti, galii vorbind prea multa latina, au uitat sa mai 
vorbeasca propria lor limba ! Galii s-au adunat de la mic la mare la portile 
Parisului ca sa-si ia in primire abecedarul de latina, cam cum au facut si dacii 
la Alba Iulia si au invatat latina repede-repede chiar in ciuda latinilor insisi ! 

[BRITANICA] trebuie sa aiba o explicatie pentru acest proces fantezist, 
altfel nu l-ar afirma aici si anume “latina s-a bucurat de toate avantajele 
psihologice si materiale ca limba a celui mai puternic …”. Englezii au invatat 
lectia aceasta de istorie in India, unde indianul slugarnic prefera engleza 
proprii lui limbi materne ca sa para mai inteligent decit este, crezind ca se 
confunda astfel cu propriul sau cuceritor, devenind din invins, invingator. Tot 
englezii incearca sa adapteze experienta lor indiana la Iberia, Galia si Dacia 
timpului roman, jignindu-i pe iberici, gali si daci ca si-ar fi uitat limba lor din 
slugarnicie fata da Roma si frumoasa limba latina. Oare englezii au fost mai 
putin slugarnici fata de latina imperiului incit nu s-au latinizat nici intr-o 
jumatate de mileniu de ocupatie romana? Latina nu s-a bucurat oare de 
avantajele limbii celui mai puternic si in Anglia? Englezii nu s-au latinizat, 
fiind mai demni decit galii si dacii? Afirmatiile de mai sus sint gratuite si 
provin numai din binecunoscuta infumurare englezeasca. 

[EB,FRANCE] : “Sintaxa sa (franceza) este analitica iar vocabularul 
provine in marea sa majoritate din latina populara, imbogatit dupa secolul 
XIV cu cuvinte din latina clasica”. Daca va amintiti din discutia despre Dacia, 
[EB] sustine ca limba romina se trage din latina provinciala. Acum se spune 
ca si franceza ar proveni din latina populara si nu latina de la capitoliu. Ce 
face romina si franceza sa para a proveni din latina populara? Este faptul ca 
nici romina si nici franceza nu provin din nici un fel de latina, ci din limba 
ariana-rominica din antichitate  numita latina populara, din care si latina 
facea parte ca un dialect rominic. 

Recent pe scara istorica, limba franceza a fost pervertita printr-o politica 
deschisa de latinizare clasica dupa secolul XIV. Asa se explica de ce la ora 
actuala francezii folosesc pentru “frumos” cuvintul “beau” si “belle” care 
provin din latinescul “bello”, pe cind spaniolii de exemplu spun inca tot 
“hermoso". De aici mai provine si faptul ca un vorbitor nativ de romina 
intelege spaniola mai bine decit intelege franceza, pentru ca franceza a fost 
fortat latinizata cu citeva secole in urma. 

In acest capitol am adunat documente care dovedesc fara echivoc ca 
teritoriul Frantei de azi era acum 2000 de ani locuit de popoare provenind din 
spatiul Carpato-Dunarean, intr-un proces care este dovedit arheologic ca 
inceput acum 6000 de ani si care a durat pina pe la inceputul erei noastre. 
Dupa 4000 de ani de influenta continua Carpato-Dunareana, galii vorbeau 
o limba rominica pe vremea cind au fost cuceriti de catre romani. In Galia, 
ca si in Dacia de altfel, romanii nu au intilnit un popor strain, ci un popor cu 
care ei latinii erau inruditi prin origine si limba. 
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6.4. Iberia sau Spania 
 
Destinul ibericilor este impletit dureros cu destinul dacilor, deoarece se 

considera la ora actuala ca spaniolii si limba spaniola provin din latini si latina 
printr-un proces absurd de disparitie istorica a ibericilor care populau Iberia la 
sosirea puterii romane asupra lor pe la 100 i.e.n. Noi ne indoim de originea 
“latina” a spaniolilor si cautam prin documentele istorice fapte care sa ne face 
sa intelegem “disparitia” stramosilor ibericilor. 

Am documentat mai sus cum valuri peste valuri de popoare Dunarene duc 
dezvoltari tehnologice din spatiul Carpato-Dunarean in Galia, de la cresterea 
animalelor domestice de la 4000 i.e.n. la tehnologia fierului de la 600 i.e.n., 
pentru o perioada istorica de 4000 de ani. Galia era doar unul dintre locurile 
unde acesti Dunareni s-au asezat, capatul raspindirii lor europene vestice fiind 
tarmurile Atlantice din Spania si Portugalia de astazi. 

Urmele umane din Spania merg inapoi la zorii aparitiei omului pe Tera, 
care se crede a fi intrat Spania tot pe filiera europeana. Se pare ca Omul de 
Neandertal a disparut din Spania in timpul ultimei ere glaciare, spre deosebire 
de Omul Sapiens care era mult mai adaptabil si a rezistat glaciatiunii. 
[EB,SPAIN] : “Cultura Solutrean s-a extins din Europa de est in Franta si 
Spania”. Sintem acum in perioada Paleolitica care urmeaza ultima glaciatiune 
in Europa de acum peste 10.000 de ani in urma. Chiar la aceasta data timpurie 
Spania este populata de catre oameni venind din Europa de est. 

Perioada Neolitica moderna, cea a pietrei slefuite de acum vreo 5000 de 
ani, marcheaza un nou flux de cultura si populatii din estul Europei. 
[EB,SPAIN] : “Securi neolitice de piatra slefuita incep sa apara (in Spania) si 
emigranti dinspre est … au introdus ceramica, metalele moi, agricultura, 
cresterea animalelor domestice si fabricarea hainelor”. Sa nu scapam din 
vedere valurile umane similare care au patruns in Franta, putin mai inaintea 
Spaniei. Toate culturile care patrund in Franta dinspre spatiul Carpato-
Dunarean, se raspindesc mai departe catre Spania in urmatoarele citeva secole. 
“Culturile megalitice si exploatarea metalelor au atins coasta Atlantica si se 
pare ca sint de influenta estica directa”. Nici Spania nu este capatul drumului 
Dunarenilor, care nu se opresc decit la malul oceanului Atlantic. 

[EB:EUROPE] : “Comunitati Neolitice se raspindesc dinspre Anatolia 
spre vest de-a lungul sudului Europei … si ocupa zonele de coasta ale Iberiei 
pe la 5000-4000 i.e.n”. In acest context Anatolia este incorect crezuta drept 
originea acestora popoare Neolitice. Anatolia doar seamana in cultura ei cu 
ceea ce a ajuns in Spania, dar si Anatolia, la frontiera Traciei, provine 
demografic si cultural tot din spatiul Carpato-Dunarean. Prin 
determinismul sau geografic, Anatolia este un loc unde o cultura se poate 
extinde, dar nu un loc unde o cultura poate origina, fiind prea saraca in resurse 
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materiale pentru asa ceva. Cum poate [BRITANICA] crede ca Anatolia, mica 
si saraca in resurse, se poate extinde pina la oceanul Atlantic?! pe cind spatiul 
Carpato-Dunarean aflat intre Anatolia estica si Spania vestica ofera resurse 
nelimitate? De ce nu este clar ca atit Anatolia, cit si Spania, sint doar extremele 
expansiunii poporului carpatin? De ce nu este evident ca originea Europei nu 
poate fi decit Dunarea? 

[EB:EUROPE] : “La sfirsitul mileniului trei i.e.n. conexiunile estice au 
fost reinoite pentru un timp scurt prin noi colonisti … care prelucrau cuprul. 
Influenta acestui nou element asupra populatiei existente a fost larg 
raspindit”. Sintem deci inainte de 2000 i.e.n. cind noi si puternice influente din 
estul Europei patrund in Iberia. Este vorba despre acelasi val tracic care 
fondeaza Troia pe la 2900 i.e.n., patrunde pina la insulele grecesti pe la 2600 
i.e.n. si ajunge in Iberia pe la 2100 i.e.n. In mod constant inregistram o 
perioada de 500 la 1000 de ani pentru raspindirea valurilor umane pornite din 
spatiul Carpato-Dunarean catre capatul vestic al continentului. Franta este 
intotdeauna atinsa citeva secole inaintea Iberiei. 

Dupa 1000 i.e.n. celtii, populatie Dunareana din Banat si Panonia, patrund 
pina in Spania si Portugalia. [EB,SPAIN] : “Dupa 900 i.e.n. celtii incep sa se 
infiltreze peste Pirinei. … Pe la 600-400 i.e.n. culturile celte ale Epocii 
Fierului erau stabilite adinc in Galicia si nordul Portugaliei”. Vedem cum 
valurile de popoare in expansiune, pornite din spatiul Carpato-Dunarean 
populeaza toata Europa pina la Atlantic. 

In acest capitol am adunat documente care dovedesc fara echivoc ca 
teritoriul Spaniei de azi era acum 2000 de ani locuit de popoare provenind din 
spatiul Carpato-Dunarean, intr-un proces care este dovedit arheologic ca 
inceput acum 6000 de ani si care a durat pina pe la inceputul erei noastre. 
Ecuatia demografica completa nu este chiar atit de simpla, mai tirziu avind loc 
si influente grecesti, Semitice prin popoarele Arabe, Teutonice dinspre nordul 
Europei, etc. Conexiunea ibericilor cu spatiul Carpato-Dunarean este firul 
calauzitor esential, care determina natura umana si lingvistica a 
peninsulei Iberice, fara a nega restul influentelor. 

Dupa 4000 de ani de influenta continua Carpato-Dunareana, ibericii 
vorbeau o limba rominica pe vremea cind au fost cuceriti de catre romani. In 
Iberia, ca si in Dacia de altfel, romanii nu au intilnit un popor strain, ci un 
popor cu care ei latinii erau inruditi prin origine si limba. 

 
 

6.5. Iliria sau Albania 
 
Iliria de acum 3000 de ani, Albania de azi, ocupa partea vestica a 

Balcanilor de-a lungul Adriaticii, in sud pina la insulele grecesti, la nord pina 
la Dunare in zona Banat si la est pina la Tracia si Macedonia. Aratam mai jos 
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ca vestul balcanic era de origine geto-daco-traca, vorbind limba rominica 
primordiala. 

[EB:ILLYRIA] : “arheologia si antropologia moderna au adus o lumina 
noua in originea ilirilor ... care erau din familia ariana si s-au asezat in vestul 
Balcanilor intre Epoca Bronzului si Epoca Fierului pe la 1000 i.e.n.”. Ilirii, 
care sint stramosii albanezilor, erau pe malul Adriaticii mai multe secole 
inainte de intemeierea Romei. Ei se invecineaza la sud cu grecii iar la est cu 
Macedonia si Tracia. 

“Limba ilira era din grupa centa a limbilor ariene, limba care era vorbita 
in Balcani in epoca pre-Crestina”. Mare revelatie in sfirsit, albanezii vorbeau 
limba comuna balcanica ! Este prima referinta pe care o gasesc despre limba 
unica din Balcani, dar nimeni nu-i spune pe nume, oricare ar fi aceasta. Pe 
moment acceptam denumirea regionala, de limba balcanica. 

Limba balcanica se intindea pina la sud de Dunare deci albanezii vorbeau 
limba traca, direct de la originea limbii rominice primordiale. Nu avem nici un 
motiv din lume sa credem ca limba de la sud de Dunare nu era tot limba de la 
nord de Dunare. De fapt, nici o alta cultura din lume la care ne putem raporta, 
nu facea diferenta dintre cele doua maluri ale apei vitale pe care civilizatiile 
respective se dezvolta. Nu exista est si vest pe Nil, nici nord sau sud pe Nil 
desi se intinde pe mii de kilometri, doar Marele Nil pe ambele maluri si 
egiptenii ca popor. Nu exista est si vest pe Indus, doar Marele Indus si indienii. 
Nu exista sud si nord pe Gange, doar Marele Gange. In Rig Veda nu se 
pomeneste de un mal sau altul al zeitei Danu, doar Apaya sfinta ariana. 
Similar, Dunarea nu poate fi unica exceptie in culturile lumii, deci nu exista 
sud si nord pe Dunare, doar Mareata Danu si poporul rominic, indiferent pe ce 
mal al fluviului te gasesti. 

[EB:ILLYRIA] : “Putinul care se stie despre Iliria combinat cu anumite 
dovezi arheologice si cu prezenta prin toata Europa Centrala si sudica a 
numelor evident vedice dar neatribuite clar nici unei ramuri ale familiei, a 
condus la ipoteza raspindirii preistorice a limbii ilirice peste majoritatea 
Europei, ipoteza in majoritate abandonata acum”. Sint multe de spus despre 
afirmatia de mai sus, din puncte de vedere diferite. 

De unde vin confuziile de mai sus? La nivel oficial rominii sustin prin 
DEX ca limba romina este noua, de la latini incoace, deci nimeni nu studiaza 
si nu ia in considerare limba limbilor, primordialitatea limbii ariene-rominice. 
Din limba albaneza, ilirica-traca, nu a mai ramas aproape nimic, pentru ca s-au 
lasat coplesiti de greci, slavi si maghiari, incit la ora actuala cu greu o poti 
clasifica drept rominica. Doar sus in munti au mai rezistat citeva sate 
rominesti, restul pierzindu-si neamul si limba. 

Limba albaneza este aproape pierduta, limba romina sustinuta “noua” 
chiar in DEX, limba daca facuta “disparuta” chiar de catre noi rominii, face 
[EB] sa considere limba unica balcanica drept “ilirica”, desi limba alba este 
cea mai slab conservata din rindul limbilor rominice. Din lipsa de alte 
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referinte, se ajunge la concluzia ca limba ilirica ar fi fost raspindita in 
antichitate in toti Balcanii. Tot DEX-ul este de vina ca studiul nu se face 
asupra limbii romine, desi este vorbita in multe sate din Albania, Iugoslavia, 
Bulgaria, Macedonia, Grecia, etc. Avem limba romina inca vorbita in toti 
Balcanii, deci de ce este nevoie sa recurgem la ipoteze antice fanteziste 
cind prezentul este marturie vie? 

Existenta limbii unice balcanice si chiar europene la scara sudului 
continentului este pe deplin demonstrata lingvistic, pentru prima data, in 
paginile acestei lucrari. Singura confuzie facuta de [EB] este natura “ilirica” a 
limbii unice europene, care desi recunoscuta ariana este banuita “ilirica” sau 
“alba” cind de fapt este limba rominica primordiala, din care ilirica este doar o 
ramura care a pastrat doar urme slabe de rominism. 

Un alt motiv pentru care [BRITANICA] s-a oprit la limba ilirica este 
faptul ca britanicii au imbratisat teoriile maghiare, unde “Dacia era slab 
populata”, eventual “Dacii au fost exterminati” de catre romani, unde “Getii 
au disparut ca popor si limba” si alte enormitati similare, toate nedovedite, 
doar o teorie care-ti convine mai mult decit alta, deci fara nici o valoare 
stiintifica sau istorica. 

Limba majora europeana de acum 3000 de ani era limba ariana-carpatina 
careia i-am dat numele de limba rominica. Limba rominica, unica limba 
balcanica de acum 3000 de ani, mai supravietuieste inca in România, in 
Basarabia, in Bucovina, in Panonia, in Banat la nord si sud de Dunare, in Alpi, 
in Albania, in Macedonia, in Grecia, etc. 

O alta parte din afirmatia de mai sus ne surprinde prin lumina acestei 
lucrari si anume “numele evident vedice dar neatribuite clar nici unei ramuri 
ale familiei”. Noi am demonstrat in aceasta lucrare ca numele vedice nu au 
putut fi create decit de catre poporul care vorbeste limba romina, de unde 
ne vine Apaya, Varuna, Pitar, Hotar, Agni, Bhaga, etc. Numele vedice 
raspindite in toata zona balcanica, in Panonia, România, Moldova, etc. sint 
demonstrate in aceasta carte ca fiind pur rominesti. [EB] nu considera limba 
romina din familia limbilor antice care trebuie studiate, in primul rind datorita 
greselii noastre istorice cu mitul “latinitatii” limbii romine. 

Nu puteam cere mai multa apa la moara pentru lucrarea de fata, decit 
afirmatia “… ipoteza raspindirii preistorice a limbii ilirice peste majoritatea 
Europei…”. Este exact una dintre concluziile Demonstratiei Morar, ca limba 
ariana-carpatina este liantul limbilor europene, deci limba carpatina s-a 
raspindit in antichitate in toata Europa in mod irefutabil. Rig Veda in sine 
demonstreaza ca limba carpatina s-a raspindit chiar dincolo de Europa, 
cucerind Persia si India. Singura confuzie pe care o face [BRITANICA] este 
natura “ilirica” a marii limbi ariano-carpatine europene, cind de fapt limba 
alba mai pastreaza doar slabe ramasite rominice. 

Raspindirea europeana a limbii ariene-carpatine nu trebuie acceptata drept 
“ipoteza in majoritate abandonata acum” pentru ca avem in sfirsit dovada vie 
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a supravietuirii limbii “unice” europene si anume limba romina de azi. Ce 
avem de facut este sa incetam noi insine cu fanteziile latiniste si sa redam 
limbii romine dreptul legal la existenta multimilenara, ca o confirmare a 
realitatii practice. Limba unica balcanica si europeana nu este un mit de fel si 
se traduce azi in existenta tarilor impropriu numite “latine”. Denumirea corecta 
ar fi de tarile rominice daca vrem sa reflectam in numele acestor tari originea 
pe care au avut-o. Limba unica balcanica si sud-europeana este o realitate inca 
prezenta in Europa de azi si formeaza marea familie a limbilor rominice. 

[EB] greseste din nou cind se refera la “limba unica europeana”, deoarece 
Europa nu a avut o limba unica niciodata, eventual pe vremea lui Adam si Eva, 
dar nu in perioada istorica apropiata. [EB] mai greseste si cind se refera la 
limba unica Euro-Asiana, absurditate lingvistico-rasiala. Daca nu incepem cu 
istoria Omului Alb, problema limbii unice europene trebuie uitata cu 
desavirsire. In Europa istorica si preistorica apropiata existau si alte popoare si 
limbi, cum sint triburile Teutonice si slave, deoarece a merge mai departe in 
istorie isi pierde orice semnificatia lingvistica si demografica, de genul ce 
limba vorbeau Adam si Eva? 

Prin urmare, limba ariana-carpatina sau rominica nu este “limba unica 
europeana” ci este doar cea mai raspindita limba europeana, ceea ce este cu 
totul altceva. Limbile Teutonilor si slavilor nu pot proveni din limba ariana-
carpatina chiar daca este cea mai raspindita, din moment ce-i spun la “apa” 
“water” si la “suta” “hundert”. Asemenea transformari lingvistice nu sint 
posibile, deci sint cuvinte cu caracter de infrastructura de vocabular, de sine 
statatoare, create de acele popoare si nu evoluate din limba ariana. Teutonii si 
slavii au preluat ceva vocabular de la poporul arian-carpatin dar nu dincolo de 
nivelul de imprumut lingvistic. 

Citatul de mai sus inseamna ca si [EB] a ajuns la concluzia ca exista in 
antichitate, intre perioada preistorica si istorica, o limba raspindita la scara 
europeana, pe care o banuieste “ilirica” sau alba azi, dar care este de fapt prin 
Demonstratia Morar limba rominica sau ariano-carpatina. 

[EB:ALBANIA] : “In mecanismele generale limba alba aminteste de ... 
limbile ariene, iar dupa cum suna de maghiara si de limba romina”. Iata cum 
dupa trei mii de ani de la asezarea pe Adriatica, limba alba suna inca 
romineste. Cum credeti ca suna inainte de influentele grecesti, slave, turcesti si 
maghiare? La nord se margineau cu Dacia, zona Banat. La este se margineau 
cu Tracia si Macedonia. Ghici ghicitoare, ce limba romina vorbeau albanezii 
acum 2000 de ani? Sint 3000 de ani de la asezarea pe Adriatica, limba a 
evoluat in sine, apoi a suferit in ultimii 2000 de ani influente straine 
inimaginabile care vin numai prin casatorii mixte cu grecii, slavii, maghiarii, 
turcii, etc. si inca suna romineste. Aceasta trebuie sa ne schimbe total imaginea 
pe care o avem despre dinamica limbilor umane pe Tera. Daca limba alba 
milenara, suna inca romineste, cum poate fi limba romina o limba noua? 



 18

Aici s-ar mai ridica o interesanta chestiune de apartenenta familiala 
lingvistica a limbii alba. Nimeni nu o clasifica nici latina, nici slava, nici 
greaca si nici Teutonica. O alta familie lingvistica europeana nu avem. Este si 
limba alba o unicitate europeana? [EB:ALBANIA] : “Limbile clasice si 
contemporane din iliria si Tracia au supravietuit numai in locurile izolate iar 
Albania este o astfel de supravietuire”. Deducem de aici ca limba alba nu ar 
apartine la nici o familie lingvistica europeana contemporana, fiind doar o 
limba “supravietuita”, in ciuda apropierii de Roma pina unde se mai duc inca 
cu barca, in ciuda grecilor de la sud, a slavilor de la est si a maghiarilor de la 
nord pina nu demult ! Limba alba nu este o limba traca supravietuita ci este 
o limba traca sau romina desfigurata in ultimii 2000 de ani de catre toti 
acesti vecini. 

[EB:ALBANIA] : “In plus, limba albaneza demonstreaza dezvoltari ale 
limbii latino-balcanice paralele cu cele reflectate in limba romina ... si 
reciproc, limba romina isi imparte anumiti termeni aparent nativi cu limba 
alba. Astfel albaneza si romina demonstreaza contacte istorice speciale 
timpurii”. Domne ajuta, [EB] dovedeste in sfirsit mai mult bun simt decit 
DEX-ul care o da inainte cu latinismul orb si constata “contacte istorice 
speciale timpurii”. Ce inseamna aceasta? 

Cum sa ai “dezvoltari paralele” lingvistice intre doua locuri situate la 
distanta, unul in Arcul carpatin si unul pe malul Adriaticii? Care sa fie 
“contactele istorice timpurii” de care nu ni se spune nimic? Singura 
posibilitate este originea albanezilor din zona geto-daco-traca, albanezi care 
vorbeau initial limba rominica, altfel de unde avem contacte timpurii? 

Viziunea din [EB] este din nou rasturnata cu 180 de grade si interpreteaza 
gresit drept “dezvoltare paralela” care este de fapt o dezvoltare divergenta dar 
pornita dintr-o sursa comuna. Cum poti specula ca limbile romina si alba au 
pornit din surse diferite dar s-au dezvoltat in “paralel” ajungind sa semene !? in 
loc de a considera cazul normal cind pleaca din sursa comuna dar se dezvolta 
divergent ajungind sa nu mai fie identice ca la origine? De cite limbi pe Tera 
stim care s-au dezvoltat in paralel dar au ajuns limbi asemanatoare? Nici un 
caz pina acum si nici un caz in vecii vecilor. In loc de a accepta evidenta, se 
emit ipoteze care sfideaza absurdul. Din nou DEX-ul are un rol de jucat, 
deoarece cei care studiaza limba romina constata ca este “noua”, de la tata 
Traian incoace, deci trebuie sa recurga la ipoteze absurde ca sa explice fapte 
evidente. 

Daca limbile romina si albaneza inca seamana, nu este pentru ca s-au 
dezvoltat in paralel si asemanator ci pentru ca limbile romina si alba erau 
identice cu 3000 de ani in urma, fiind limba rominica. De la noi au pornit si 
ilirii a caror limba [EB] o banuieste a fi disparuta limba extinsa la scara 
europeana. 

[EB:ALBANIA] : “Din cauza schimbarilor superficiale in formele 
limbajului din ultimii doua mii de ani si din cauza imprumutului de cuvinte de 
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la culturile vecine, continuitatea clara ariana in albaneza este subestimata”. 
[EB] nu admite originea limbii albaneze din limba romina si din alt motiv, 
deoarece britanicii au imbratisat revisionismul maghiar, care are drept piatra de 
capatii “pustietatea” Daciei, “disparitia” geto-dacilor ca oameni si limba, si 
“venirea” rominilor de la Roma in mod misterios. Prin urmare albanezii nu s-
ar putea trage din romini, aparind un alt paradox. 

Ideea “disparitiei” dacilor nu se bazeaza pe nici un fapt istoric si conduce 
la  “paradoxuri” lingvistice si confuzii istorico-lingvistice pe plan european, 
care de fapt se rezolva de la sine prin continuitatea poporului si limbii rominice 
in Arcul carpatin dintotdeauna. Daca se admite originea unica, inseamna ca 
limba romina si albaneza se vorbeau acum cel putin ... 3000 de ani, dar cum 
ramine cu mitul Romei? Acum stim, prin Demonstratia Morar, ca de fapt 
limba rominica se vorbea acum cel putin 4000 de ani la ajungerea arienilor-
carpatini in India, dar inceputul limbii carpatine se pierde in negura preistoriei. 

[EB:ALBANIA] : “Dintre limbile antice, amindoua limbile traca si iliro-
Mesapica au fost reclamate drept stramosi sau cel putin rude dar aceasta 
relatie nu este inca definitivata”. Daca [EB] ar lua in considerare intregul 
context istoric de acum 2000 la 3000 de ani, precum si dovezile lingvistice 
contemporane, n-ar mai ramine urma de indoiala despre originea geto-daco-
traca a albanezilor precum si restului Europei pina la Atlantic. 

Iata cum din informatii comune deducem fapte marete, nerecunoscute inca 
: acum 3000 de ani sud-vestul Balcanilor pina la Adriatica se tragea din spatiul 
Carpato-Dunarean, convergent cu concluziile Demonstratiei Morar. Sa vedem 
in continuare de unde provine sudul Balcanilor antici. 

 
 

6.6. Macedonia 
 
Macedonia de acum 3000 de ani ocupa sudul Balcanilor pina la insulele 

grecesti, la vest pina la Iliria (Albania), la nord pina la Tracia (azi Bulgaria) si 
la est pina la Anatolia (azi Turcia, sau Asia Mica). Vom arata ca macedonenii 
sint de origine geto-daco-traca si ca vorbeau limba rominica primordiala, limba 
romina pe care o vorbesc inca si astazi. 

[EB:MACEDONIA] : “Poporul care a sosit (in Macedonia) in Neoliticul 
tirziu, la 2500 i.e.n. era probabil de origine Dunareana, dar si mai probabil 
de origine Anatoliana”. Zona Dunareana este la citeva zile de mers la 
Macedonia iar Anatolia este peste Tracia si strimtoare deci mai greu accesibila. 
In plus, Dunarea este artera vitala europeana, de care este legata in mod intim 
dezvoltarea poporului arian-carpatin. Daca exista un izvor al demografiei si 
culturii europene, acel izvor este Deva Danu, Dunarea Sfinta, la fel cum 
izvorul culturii Egiptului este Nilul, cel al Sumerului este Tigrul si Eufratul, 
cel al culturii indiene este Indusul si Gangele. Este pur si simplu absurd din 
punct de vedere al determinismului fluvial sa presupui posibilitatea originii 
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Anatoliene a macedonenilor, fata de originea Dunareana, direct de la izvorul 
vietii europene. 

De ce se presupune originea lor posibil Anatoliana? Din cauza de 
asemanari culturale cu descoperirile din Anatolia. Daca ai doua culturi 
temporal apropiate si asemanatoare, cum stabilesti care este originala si care 
este derivata? Exista aici criterii istorice, demografice, umane si culturale la 
care ne putem raporta. In cazul culturilor inrudite Anatoliene si macedonene, 
este in spiritul istoriei si dezvoltarii umane sa presupui originea poporului 
macedonean de pe Dunare ca izvor uman european si este impotriva spiritului 
istorei sa presupui originea acelorasi macedoneni din Anatolia. Anatolia poate 
fi un loc unde Dunarenii se extind, dar este impotriva evolutiei civilizatiei 
umane sa fi venit din Anatolia pe Dunare. 

Vom arata in plus ca si Anatolia se trage demografic tot de la geto-daci-
traci, (vezi paginile inchinate Troiei) deci asemanarea macedo-Anatoliana nu 
ne surprinde de loc, avind amindoua origine comuna rominica. 

[EB:MACEDONIA] : “nationalitatea si limba (Mecedonilor) sint 
disputate dar evidente solide trag catre apartenenta lor la grupul lingvisitc 
vorbind greaca (?) desi ei s-ar putea sa fi absorbit triburi variate de origine 
traca si ilira”. Cine disputa originea ne-traca a macedonilor? Ei bine, o fac ... 
grecii ! care pina in ziua de azi interzic limba macedo-romina din Macedonia, 
co scopul de a-i strege pe macedo-romini de pe fata istoriei, astfel ca 
Macedonia straveche sa devina in final pamint grecesc. 

Ca o alta inconsecventa, se mentioneaza ramurile traca si ilira ca alta 
posibilitate. Noi am aratat prin documentele istorice la indemina ca ilirii (alba) 
se trag tot din Tracia, deci a-i mentiona impreuna ca nationalitate este ca si 
cum ai spune “Ardeleni sau Transilvani”. Denumirile iliri, traci, Daci, etc. Sint 
doar nume regionale pentru unul si acelasi popor, poporul arian-carpatin sau 
rominic. 

Aceste evenimente petrecindu-se inainte de istoria scrisa, nu s-au pastrat 
dovezi suficiente, iar cele lingvistice sint cel mai greu de identificat, din 
moment ce pot fi facute doar indirect, prin trasaturi culturale de apartenenta la 
un popor sau altul. Chiar si asa, nu exista oare nici o dovada lingvistica directa 
despre originea macedonenilor? Evident ca exista iar dovada este poporul 
macedonean in sine. Macedonenii vorbesc inca o limba rominica in ziua de 
azi, ceea ce am constatat eu insumi vorbind cu macedoneni. Cine se indoieste 
de originea lor Dunareana, sau geto-daco-traca? Doar [BRITANICA] care face 
si stiinta si politica in acelasi timp. 

La ora actuala mai exista inima a ceea ce a fost Macedonia antica, o parte 
ca republica independenta in federatia sirba, o parte fiind provincia de nord 
incorporata in Grecia dar numita tot Macedonia. Exista inca limba 
Mecedoneana, care constituie dialectul macedo-romin, vorbita de cei care au 
rezistat la 2000 de ani de grecizare si slavizare, mai ales in cursul erei noastre. 
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Vorbeam intr-o zi cu o persoana care-mi spune ca este din Macedonia si o 
rog sa-mi spuna ceva pe macedoneana ca sa aud cum suna, si-mi spune ceva 
“dobro…”, care suna slav. I-am replicat ca i-am auzit pe sirbi vorbind asa. 
Atunci imi spune ca “we also speak another dialect (noi mai vorbin si un alt 
dialect)”, si-mi spune textual “ce faci?”, apoi ma intreaba daca inteleg? Cum 
sa nu inteleg cind macedoneanul “ce faci” este in graiul Mioritei stravechi 
rominesti? Din pacate, ei il considera un “dialect” pe linga limba sirba care 
domina. Aici, noi rominii, trebuie sa ne aducem contributia si sa-i ajutam pe 
macedoneni cu toate puterile nostre sa-si pastreze fiinta si limba care a mai 
ramas, sa-i ajutam sa reziste asalturilor sirbesti si grecesti, acolo in pamintul 
lor stravechi din Macedonia. 

Situatia cea mai disperata este in Macedonia din Grecia, pentru ca grecii 
interzic limba macedoneana si-i obliga pe copiii Mcedoneni sa invete in limba 
greaca, in propriul lor pamint macedonean stravechi. Singura comparatie 
istorica pe care o pot face este stapinirea maghiara din Transilvania care a 
interzis limba rominilor in propria lor vatra, sau absurda putere ruseasca in 
Moldova si Basarabia care a impus o murdara rusificare fortata a rominilor. 
Din pacate, ce se intimpla in Grecia este contemporan noua. Singura speranta a 
macedonenilor, sintem noi rominii, care-i putem ajuta sa-si pastreze glia si 
limba stramoseasca, dupa ce au fost singuri timp de 2000 de ani prin toate 
valurile migrarilor. Macedonenii au dat dovada de eroism nu o singura data in 
istorie, iar pastrindu-si inca limba romina prin cele mai grele doua milenii din 
istoria lor este cel mai maret gest de eroism pe care un popor il poate face. 

Sa vedem in continuare ce relatii lingvistice existau intre macedoneni si 
greci pe vremea Macedonului, bazat pe documente istorice. 
[EB:MACEDONIA] : “el (Alexandru I, bunicul Macedonului) a raspindit 
zvonul ca se trage din Temeditii din Argos, obtinind astfel admiterea la 
jocurile Olimpice”. Grecii au mers atit de departe incit si-l adjudeca pe 
Alexandru Macedonul, din familia regala macedoneana, dusman vechi al 
Greciei, drept grec de origine si neam, desi bunicului Macedonului, 
Alexandru I, i-a fost refuzat accesul la jocurile Olimpice pentru ca ... nu 
vorbea greceste. Olimpia devenise un centru al lumii in ultimul mileniu al erei 
noastre si vedem cum familia regala macedoneana recurge la intrigi politice ca 
sa nu fie izolata de acest centru al lumii. 

Daca macedonenii nu vorbeau greaca iar azi vorbesc romineste, ce limba 
or fi vorbit acum 2500 de ani? Evident ca tot romineste, ceea ce se dovedeste 
si prin originea lor tot din spatiul Carpato-Dunarean, origine care nu ar trebui 
sa surprinda pe nimeni din moment ce Dunarea este Europa, ca si cultura si 
limba. Sa vedem ce aduce la lumina arheologia despre evenimente petrecute 
2000 de ani inainte de ridicarea Macedonului. 

[EB:GREECE] : “... oamenii neolitici din Tesalia (greci, poate Pelasgi, 
2500 i.e.n.) nu au penetrat la nord spre Macedonia decit la Servia unde au 
fondat o mica asezare”. M-am intrebat intotdeauna de ce grecii sositi in 
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Europa acum peste 4000 de ani nu au ocupat o parte insemnata din continent si 
s-au multumit cu niste insule pierdute in Marea Egee? Raspunsul se contureaza 
tot mai evident si anume Europa era deja de mult stapinita de catre poporul 
arian-carpatin, din zona Dunareana, deci noii veniti trebuiau sa-si faca loc cu 
forta catre Europa continentala, forta pe care nu au avut-o niciodata pe plan 
demografic si militar. 

Grecii s-au asezat pe insule deoarece au sosit in Europa trecind prin Asia 
Mica si apoi peste Marea Egee, din insula in insula, peste Bosfor fiind 
imposibil, Bosforul fiind frontiera estica a Traciei, care numai cale libera nu le 
da grecilor. Chiar si insulele numite “grecesti” nu erau pustii de fel, fiind 
locuite de poporul numit Pelasg, supravietuitorii scufundarii Atlantidei, dar 
erau mai usor de cucerit. De aici de pe insule, grecii incearca continuu sa 
patrunda spre nord, dar se izbesc de Macedonia care stapinea deja sudul 
Europei pina la Marea Mediterana. Pur si simplu grecii nu aveau loc in Europa 
acum 4000 de ani. Deci, grecii incearca sa se extinda catre Europa 
continentala, fondind o asezare la Servia. Cum a fost primit gestul lor de catre 
stapinii locului, macedonenenii de acum 4500 de ani? 

[EB:GREECE] : “aceasta asezare (Servia) a fost distrusa la 2500 i.e.n. de 
catre un popor crud care erau evident vinatori nomazi si care mai tirziu si-au 
fortat intrarea catre Dimini si Sesklo. Acestia erau diferiti de locuitorii 
timpurii greci”. Textul de mai sus mi se pare mai degraba o descriere de 
aparare impotriva grecilor expansionisti decit de atacare a grecilor dinspre 
Macedonia. 

Poporul care venea dinspre Macedonia era “evident nomad”, dar de ce este 
“evident” nu ni se spune. Intr-o lucrare tehnica nu este loc pentru sentimente, 
opinii si pareri, ci doar dovezi sau lipsa dovezilor. Prin urmare, pentru noi nu 
este evident ca cei care se impotriveau raspindirii grecilor catre Europa erau 
nomazi. Se stie precis din sapaturi arheologice ca erau diferiti de grecii de mai 
la sud deci erau de alt neam. 

Ar mai fi o explicatie pentru confuzia de “nomaditate” folosita aici. 
arienii-carpatini, deci si macedonenii, erau un popor pastoral, asa cum 
documentam in capitolul inchinat poporului arian. Chiar daca macedonenii 
aveau satele la nord de Servia, zona Servia in sine era considerata tot pamintul 
macedonean, chiar daca era zona pastorala a satelor macedonene. Grecii 
gasesc un loc care pare nelocuit, fondeaza un sat in care se muta ceva greci, 
dar satul Servia este asezat de fapt pe zona pastorala a satelor macedonene de 
mai la nord. In acest fel macedonenii se izbesc de un sat strain asezat pe 
pamintul lor si care le limiteaza drepturile lor pastorale deja atunci stravechi. 

Citim in continuare ca “Ei (macedonenii) purtau securi de lupta din piatra 
si au fortificat satele Dimini si Sesklo cu un zid circular”. Mai sus ni se spune 
ca erau “evident nomazi” iar urmatoarea propozitie este ca au construit 
fortificatii ! Ce inteleg eu de aici este ca acesti oameni din Macedonia isi 
construiau un avanpost de aparare impotriva grecilor care se asezau pe 
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pamintul lor, deci cum se face ca erau nomazi? Nomazii pleaca si vin fara a se 
ocupa de constructii de fortificatii. De unde cunostiinte de fortificatii la un 
popor nomad? Nimic nu are sens decit daca acceptam ca nu erau nomazi si ca 
de fapt locuiau din vechime in Macedonia, aparindu-si tara impotriva grecilor 
venind dinspre insulele din sud. 

Cei care au facut cercetarile arheologice din zona Servia si imprejurimi, au 
descoperit o serie intreaga de fapte si evenimente, dar din pacate nu le-au vazut 
semnificatia completa pe care o aveau. Un popor macedonean care construieste 
fortificatii trebuie sa aiba un puternic caracter national, altfel nu si-ar apara glia 
impotriva noilor veniti greci. Aceasta neaga caracterul lor presupus “nomad” si 
doar confundat cu caracterul pastoral macedonean. 

Obiceiuri pastorale stravechi s-au pastrat pina in ziua de azi in zona 
Clujului, cum ar fi satul Hasdate (un alt nume interesant), unde oamenii 
locuiesc jos pe valea Hasdatelor, apa care la vale taie Cheile Turzii. In timpul 
verii isi trimit turmele la pasune sus pe dealuri, care este proprietate comuna 
a satului, straveche traditie culturala. Oricine si-ar plimba pasii pe acele 
pasuni, ar putea spune cinstit ca este pamint nelocuit, cind de fapt este 
proprietatea sociala a unui sat intreg. Pamintul pare liber si nelocuit chiar in 
ziua de azi, dar nu este asa si nu poate fi luat in stapinire sau fonda asezari 
straine. La a doua privire, s-ar parea ca cei care vin si pleaca cu turmele ar fi o 
populatie nomada, dar din nou nu este asa, deoarece populatia este sedentara 
jos in sat, zona de nomaditate fiind de fapt zona pastorala a satului. Aceste 
trasaturi culturale pastorale ariene trebuie sa fie foarte vechi, departe in 
preistorie. 

Ce se mai stie despre acesti “nomazi” din Macedonia : “Ceramica lor era 
grosolana si decorata cu spirale”. Ceramica “grosolana”, ca si orice alt lucru 
calificabil “grosolan” este specifica unei economii casnice, ne-specializata 
sub forma de ateliere sau fabrici. Acesta este un alt aspect al vechii culturi 
pastorale ariene-carpatine, inca pastrat in familiile rominesti de astazi : familia 
isi produce in casa tot ce are nevoie, de la hrana la imbracaminte, incaltaminte, 
scule de lucru si ceramica. Spirala Vietii sau Spirala Dacica este semnul ocult 
al devenirii vesnice, stravechi simbol dac care traseaza expansiunea arienilor in 
toata lumea. Spirala Vietii este inca prezenta in cultura României de azi. 

[EB:GREECE] : “Dupa ce au adoptat o viata sedentara (noii veniti 
macedoneni) au construit case inguste si lunguiete, cu acoperisuri ascutite si 
verande la intrare numite in greaca megaron”. Parca se descrie o casa de 
munte din Transilvania. Din faptul ca aveau un anumit stil de constructie imi 
sugereaza ca acesti macedoneni “nomazi” erau un popor in expansiune. 
Nomazii nu construiesc case de nici un tip, au eventual corturi pe care le aduna 
si merg mai departe. 

Ne intilnim iar cu casa antica de tip megaron, construita in doua ape, 
foarte lunga, in care se intra pe la unul dintre capete printr-o veranda. Un 
coridor lung merge de-a lungul casei si din loc in loc sint despartituri in care 
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locuieste o intreaga familie, casa adapostind mai multe familii. Amintiti-va ca 
la Troia (I), construita pe teren virgin, prima constructie este casa megaron, la 
fel cu casele de care se izbesc grecii la nord spre Macedonia. 

[EB:GREECE] : “Dupa stilul de viata si climatul zonei unde s-au asezat 
sugereaza ca au venit prin Balcani. Aceasta sugestie este sustinuta de 
descoperirea de case similare in zona Troiei”. Daca macedonenii au venit din 
Balcani, erau de origine Dunareana, deci evident ca vorbeau o limba ariana-
rominica. Aceasta ar explica si existenta limbii macedo-romine de azi peste tot 
in Macedonia. 

Se spune in continuare ca macedonenii au deranjat dezvoltarea normala in 
peninsula greaca pina pe la 1500 i.e.n. “Desi la inceput au produs scaderea 
nivelului de civilizatie greaca, macedonenii au adus cu ei, sau este doar o 
coincidenta, roata olarului ... si au introdus calul...”. Se stie ca roata olarului a 
fost inventata la noi si raspindita in toata lumea pina in India, dar 
[BRITANICA] inca se indoieste ca macedonenii au dus-o in Grecia. Expresia 
“doar o coincidenta” nu are nici un fel de valoare stiintifica, unde evidentele 
sint contestate prin opinii gratuite, fiind parte din politica sistematica din 
[BRITANICA] de minimizare a rolului esential al spatiului Carpato-Dunarean 
in istoria si dezvoltarea Europei. 

Este perioada de expansiune a poporului arian in toata lumea, popor care 
face cadou lumii carul tras de cai si roata olarului, din nordul european pina in 
India. Este de-a dreptul inexplicabil cum poporul venind dinspre Macedonia nu 
este identificat cu poporul arian. Deci macedonenii, un popor “evident nomad” 
dupa britanici, construiesc case de tip megaron, impodobesc cu Spirala Dacica, 
introduc roata olarului, aduc cu ei calul domesticit in Grecia ! Fara comentarii 
la concluziile din [BRITANICA]. 

“Noi veniti, dupa 1900 i.e.n., ... dinspre vestul Greciei (Iliria,Albania), au 
intrerupt pacea din Zona. Este in general acceptat ca acesti noi veniti erau 
primii oameni de limba greaca (?) care au atins Grecia centrala”. De unde 
pina unde vorbeau greaca, venind dinspre vestul Greciei, in afara de faptul ca 
“este in general acceptat” la britanicii de azi? Daca limba lor este inca ne-
elucidata prin apartenenta la o cultura sau alta, atunci n-ar trebui facute 
afirmatii cu caracter politic si nu tehnic. Grecii au venit in Europa dinspre 
Asia, acest nou popor patrunde in Grecia dinspre vest, deci de ce “este in 
general acceptat” ca ar fi fost greci? Pentru ca noii veniti sint descrisi un 
mileniu mai tirziu de catre Hesiod drept stramosii lor, dar culmea culmelor este 
ca noii veniti “greci” poarta nume … rominesti si anume regii Ion, Elen si 
Doru ! 

Acesti “stramosi” cu care se mindresc grecii prin istoricul Hesiod sint 
cunoscuti in istorie drept ionieni si Dorieni. De unde venea regele Ion cu 
oamenii lui, la fel regele Doru cu oamenii lui va las pe voi sa ghiciti ! 

“Originea lor este disputata dar se crede ca erau urmasii locuitorilor 
neolitici ai Macedoniei”. Deci, unde este logica? Proveneau din Macedonia 
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neolitica si se banuiesc a vorbi limba ... greaca, vezi doamne ! Hesiod da nume 
dar nu da nici o indicatie despre limba pe care intemeietorii Tesaliei o vorbeau, 
deci una din ramuri putea fi macedoneana sau rominica. Hesiod vorbeste de 
Tesalia, guvernata de urmasii lui Deucalion : “Elen, regele iubitor de razboi si 
fii sai Dorus, Xutus si Eolus”. Deci cum ii cheama pe o ramura a stramosilor 
Tesalieni veniti din Macedonia? Elen, care este masculinul de la Elena, 
exemplu celebru cu Troia, locuita tot de triburi rominice, apoi Dorus si restul. 
Numai greci nu suna acesti stramosi. Apoi verisorii lor “Magnes si Macedon, 
iubitori de cai”. Din faptul ca Hesiod il numeste pe Macedon drept unul din 
fondatorii Tesaliei [EB] deduce ca Macedon vorbea “greceste”, dar nici o 
dovada nu exista. 

Se ia drept “evident” ca Hesiod vorbea despre “greci” dar acesta se refera 
pur si simplu la Tesalia, fara referinte nationale. Pe vremea antica, locuitorii 
zonei Egeene nici nu aveau un sentiment de apartenenta nationala, fiecare 
cetate fiind o “tara” sau un “neam” in sine. De exemplu, ionienii de origine 
carpatina vin in contact 1000 de ani mai tirziu cu Dorienii, tot de origine 
carpatina dar recenta, cu care intra in dispute si certuri, acuzindu-se reciproc de 
lipsa de vitejie, etc. Noi venim acum, trei mii de ani mai tirziu si aplicam 
criteriile noastre de “grec” asupra intregii zone Egeene, ajungind la concluzia 
hilara ca Ion vorbea “greceste”. Daca Hesiod vorbeste despre Tesalia el se 
refera la Tesalia in sine si nu la “greci”, iar Tesalia era din neamul vechi de 
1000 de ani a lui Ion si Doru, neamul lui Elen. 

Pe vremea lui Hesiod existau in zona Egeana trei ramuri lingvistice 
provenite din trei stramosi numiti [EB:GREECE] “ionieni, Eolieni si Dorieni - 
al caror stramosi erau Ion, fiul lui Xutus, Eolus si Dorus”. Doamne ajuta-i pe 
“greci”, cu stramosi macedoneni pe care-i cheama Ion si Doru ! Avem oare 
nevoie de [BRITANICA] sa ne spuna ca Ion si Doru vorbeau “greceste” pentru 
ca Hesiod ii pomeneste in istoria lui? 

O ramura importanta din stramosii grecilor sint deci macedonenii, 
neamul lui Ion, vorbitori de limba rominica, pe care o vorbesc si azi. 
Aceasta explica si caracteristicile ariene-carpatine din limba greaca, initial 
venita din Asia, dar “inrudita” cu limbile europene, prin alianta cu ramura 
macedoneana, sau rominica antica. Un proces similar cu cel descris aici s-a 
intimplat in nordul Europei, unde poporul arian-carpatin s-a suprapus peste 
triburile Teutonice si triburile slave, care au primit astfel partea lor de 
rominism antic, dar nu ultima din istoria lor. 

Iata cum din informatii comune deducem fapte marete, nerecunoscute inca 
: acum 3000 de ani, toata zona balcanica, cu vestul in Iliria (Albania), cu sudul 
trecind peste Macedonia pina la insulele grecesti, se tragea din spatiul Carpato-
Dunarean, restul Balcanilor fiind Tracia Proprie. Sa vedem in continuare de 
unde provine Estul Balcanilor antici, dincolo de Tracia, in Asia Mica, regiunea 
Anatolia, unde este Turcia azi, pamintul Troiei de ieri. 
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6.7. Troia literara si lingvistica 

 
Troia antica, orasul si regiunea, era situata in Asia Mica, pe malul Marii 

Egee, cum treci peste Dardanele spre sud. Azi este parte din Turcia. Zona este 
accesibila dinspre Balcani peste strimtoare. Cu 5000 de ani in urma, Asia Mica 
era ocupata de triburi trace vorbind limba rominica primordiala iar Troia nu 
este o exceptie. 

Informatiile esentiale pe care le avem despre Troia, pe plan cultural si 
lingvistic ne provin din legendele razboiului troian, completate de 
descoperirile arheologice. Troia este cucerita de greci pe la 1100 i.e.n. dupa 
zece ani de razboi : [EB, TROY] : “Mici orase din zona Troia au fost asediate 
(de catre greci) dar Troia cu ajutor din Asia Mica si din Tracia a rezistat timp 
de 10 ani”. Legenda Troiei vorbeste de ajutor tracic dat Troiei impotriva 
grecilor, deci evident ca erau cel putin in relatii strinse unii cu altii desi 
evidente solide arata ca erau unul si acelasi neam. 

Legendele si versurile inchinate razboiului troian au inceput probabil a 
circula inca din timpul razboiului, din moment ce a durat atit de mult, iar 
calatorii spre si dinspre Troia au mentinut legaturile cu cetatea in pofida 
razboiului. Fapt este ca multe secole mai tirziu existau in circulatie cintece si 
versuri despre razboiul troian, povesti si legende povestite la intilniri publice, 
petreceri, etc. Prin secolul VII i.e.n. Homer culege legendele folclorice despre 
razboiul troian si le pune pe hirtie in ceea ce va deveni faimoasa Iliada. 

Trebuie sa precizam ca Homer nu a compus Iliada ci a preluat de la 
ministreli si alte surse populare care le-au propagat din generatie in generatie 
pina la Homer. Prin urmare Iliada nu este o doar o creatie literara orala ci este 
si un document istoric care a circulat oral in zona pentru mai multe secole. 
Creatorul versurilor nemuritoare din Iliada este de fapt poporul rominic 
stravechi, bardul popular nemuritor, care va crea mai tirziu si Miorita plaiurilor 
carpatine. 

Din moment ce este un document istoric si lingvistic, sa-l analizam aici 
din punct de vedere lingvistic inainte de orice referiri istorice si documentare 
la Troia antica. 

Pe plan global, nu putem sari peste numele lucrarii in sine, faimoasa 
Iliada. Numele Iliada provine de la denumirea straveche a Troiei si anume 
Ilion in greaca si Ilium in latina, deci Iliada este “povestea cetatii Ilia”. 
Numele “Ilia” este stravechi nume arian-vedic, maretul zeu Ila, sau numele 
Crestin de Sfintul Ilie, sau numele rominesc de Ilie. Insasi numele cetatii 
Ilium si a povestii Iliada sint nume rominesti pastrate peste milenii. 

Daca numele cetatii era Ilium inseamna ca a existat si un rege numit 
Ilie, de la care ne provine acest nume. Numele rominesc de Ilie nu ar fi o 
singularitate, mai ales daca il corelam cu numele regelui care a cucerit Grecia 
imediat dupa razboiul troian si anume regele Doru, al carui popor este 
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cunoscut sub numele de Dorieni. Observam de aici cum pe plan lingvistic si 
cultural grecii erau scufundati intr-o masa de rominitate, incepind din prima zi 
a sosirii lor in Europa. 

Din moment ce numele cetatii Ilia este pur vedic, acest nume a fost creat 
de catre poporul arian-carpatin, popor care a raspindir numele vedice in 
inteaga lume. Regiunea din Anatolia unde cetatea Ilium era capitala se numea 
Troad, de unde ne provine si al doilea nume sub care Ilium este cunoscuta si 
anume Troia. Sa observam ca numele Troia este tot de origine rominica, din 
moment ce numele Troia are semnificatie comuna in limba romina. Avem 
cuvintele “troian”, cu sensul de “dig de pamint”, “a troieni”, “troienire” si 
“troienit”. Unul dintre sensurile acestor cuvinte este de “sant de aparare” dupa 
cum este descris in [DEX]. Acest sens al cuvintului este si etimologia numelui 
Troad sau Troia, care inseamna “cetatea troienita” sau “cetatea intarita 
prin troiene”. Facind referire la Postulatele Morar, singurul popor din lume 
care a putut crea numele “Troia” este poporul care vorbeste limba romina, 
unde numele Troia are o semnificatie, ca verb, substantiv si adjectiv. Iata cum 
numele faimoasei Troia vine din limba romina, deci poporul care traia acolo 
era poporul rominic sau arian-carpatin. 

In momentul declansarii razboiului, rege la Troia era Priam. Acest nume 
in sine a fost in limba rominica doar titlul regelui, cu sensul de “Primul” sau 
“Primarul” cum s-ar numi astazi, in forma anagramata deci este o identitate 
sintactica. Pentru Homer care a preluat versurile orale cintate la petreceri, 
calificativul rominic de “Primar” al Troiei a devenit numele de Priam. 

Observati un fenomen lingvistic analog petrecut in Iliada si in Rig Veda, 
unde intreaga baza de nume proprii ale personajelor implicate sint simple 
calificative provenite din limba ariana straveche, sau limba romina de azi. Fie 
ca este vorba despre Iliada, sau Ilium, sau Troia, sau Priam, sau Elena, sau 
Pandaros, sau Peiros, sau Sarpedon, etc., intreaga masa a troienilor, chiar 
daca cu nume grecizate, sint pur si simplu nume descriptive rominesti si nu le 
putem ignora fiind propria noastra istorie romineasca. Chiar daca troienii vor 
deveni mai tirziu cunoscuti drept latini, poporul Troiei este de origine ariano-
carpatina, ceea ce ne ofera o sursa unica de cunostiinte despre rominitatea 
antica. 

Regiunea Anatolia era plina de cetati denumite prin cuvinte descriptive 
rominesti. Dardania, din radacina “dar,darui” plus “a da,dare”, cu sensul de 
“cetatea daruita”. Troia din radacina “troian” cu sensul de “cetatea intarita”. 
Frigia din radacina “frig” sau poate “a frige” cu sensul posibil de “cetatea 
friguroasa”. Caria din radacina “a cara,carare” cu sensul posibil de “cetatea 
carelor”, etc. Acestea erau doar numele cetatilor mai importante care au dat si 
numele regiunii de jur imprejurul lor, pline de alte sate rominesti. Toata zona 
Asia Mica era acum 3000 de ani populata de popoare rominice care 
vorbeau limba rominica, de genul “ a darui”, “a troieni”, “a cara”, “frig”, “a 
frige”, etc. Aceste cuvinte care au dat numele cetatilor din Anatolia sint 
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evident mult mai vechi la originea lor Carpato-Dunareana, chiar mai vechi 
decit fondarea Troiei de catre traci acum 5000 de ani. 

Legenda despre Iliada face o lista completa a regatelor implicate in 
atacul/apararea Troiei. Sint mentionate vreo trei zeci de regate si regi din 
partea grecilor, cu numarul lor de corabii de razboi, totalizind 140.000 de 
oameni ! Sint de asemenea insirate regatele Troiene care aparau cetatea si 
anume : Troad (zona Troiei in sine), Dardania, Zeleia, Adresteia, Praction, 
Larisa, Tracia, Tracia-Kikonieni, Amidon, Paflagonia, Alibe, Misia, Frigia, 
Lidia, Caria si Licia. Observati ca Tracia in sine este mentionata de doua ori, 
din moment ce tracii veneau sub mai multi regi diferiti, Acamas, Peiros si 
Eufemos. Toate aceste cetati erau locuite de popoare rominice care se 
impotriveau Greciei expansioniste. 

De remarcat ca absolut toti regii greci sint mentionati cu numarul de 
corabii pe care le aveau, deci singurul lor drum de acces era peste marea 
Egee, din moment ce intre Grecia si Troia care se razboiau se gaseau de-a 
lungul coastei regatele Macedonia si Tracia, din acelasi neam cu troienii. 

Iliada este, cronologic vorbind, urmatoarea sursa majora de informatii 
inregistrate despre poporul rominic antic, cea mai mare si importanta sursa 
documentara post-vedica. In acest context, Rig Veda si Iliada se completeaza 
reciproc chiar la o distanta de un mileniu una de alta, iar o analiza comparata a 
lor este mai mult decit de dorit. Panteonul zeilor implicati in razboiul troian 
este acelasi cu panteonul zeilor vedici, avind origine comuna Carpato-
Dunareana. Rig Veda este o sursa majora de informatii culturale si religioase 
despre poporul arian-carpatin, pe cind Iliada este o sursa majora de informatii 
culturale, sociale si militare. 

Pe planul cultural al Iliadei, grecii sint cei care sint perfizi, sireti, 
agresivi, etc. pe cind troienii sint poporul drept care se apara impotriva 
agresiunii. De asemenea intregul panteon vedic este de partea troienilor, 
incluzindu-l pe Zeus insusi (arianul Diaus Pitar) pe cind grecii o au de partea 
lor doar pe Hera (ariana Tara), nemultumita de povestea cu marul lui Paris. 

Hera insasi nu este de partea grecilor pentru ca ea crede in ei si in actul lor 
razboinic, ci doar ca sa se razbune pe troieni pentru ca n-a fost aleasa cea mai 
frumoasa de catre Paris. Pe plan cultural, Iliada demonstreaza legatura 
intima dintre panteonul Olimpic-vedic si poporul Troiei, precum si relatia 
grecilor de simpli observatori ai panteonului vedic si nu de integrare in acest 
Panteon. Prin scrierile Egeene, care sint greu de calificat “grecesti” in marea 
culturala rominica, ne provin multime de informatii despre Olimp, Iliada, etc. 
dar aceste informatii nu sint create de catre greci si nu sint despre greci, ci 
sint creatii populare rominice in sinul carora grecii s-au asezat pe insulele 
Egeene. De exemplu, faimoasele legende ale Olimpului, sint varianta populara 
mai moderna, de pe la de la 1000 i.e.n., a stravechii culturi ariano-carpatine, 
dusa in zona Egeana tot de catre poporul arian. 
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Pe plan lingvistic, cultural si religios Troia este de origine ariana-carpatina 
straveche, similara daca nu identica cu cultura intregii regiuni carpato-
dunarene-balcanice, pina la insulele Grecesti. Daca vrem sa stim mai multe 
despre rominitatea antica trebuie sa studiem in detaliu biblia Rig Veda, 
Iliada si intreaga suita a creatiilor populare rominesti inregistrate pe 
hirtie in antichitate. Sa nu uitam ca prin faimoasa cultura Ioniana, multe scrieri 
si scriitori antici sint de origine rominica, subiect de dezvoltat de acum incolo 
Desi avem putine referinte scrise despre Dacia in sine de la nord de Dunare, 
avem multime de informatii despre restul rominitatii antice de la sud de 
Dunare. 

Inainte de prezentarea documentelor istorice si arheologice ne punem 
intrebarea originii Troiei din punct de vedere demografic si geografic. Ce 
anume i-a determinat pe troienii initiali sa se aseze la Troia? Ca sa fiu mai 
precis, ce i-a determinat pe cei care au fondat Troia sa paraseasca zona initiala 
traca in cautarea unei alte asezari? 

Pe plan climatic, Tracia in sine era un loc generos si propice vietii in 
Europa in ultimii 10.000 de ani, ceea ce nu ar justifica fondarea de noi asezari 
in Asia Mica pe motive climatice. Pe de alta parte, foarte devreme in istorie, pe 
la 3000 i.e.n. si chiar mai devreme, deci cu peste 5000 de ani in urma, 
poporul Dunarean populeaza Asia Mica ocupind zonele numite Dardania, 
Troad (Troia), Frigia, Misia, Lidia, Caria, etc., toate dincolo de Tracia, 
peste Bosfor si Dardanele in Asia Mica. Sa nu uitam ca in aceeasi perioada 
istorica, o alta civilizatie faimoasa cum este Egiptul Dinastic, inca nu incepuse 
a avea fiinta. 

 
 

6.8. Troia arheologica 
 
Exista mai multe straturi arheologice la Troia, de la (I) la (IX), cel mai 

vechi fiind stratul I, incepind pe la 3000 i.e.n. Despre locuitorii stravechi nu 
exista documente si ni se spune ca [EB:TROY] : “s-ar putea sa fi fost inruditi 
cu locuitorii insulelor Egeene, Creta sau Grecia continentala”. Este foarte 
inselator faptul ca este pomenita aici “Grecia continentala” deoarece grecii nu 
sosisera inca in Europa. Ceea ce va deveni mai tirziu “Grecia continentala”, 
precum si insulele Egeene, erau locuite de poporul la care grecii de mai tirziu 
se refera drept “Pelasgi”, sau “Autohtoni”, care sint virfurile ramase din 
scufundarea Atlantidei. 

Sa vedem ce aduce arheologia despre Troia I, ca informatie indisputabila : 
“Aria de dimensiuni 90/75 de metri inconjurata de un zid cu porti si turnuri pe 
flancuri ... Sapaturile au descoperit o cladire rectangulara in care se intra 
printr-o veranda ... si este cea mai veche aparitie a constructiei de tip 
megaron in Anatolia vestica”. Casa de tip megaron discutata mai sus, a fost 
dusa si in Grecia de catre invadatorii ... macedoneni. Iata cum cea mai veche 
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constructie din Troia provine din Tracia, de unde provin si macedonenii. 
Balcanii toti, Tracia straveche, este plina de constructii de tip megaron deci nu 
ne mira raspindirea acesteia in Macedonia, Grecia si Anatolia. 

A doua asezare, Troia II, arata o consecventa culturala in constructii, 
[EB:TROY] : “... majoritatea, daca nu toate constructiile, urmeaza planul 
megaron ...”. Locuitorii Troiei faceau acele constructii dupa modele adinc 
inradacinate in cultura lor si frecvent intilnite in zona balcanica. Casa megaron 
adapostea mai multe familii, un clan intreg, deci faptul ca megaronul se 
prolifereaza inseamna ca cei care le construiau aveau in cultura lor vietuirea in 
acel stil, altfel si-ar fi facut case individuale. Stilul acesta de viata este prezent 
in mod dens peste tot in Balcani, pe pamintul Traciei. 

Citim acum despre invazia Greciei dinspre Macedonia in jur de 2500 i.e.n. 
[EB:GREECE]: “originea noilor veniti este nesigura ... dar evidentele 
sugereaza ca au venit prin Balcani si este intarita de aparitia caselor de tip 
megaron la Troia. Cel mai probabil este ca locuitorii Macedoniei si Troiei 
erau arieni ...”. Am discutat mai sus despre valul de expansiune arian dinspre 
Dunare catre Grecia. Acelasi val a ajuns pina la Troia, pentru a doua oara. 

Secolele au trecut si la Troia VI, cam 1900 i.e.n. citim “un nou val de 
oameni vigurosi apar dinspre nord aducind cu ei calul ... Apartenenta lor la 
grupul lingvistic arian este aproape indiscutabil si acest val a fost in mod 
sigur o ramura a invadatorilor care cam la acelasi timp au intrat in Grecia 
...”. Am discutat mai sus despre “nomazii” care au adus roata olarului, spirala 
Dacica si calul in Grecia dinspre Macedonia. Parte din acel val a ajuns la 
Troia, o noua ramura traca, suprapusa peste ramura originala tot traca. Iata 
cum Troia este dublu traca pina acum, la inceputului marii expansiuni ariene. 

Imaginea care se contureaza acum este urmatoarea : acum 5000 de ani 
apare un val uman imens dinspre zona Carpato-Dunareana, care se raspindeste 
cel putin pina la Iliria (Albania), Macedonia in sud pina la Mediterana, 
Balcanii toti si Asia Mica zona Anatolia si Troia. Nimic in lume nu ne spune 
ca valul s-a oprit pe malul Adriaticii si nu a trecut in Italia, cale de o zi cu 
barca. Din informatii comune deducem fapte marete, necorelate pina acum 
unele cu altele : acum 3000 de ani sud-Estul Europei pina in Asia Mica se 
tragea din spatiul Carpato-Dunarean. 

 
 

6.9. Atlantida si Europa 
 
Istoria a demonstrat ca majoritatea a ceea ce noi credeam pina nu demult a 

fi simple legende si povesti, de genul Rig Veda si mitul potopului, Troia si 
Iliada, Eneida, povesti Biblice Crestine, mitul poporului Sumerian, etc. au de 
fapt un puternic caracter istoric si documentar, circulatia lor orala fiind 
mecanismul antic de arhivare a informatiilor. Din rindul miturilor-documente 
istorice face parte fi faimoasa Atlantida. 
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Informatii despre disparuta Atlantida ne provin prin Plato. 
[EB,ATLANTIS] : “Plato descrie in Timaeus cum preotii egipteni in 
conversatia avuta cu Solon au reprezentat insula (Atlantida) drept o tara mai 
larga decit Asia Mica si Libia, situata dincolo de Pilarii lui Hercule. Dincolo 
de Atlantis se intindea un arhipelag de o importanta redusa…. Armatele 
Atlantidei au cucerit si dominat tarmurile Mediteranei…In final Atlantida a 
fost cucerita de catre apele marii…(etc.) ”. Au fost nenumarate incercari in 
istorie de a localiza Atlantida, considerata o insula in Mediterana, o insula in 
oceanul Atlantic, chiar o parte din America de sud, mai recent sudul Chinei, 
Antarctica, etc. 

Indiferent unde era situata, Atlantida nu s-a putut scufunda la adincimi 
kilometrice, deci oceanul Atlantic fiind foarte adinc este exclus, plus ca 
oceanul in sine era departe de a fi o zona locuibila si generoasa vietii acum 
peste 5000 de ani. Chiar la ora actuala Venetia continua sa se scufunde dar nu 
va fi niciodata la sapte kilometri sub nivelul marii ! Noi sustinem aici ca antica 
Atlantida este scufundata la adincimi mici, ca o scara acceptabila fiind sa 
zicem de la citiva metri la citeva zeci de metri adincime. Din acest punct de 
vedere si din contextul relatarii lui Plato, Atlantida se gaseste undeva in Marea 
Mediterana. 

Atlantida cunoscuta egiptenilor, este comparata cu Asia Mica, sint de 
asemenea mentionate tarmurile Marii Mediterane. In conditiile de acum peste 
5000 de ani este ilogic sa te astepti ca informatiile egiptenilor proveneau din 
America de Sud de exemplu, sau din Oceanul Atlantic de exemplu. Universul 
egiptenilor era valea Nilului, bazinul deltei si partea estica a Mediteranei. Daca 
ei se refera la Atlantida, aceasta nu putea fi in afara universului egiptenilor, 
deci locul ei este in Marea Mediterana. 

Noi nu stim unde erau localizate Coloanele lui Hercule printre care treceai 
catre Atlantida deoarece sint mai multe locuri in bazinul Mediteranei numite 
asa, dar ne bazam pe comparatia facuta cu Asia Mica, unde va fi fondata Troia 
de mai tirziu. Din moment ce Atlantida se compara cu Asia Mica ne asteptam 
ca erau apropiate, altfel comparatia nu are sens ca termeni asociati. De 
exemplu, daca vorbesti la modul general de marimea lacului de la Someseni, 
n-o sa-l compari niciodata cu un lac din Australia, deoarece termenii asociati 
trebuie sa fie apropiati si cunoscuti tuturor ca sa aiba sens. 

Pe planul semanticii informatiilor provenite de la egipteni prin Plato, 
Atlantida este situata in Mediterana si este aproape de Asia Mica. Cea mai 
impresionanta insula din zona astfel izolata devine Creta din Marea Egee. 
Exista un volum impresionant de informatii arheologice despre Creta dar nu 
este subiectul acestei lucrari. 

Ceea ce ne frapeaza in istoria Cretei este urmatoarea afirmatie : 
[EB:CRETE] “Cele mai timpurii relicve Neolitice din Creta sint deosebit de 
avansate in caracterul lor si denota ca fauritorii lor erau emigranti (in 
Creta)”. Se deduce apoi, din densitatea asezarilor Epocii de Piatra pe partea 
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estica si centrala a insulei Creta, ca satele respective ar fi provenit din Asia 
Mica sau din Egipt. Sint mai multe afirmatii dubioase mai sus, una dintre ele 
fiind caracterul “emigrant” al celor mai vechi locuitori Cretani. 

De ce se banuiesc Cretanii ca ar fi fost “emigranti”? Pentru ca 
descoperirile arheologice Neolitice timpurii din Creta demonstreaza o 
societate deosebit de avansata pe plan economic si cultural. Creta fiind o 
insula nu prea mare, este evident ca nu avea resursele necesare crearii acelei 
civilizatii avansate. Cea mai simpla solutie, dar nu si cea corecta in acest caz, 
este ipoteza venirii lor de altundeva. 

Punctul nostru de vedere este bazat pe noua lumina desprinsa din aceasta 
lucrare, pe descoperiri arheologice moderne si pe informatii arheologice 
cenzurate de Grecia la nivel de stat dar care incep a fi cunoscute in afara. 
Insula Creta este doar unul dintre virfurile unei civilizatii pre-istorice avansate 
localizata in zona Marii Egee, care ar corespunde in linii mari faimoasei 
Atlantide scufundate. 

Daca te uiti la orice harta europeana a zonei insulare Egeene de astazi, nu 
se poate sa nu observi multimea nesfirsita de insule din Marea Egee, care se 
indesesc catre Grecia si catre Asia Mica. Fiecare din acele insule este o 
inaltime, deal sau munte ramase din faimoasa Atlantida, care s-a scufundat 
destul de rapid in Marea Egee cu multe mii de ani in urma. Pina la ora actuala 
zona Marii Egee si a Asiei Mici este instabila tectonic, avind cutremure dese si 
uneori devastatoare care nu pot fi straine de trecutul tectonic al acestei zone. 
Troia insasi demonstraza existenta cutremurelor in mai multe straturi 
arheologice, unele dintre ele distrugind cetatea cu totul. 

Atlantida este scufundata in Marea Egee, la adincimi nu prea mari, pe care 
arheologia le va aduce la lumina mai devreme sau mai tirziu. La ora actuala, 
guvernul grec interzice orice fel de cercetari in zona Marii Egee, interzicind 
chiar filmari subacvatice. Cu totul intimplator am reusit sa vad doar partial un 
film facut ilegal in Marea Egee si transmis de postul de televiziune american 
“Discovery” la sfirsitul anului 1999 si la inceputul anului 2000, unde se gaseau 
la adincimi de citiva metri sub apa, ziduri de piatra, strazi subacvatice, amfore 
peste tot, etc. 

La sosirea grecilor in Europa pe la 2000 i.e.n., insulele Egeene pe care s-
au asezat grecii erau locuite de misteriosii Pelasgi. Acesti Pelasgi sint vechii 
locuitori ai Atlantidei, care nu au parasit Atlantida condamnata ci s-au mutat 
tot mai sus pe inaltimi, odata cu ridicarea nivelului Marii Egee. De la Pelasgi, 
noii veniti greci mostenesc o cultura straveche si avansata care este ulterior 
prezentata lumii drept creatie greaca, fiind de fapt o straveche cultura 
europeana. 

Insulele grecesti de astazi sint doar virfurile Atlantidei antice. Cind 
Atlantida era la suprafata, Pelasgii care o locuiau erau evident de o limba si 
cultura comuna cu toti locuitorii zonelor invecinate, zone care vor deveni mai 
tirziu cunoscute drept Macedonia, Tracia, Troia, Lidia, Caria, etc. 
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Exista dovezi arheologice care demonstreaza originea demografica a 
Europei, pornita din zona sud-estica in care includem acum si Atlantida. 
[EB,EUROPE] : “Printre primii locuitori Neolitici ai Europei, aproape sigur 
emigranti din Asia Mica, se numara oamenii culturii Starcevo si ai culturii 
Cardial. Urmele oamenilor Starcevo sint gasite azi in Grecia, Balcani si 
Danubia … iar oamenii Cardial s-au raspindit catre Malta, Italia, Franta si 
Spania dar aveau aceleasi caracteristici generale”. Putem presupune ca 
aceasta este perioada in care Atlantida incepe sa se scufunde, iar pe masura ce 
nivelul marii crestea, poporul Atlantidei se muta catre Europa continentala. 

[BRITANICA] presupune gresit ca originea popoarelor din sudul Europei 
este Asia Mica deoarece Asia Mica este doar unul dintre locurile in care 
acelasi popor din Atlantida s-a raspindit. Observati cum ceea ce este azi 
cunoscut drept Europa latina, sudul continentului european, provine dintr-un 
popor omogen cultural, deci evident ca si lingvistic, raspindit din zona Marii 
Egee cu aproape 10.000 de ani in urma. 

Raspindirea Atlantilor nu s-a limitat la Europa de sud : “Desi cultura 
Starcevo s-a raspindit peste o parte a Europei Centrale, agricultura si 
pastoritul au fost aduse de cultura Dunareana … care a ajuns pina in 
Germania si Olanda de azi. Ei (Dunarenii) locuiau in sate largi compuse din 
case de lemn de forma rectangulara alungita (megaron !) … Ceramica lor era 
decorata cu linii intrerupte (/\/\/\/\/\, sau simbolul Pelasg al Potopului) si cu 
spirale (Spirala Dacica). Datarile cu carbon indica o larga raspindire a 
Dunarenilor in zona Germania de azi pe la 4000 i.e.n.”. Observam cum 
migratia initiala din zona Atlantida este urmata de migratii succesive din zona 
Dunareana, care raspindesc cultura si tehnologia spatiului Carpato-Dunarean la 
scara intregii Europa de acum 6000 de ani. Mai observam prezenta Spiralei 
dace in nordul Europei, originea ei fiind cu mii de ani mai veche la originea 
Dunareana. Spirala Dacica, care se mai picteaza pe vasele populare de la noi, 
poate sa fie de 10.000 de ani vechime ! 

Aceasta trebuie sa fie perioada in care o limba majora din sud-estul 
european se raspindeste la scara intregului continent. Valul uman initial pornit 
din Atlantida nu este ultima revarsare umana asupra Europei. Dupa apusul 
Atlantidei, Valea Dunarii va deveni in viitor izvorul urmatoarelor expansiuni 
umane europene, in care poporul arian-carpatin este doar ultima mare 
expansiune avuta loc acum vreo 4-5000 de ani. Valuri peste valuri, avem 
multiple revarsari umane din aceeasi sursa biologica, culturala si lingvistica 
asupra Europei, pe parcursul a multor mii de ani. Aceste revarsari umane se 
vor suprapune peste celelalte populatii europene dind nastere peste milenii la 
marea familie de limbi europene contemporane inrudite intre ele. 

Raspindirea poporului Atlantidei nu are loc doar catre Tracia si restul 
Europei pina in Iberia, deoarece nimic nu statea in calea expansiunii lor sudice, 
peste Mediterana cu barca sau de-a lungul tarmului. Trebuie sa fie mai mult 
decit probabil ca o parte a poporului Atlantic a ajuns la gurile Nilului si in 
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Egipt. Relatia dintre ramasitele arheologice Cretane si Egipt este de mult 
demonstrata, dar se credea pina acum ca ar fi avut loc dinspre Egipt catre Creta 
deoarece mareata cultura Atlantica, in particular Cretana, nu a fost inteleasa in 
ansamblul ei pina acum. 

Cultura si limba Egiptului sint diferite de cultura si limba europeana dar 
trebuie sa existe elemente comune daca interactiunea Pelasgo-egipteana a 
existat. Dovada care ne ramine peste milenii este tot de natura lingvistica. 

Religia egipteana era si ea tot politeista desi de o natura diferita de cea 
vedica. Evident ca din panteonul egiptean nu poate lipsi Maria sa Apa, Nilul 
datator de viata. N-are cum sa fie un accident istoric numele zeitei Hapi, Maria 
sa Nilul, vazut in corelatia cu Apaya sfinta ariana. N-are cum sa fie tot un 
accident istoric numele zeitei Udjo sau zeita Udarii in limba romina de azi, 
Maria sa Delta Nilului. Considerind rolul central al zeitei Hapi si Udjo, strins 
legate de sursa vietii egiptene, interactia dintre Pelasgi si egipteni este 
demonstrata. In acest context, numele inca rominesti de mai sus, devin o 
dovada zdrobitoare despre natura mai tirziu ariana, Carpato-Dunareana, a 
misterioasei limbi Pelasge, limba disparutei Atlantide. 

Prin disparitia Atlantidei sub apele Egeene, intelegem prezenta mitului 
Potopului in cultura vedica, venit direct de la sursa acestuia, partea sudica a 
Traciei. Potopul vedic este reprezentat in cultura ariana-carpatina prin linia 
intrerupta “/\/\/\/\/\” raspindita de poporul Carpato-Dunarean in toata Europa si 
lumea. 

Scufundarea Atlantidei sau Potopul vedic nu este singurul din lume. Cu 
peste 6000 de ani in urma, o alta civilizatie incepe sa se dezvolte intre Tigru si 
Eufrat, la est de Asia Mica, numita Cultura Sumeriana. Aceasta este distrusa in 
marea ei majoritate de catre Potopul Sumerian pe la 4000 i.e.n.? dupa care isi 
revine cu greu. Potopul Sumerian este dovedit geologic prin stratul gros de 
sedimente in cimpia dintre Tigru si Eufrat. Potopul Sumerian va fi mai tirziu 
preluat de catre triburile Semite ajunse in sclavie la Babilon, de unde isi va 
face intrarea in cultura Iudaica, adaptat la legenda moralizatoare a Arcei lui 
Noe. 

Nu cred ca exista nici o corelatie intre Potopul vedic si Potoul Sumerian, 
cele doua potopuri fiind de natura diferita. In cazul Atlantidei, bazinul estic al 
Marii Mediterane se scufunda relativ calm pe cind nivelul marii era constant. 
In cazul Potopului Sumerian, ajuns apoi Potopul Biblic, uscatul nu si-a 
modificat nivelul ci apele marii si ploaia nesfirsita de 40 de zile si nopti, si-au 
dat mina ca sa inunde rapid, masiv si violent intreaga zona dintre Tigru si 
Eufrat. In cazul Potopului vedic avem o miscare descendenta a uscatului, pe 
cind in Potopul Sumerian avem o miscare ascendenta a apelor. De asemenea, 
scufundarea Atlantidei are loc cu mii de ani inaintea Potopului Sumerian. Nu 
exista nici o garantie ca Potopul Sumerian nu va veni din nou, mai ales in 
aceasta perioada istorica de instabilitate climatica. 
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Am adus in acest capitol argumente despre originea Egeana a poporului 
arian, origine pe care o corelam cu faimoasa Atlantida. Cu peste 10.000 de ani 
in urma, zona marii Egee era legata de Tracia, dar s-a scufundat ulterior sub 
apele Mediteranei, lasind la suprafata doar insulele Egeene de azi. Urmele 
vechilor Pelasgi, care s-au raspindit si asezat in Dacia strabuna, se gasesc inca 
sub nivelul marii Egeene. Atlandida s-a inaltat din Mare in anul 2000 ! 

 
 

6.10. Rominismul antic la scara europeana 
 
Am aratat mai sus ca inainte de intemeierea Romei in cursul ultimului 

mileniu al erei trecute, tot sud-Estul Europei se tragea fara indoiala din spatiul 
Carpato-Dunarean, cuprinzind in jurul Daciei, Getiei si Traciei provinciile 
Panonia, Iliria, Macedonia si Anatolia, iar spre vest extinsa prin ramura 
rominica celta peste Galia si Iberia pina la oceanul Atlantic. 

In geografia contemporana, raspindirea poporului arian-carpatin cuprinde 
zona Turcia, Grecia toata, Macedonia, Bulgaria, Iugoslavia, România, 
Basarabia, Bucovina, Italia, Albania, Ungaria, Austria, Germania de sud, 
Franta, Spania si Portugalia. Este posibil sa fi avut si o extindere spre nord dar 
nu avem aceste date, in afara fondului lingvistic rominesc bogat in limbile 
slave contemporane. Aceasta mare de oameni de origine Carpato-Dunareana, 
erau de acelasi neam si limba pe care o numim limba rominica primordiala. 

Noi sustinem aici ca limba rominica nu era raspindita doar in Dacia Mare 
ci in intreagul sud al Europei de la Atlantic peste Balcani si Asia Mica. 
Aceasta este aria de raspindire si limba la care [EB] se refera drept “limba 
unica europeana”, desi nu era unica ci doar cea mai raspindita. Limba romina 
nu este singurul supravietuitor al limbii ariene-carpatine, ci si restul Europei 
cunoscuta drept Europa “latina”, care este de fapt Europa rominica, este de 
origine directa ariana. 

Aceasta raspindire a rominismului la scara europeana s-a facut mai mult 
sau mai putin prin mijloace pasnice, intr-o expansiune naturala pe care o 
apreciem ca avind loc in ultimii 3-4000 de ani ai erei trecute. Pe la inceputul 
erei noastre, toata Europa sudica vorbea o limba comuna, limba rominica. 

Este era in care din toata acesta mare de rominism incepe sa se evidentieze 
o ramura rominica mica, latinii. Cind grupul latin a inceput sa-si domine 
vecinii rominici din Italia si apoi sa se extinda in exterior, aveau de a face de 
jur imprejur cu popoare inrudite cu ei, care vorbeau limba rominica de mii de 
ani. Aceasta explica “latinizarea” Daciei in 150 de ani, precum si “latinizarea” 
Europei de sud in secolele care urmeaza, proces de omogenizare care avusese 
deja loc in Europa si lume prin expansiunea poporului arian-carpatin, din care 
si latinii faceau parte. 
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7. Marturii lingvistice ale rominitatii antice 

 
Demonstratia Morar este consecventa in sine si nu are nevoie de adaosuri. 

Aici aducem alte argumente lingvistice convergente catre concluziile 
Dmonstratiei Morar. Aceste puncte de vedere produc o largire a scopului 
initial al Dmonstratiei Morar si anume arata ca nu numai limba romina este 
ne-latina, dar jumatate din Europa cunoscuta drept Europa “latina” era de fapt 
Europa rominica acum doua mii de ani. Aceasta aduce o lumina total inedita 
asupra a tot ceea ce stim din cartile de istorie. 

Aici nu avem doar o noua interpretare a istoriei ci o solutie la 
“paradoxurile” ne-explicate, cum ar fi “latinizarea Daciei”, continuitatea 
romineasca in spatiul carpatin, existenta dialectelor limbii romine din Alpi pina 
in Macedonia, ipoteza limbii unice balcanice antice, ipoteza limbii majore 
europene antice, ipoteza dezvoltarii paralele a limbilor “latine” la distante 
continentale, dezvolatrea grupelor centa si satem ale limbilor Euro-Asiane, etc. 
Din nou, jucam in deplasare ca sa evitam subiectivismele si ne bazam pe 
Enciclopedia Britanica [EB] recunoscuta in mod larg. Am spus “in deplasare” 
si nu “pe teren neutru” pentru ca terenul din [BRITANICA] este departe de 
“neutru” fiind chiar ostil originii Dunarene a Europei sau rolului major 
rominesc in istoria si devenirea continentului. Aceasta face concluziile de aici 
cu atit mai valoroase. 

 
 

7.1. Limbile europene 
 
Asemanarile limbilor europene au loc la nivel gramatical ceea ce 

demonstreaza o relatie de rudenie strinsa intre acestea, dincolo de simplul 
contact lingvistic. De exemplu, toate familiile limbilor europene, Teutonice, 
slave si rominice au genuri pentru substantive, au trei sau mai multe declinari, 
au acorduri substantiv-adjectiv, etc. chiar daca substantivele si adjectivele 
respective sint diferite in limbi diferite. Toate acestea ne arata ca inrudirea 
limbilor europene trece dincolo de contactul lingvistic fiind posibila o origine 
comuna sau o influenta masiva a unei limbi majore asupra tuturor celorlalte. 
Influenta majora inseamna un numar impresionant de vorbitori ai limbii 
majore, care prin relatii sociale pot schimba infrastructura altor limbi europene 
cu care vin in contact. 

Exista argumente pentru amindoua punctele de vedere, in categoria 
influentei masive fiind de exemplu limba engleza unde nu exista genuri pentru 
substantive, nu exista declinari, nu exista acorduri substantiv-adjectiv, etc. dar 
exista un fond masiv comun semantic si de vocabular cu toate limbile 
europene, in special germana si latina. Exista lucrari in limba britanica veche, 
ramase din prima parte a erei noastre, unde pot fi observate anumite forme de 
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genuri pentru substantive, dar aceasta nu este concludent din moment ce 
insulele Britanice erau din greu locuite de vorbitori de limbi rominice cum ar fi 
latinii, celtii, ibericii, galii, etc. care si-au lasat amprenta asupra acelor lucrari. 

Fie ca limbile europene provin dintr-o limba comuna de unde s-au 
raspindit si diversificat in toate colturile Europei, fie ca o limba majora s-a 
suprapus ulterior peste celelelte limbi europene, care ar fi fost originea acestei 
limbi prin prisma cunostiintelor arheologice europene? 

[EB,EUROPE,LANGUAGES] : “Se crede ca Limbile europene, aproape 
universale in Europa, s-au format in zona terenurilor loess din Ucraina, poate 
in zona Dunarii din Panonia, unde solurile erau usor de defrisat si cultivat in 
vremurile vechi”. Observati ca zonele originii popoarelor si limbilor europene 
initiale sint crezute a fi Basarabia-Bucovina sau Panonia-Banat, care ar fi est 
sau vest de spatiul carpatin. Mai observati ca spatiul Carpato-Dunarean este 
centrul acestor doua zone mai probabile desi [EB] nu pomeneste România ca 
referinta a originii europene din motive obscure. De fapt [BRITANICA] nu 
pomeneste numele României in nici un context, apelind la nume geografice de 
genul “Dunarea de Jos”, eventual “mai estic”, “mai sudic”, etc. Pur si simplu 
numele României nu este prezent in capitolul “Istoria Europei” desi toate 
evidentele arheologice si culturale Eurpene converg catre spatiul Carpato-
Dunarean. Tonul general din [BRITANICA] nu pare a fi un accident lingvistic 
fiind evidenta evitarea plasarii României in centrul devenirii europene. 

Nu va lasati inselati de numele “Ucraina” deoarece nu era nici o urma de 
rusi in zona pentru inca multe mii de ani. [BRITANICA] nu foloseste numele 
concrete de Moldova, sau Basarabia, ci termenul generic de “Ucraina” care 
este inselator. Istoria ulterioara a acestor locuri va fi istoria poporului romin 
antic, dar [BRITANICA] foloseste un nume legat de rusi, care nici nu existau 
ca factor activ in zona. 

Acest punct de vedere nu este doar o opinie asa cum [BRITANICA] 
sugereaza, ci este sustinut de descoperiri arheologice care demonstreaza 
civilizatii avansate in zona Dunarii de Jos si a Dunarii Mijlocii care merg pina 
la 10.000 de ani in urma. Este de-a dreptul un mister de ce inceputul 
demografic si lingvistic al Europei nu este vazut in corelatie cu Marita Dunare, 
asa cum a fost peste tot in lume, pe Nil, pe Tigru si Eufrat, pe Indus si Gange, 
pe Fluviul Galben, etc. 

In urma determinismului fluvial universal demonstrat, de ingemanare 
dintre marele fluviu – marea civilizatie umana, urmele stravechi europene 
trebuie cautate nu la intimplare, nu pe unde credem ca defrisarea era mai 
usoara, ci pur si simplu de-a lungul Dunarii care a sustinut viata de la ultima 
glaciatiune incoace, cam in ultimii 12.000 - 15.000 de ani. 

Bazinul Dunarii este locul de plecare al poporului arian. Miscarea 
oamenilor inseamna si dinamica lingvistica. Marea expansiune ariana de la 
1900 i.e.n. este perioada in care limba ariana-carpatina a fost raspindita din 
spatiul carpatin prin toata zona balcanica pina la Troia, apoi mai departe in 
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Persia si India, apoi catre vest pina in Spania, Anglia si Irlanda. De la acest 
popor arian-carpatin, au mostenit englezii cuvintele “three” pentru “tri” si 
“mother” pentru “matar”, etc. Aceeasi limba ariana-carpatina ajunge in nordul 
Europei suprapunindu-se peste triburile Teutonice si slave. 

Prin aceasta pozitie unica a Daciei strabune, de izvor uman si lingvistic al 
Europei, limba romina de azi este central pozitionata in Europa, avind legaturi 
intime cu toate celelalte limbi europene. Daca exista o limba europeana bogat 
reprezentata in toate celelalte limbi europene la nivel de vocabular si 
gramatica, aceasta este limba romina. De aici provine marea greseala a DEX-
ului care vede limba romina ca un ghiveci lingvistic european, provenit din 
latina, limbi germanice, limbi slave, etc. pe cind de fapt toate celelalte limbi 
europene provin din limba romina, care cu multe mii de ani in urma era 
limba majora europeana. 

Daca se face o analiza comparata a limbilor europene si a limbii ariene-
vedice la nivel de vocabular, se constata ca nu exista nici un singur element 
comun europeano-vedic care sa nu fie si rominesc, care demonstreaza inca o 
data ca limba romina este limba centrala europeana. Pozitia centrala in Europa 
a limbii romine mai explica si de ce jumatate din limba romina se regaseste in 
latina, restul fiind raspindita in limbile ne-latine, cum ar fi limbile Teutonice si 
slave. 

Pe plan demografic, poporul arian-carpatin a cucerit majoritatea Europei 
acum 5000 la 6000 de ani. Aceasta cucerire demografica a fost insotia de o 
cucerire culturala si lingvistica. [EB,EUROPE,LANGUAGES] : “Limba celto-
italica, provenita din Danubia, a dezradacinat limbi mai vechi din Italia, cum 
ar fi Etrusca, venita probabil din sudul-vestul Asiei dupa 1000 i.e.n.”. 
Surprizele se tin lant, pentru prima data gasind limba celta asociata cu italica, 
desi noi nu stim exact de ce natura era. Pe plan cultural si ca origine 
arheologica, celtii sint de provenienta est-europeana, deci trebuie sa fi fost 
arieni cu centrul de putere pe Dunare in zona Panonia, partea vestica a Daciei. 

Din context nu este clar daca se face referire la limba latina ca fiind 
italica, sau la limba pre-latina existenta in Italia inainte de intemeierea Romei. 
Avem oricum o noua surpriza si anume limba italica care vine din ... 
“Danubia” ! Dupa cum am aratat prin Demonstratia Morar, latina se trage din 
romina si nu invers. Cum [BRITANICA] nu-i spune pe nume Daciei, trebuie 
sa vinez in [EB] cuvintul “Danubia”. Alta surpriza, “Danubia” nu exista nici 
unde definita in [EB] deci ma lasa pe mine sa ghicesc ce imi place. Ei bine, o 
traduc eu drept Dacia cu zona Dunareana cuprinzind Panonia. 

Mai sus [EB] leaga italica de Danubia care nu stim unde este, doar ca 
undeva pe Dunare in zona Daciei. Am aratat in paginile anterioare ca latinii si 
latina vin de la Troia poposind pe ici pe colo prin Balcani o perioada de timp 
pina a patruns in Italia si au fondat Roma. In sensul ratacirii prin Balcani dupa 
distrugerea Troiei, putem considera si latina ca venind din Danubia. Chiar si 
asa, la sosirea in Italia a triburilor latine, acestia intilnesc o populatie italica 
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care origineaza undeva in Danubia, deci tot de origine geto-daca. Exceptie face 
regiunea Etrusca, cu care Roma se va invecina la nord si care erau de origine 
presupusa ne-europeana. 

 
 

7.2. Limbile “latine” 
 
Din cauza asemanarii dintre ele, precum si asemanarii cu latina care a fost 

dominanta in Europa de acum 2000 de ani, se considera ca limbile romantice 
ar fi toate “latine”. A devenit un sablon, similar sablonului “indo-european”, 
pe care nimeni nu-l mai disputa. Daca limbile romantice sint de ginte “latina”, 
atunci de ce noi percepem limba italiana si limba spaniola ca pe un fel de 
dialecte ale limbii romine? De ce absolut toate limbile romantice nu se trag din 
latina culta asa cum o stim din carti si din biserica Crestina? 

Punctul de vedere universal afirmat azi despre originea latina a limbilor 
romantice contemporane dovedeste o neintelegere universala a istoriei si 
dinamicii limbilor umane pe Tera. Ideea latinitatii Europei de sud trebuie 
reconsiderata in intregime, nu numai din punct de vedere istoric ci din punct de 
vedere tehnico-lingvistic. Avem la ora actuala documente clare despre limbi 
extrem de vechi care merg cu peste 4000 de ani in urma, ceea ce permite o 
intelegere globala a dinamicii lingvistice. 

[EB,EUROPE,LANGUAGES] : “Imperiul roman a raspindit latina ca sa 
dea nastere la italiana, portugheza, spaniola si franceza. (punct!)”. Vedeti ca 
[BRITANICA] este de acord cu mine ca limba romina nu este de origine 
latina?! 

Se zice ca italiana s-a nascut din raspindirea latinei, deci italiana nu este 
latina in sine, evoluata? Ce alta limba era in Italia ca sa aiba nevoie de latina 
spre a deveni italiana? Deocamdata sa ma credeti pe cuvint, dar majoritatea 
Italiei ca si majoritatea Europei vorbea limba ... rominica, acum peste doua mii 
de ani. 

Observati de asemenea cu cita convenienta [BRITANICA] a sarit peste 
România ca si tara latina. Pe mine, prin Demonstratia Morar, ar trebui sa ma 
incinte negarea originii latine a poporului romin, dar asemanarea dintre romina 
si latina este covirsitoare ca sa fie ignorata in acest fel. Se vorbeste apoi despre 
germana, Lituaniana, sirba, etc. apoi o singura propozitie despre limba romina 
: “Latina provinciala in Dacia Romana, amestecata cu slavona, a format limba 
romina care a suprvietuit invaziilor bulgare si maghiare refugiindu-se pe 
pasunile carpatine”. Observati ca potrivit [BRITANICA] desi romina vine din 
latina, vine din “latina provinciala” sau “latina de la tara” cum i-am spune noi. 

Sa observam pentru inceput ca dupa [BRITANICA] originea limbii 
romine se impleteste strins cu cea a limbii franceze si spaniole. In capitolele 
inchinate lor, avem limba franceza “derivata” din latina populara, ulterior 
slefuita din latina clasica in mod fortat, dupa secolul XIV, si avem spaniola 
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“derivata” tot din latina populara. Daca limba franceza, spaniola si romina vin 
din latina populara si nu din latina culta de la capitoliu, nu este oare posibil ca 
aceasta latina populara era acolo in Dacia, Galia si Iberia inaintea romanilor? 

Este o alta inconsecventa in afirmatia de mai sus si anume limba “latina 
provinciala” s-a amestecat cu slavona si a format limba romina care a rezistat 
bulgarilor. De unde vine slavona cu care “latina provinciala” s-a amestecat ca 
sa dea fericita nastere limbii romine, din moment ce bulgarii sint primii slavi 
aparuti in Dacia, iar bulgarii nu venisera inca la parasirea Daciei de catre 
romani? Vrea oare [BRITANICA] sa spuna ca dacii ar fi fost slavoni? De ce 
nu Teutoni? De asemenea, daca limba romina a supravietuit bulgarilor prin 
refugiere, inseamna ca limba romina exista la venirea bulgarilor pe la 500 e.n.? 
Daca este asa, nu exista si putin mai inainte, la cucerirea Daciei? 

O alta deformare grosolana a istoriei facute de [BRITANICA] este si lipsa 
oricarei referinte la limba daca, de parca nici nu ar fi existat ! Latina 
provinciala se amesteca cu slavona in ciuda si lipsa dacilor si in ciuda si lipsa 
slavonilor insisi. Dacii erau la ei acasa in Dacia, asa cum ii vedem sculptati pe 
Columna Traiana, facind tot felul de munci grele sub supraveghere romana. 
Totusi dacii nu au avut nimic de a face cu viitoarea limba romina, dar au avut 
slavii din neant?! 

O parte de vina in aceasta situatie o are si DEX-ul cu toate etimologiile 
fanteziste si anti-patriotice pe care le publica pentru lectura lumii. Oricine din 
lume poate sa citeasca ca “pita” vine din bulgara desi este inregistrata in biblia 
Veda, ni se spune ca “opinca” vine din bulgara din nou, de parca bulgarii sint 
sculptati cu opinci in picioare pe Columna Traiana si nu dacii. Cu alte cuvinte, 
dacii purtau opinci dar potrivit DEX-ului dacii au asteptat sosirea bulgarilor ca 
sa le spuna cum se cheama ce purtau ei in picioare de citeva mii de ani. Tare as 
vrea sa stiu dupa ce criterii s-a decis la Institutul de Lingvistica ca “opinca” 
vine din bulgara in romina si nu s-a dus din romina in bulgara? Acest scenariu 
mie mi se pare ilogic si hilar, impotriva evidentei istorice de pe columna 
Traiana si profund ne-patriotic. 

 
 

7.3. Limbile centa-satem. 
 
La ora actuala, toate limbile din familie Euro-Asiana se impart curat in 

doua grupe lingvistice, exceptie facind … limba romina ! care iar nu poate fi 
prinsa in sabloanele generale aplicabile celorlalte limbi. 

[EB,EUROPE,LANGUAGES] : “Mai este o chestiune care a dat nastere 
la controverse, astfel : s-a descoperit ca toate limbile Euro-Asiane cad in una 
din doua grupe ... numite centa si satem...”. Aici este vorba despre pronuntarea 
sunetelor, cu buzele (labial) cum ar fi “p,b,m” etc. Sau din cerul gurii (sabial) 
cum ar fi ce, ci, ge, gi, etc. comparate cu pronuntarea ariana. 
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Denumirile celor doua familii de limbi vin “de la formele latine si persane 
ale cuvintului care inseamna suta”. Ca sa vedeti pina unde merge ignoranta 
din [BRITANICA], care cunoaste numeralul satem din persana pe care o stiau 
bine fiind vecina cu vechiul Imperiu Britanic din India, dar nu au aflat inca ca 
in limba romina acel numeral este suta, care este in relatie de identitate cu 
termenul arian original, sata. Aici i-a ajutat din nou si DEX-ul, cu etimologia 
lor “necunoscuta” pentru “suta”. 

Am fi tentati sa propunem aici denumirea de centa-suta, dar n-ar fi corect, 
pentru ca limba romina nu este o dezvoltare dialectala vedica cum este limba 
persana, ci limba romina este limba originala Carpato-vedica in sine. De aceea 
cuvintele care denumesc gruparile de mai sus trebuie sa ramina dupa cuvinte 
din limbi provenite din rominica, cum ar fi latina si persana, deci vom folosi in 
continuare denumirea centa-satem. 

Cu toate acestea, “saltul” pe care-l face [BRITANICA] peste numeralul 
rominesc “suta”, singurul din Europa, este inacceptabil. “Ne punem intrebarea 
daca aceasta grupare inseamna o dezvoltare independenta, cum ar fi limbile 
romantice, sau daca reprezinta o separare dialectala a limbii vedice pre-
dialectale”. [EB] presupune ca limbile din cele doua clase fie au avut o origine 
comuna si apoi s-au separat, fie provin din diferite dialecte ale limbii ariene 
deja separate la raspindire. Altfel spus, limbile s-au separat dintr-o sursa 
comuna, sau sursele erau diferite de la inceput, avind mai multe dialecte ariene 
raspindite in lume. “Ultima ipoteza (separare dialectala ariana) pare cea mai 
plauzibila pentru ca...” Desi [EB] sustine separarea dialectala noi sustinem aici 
ca cele doua grupe de limbi ariene s-au format din sursa comuna, emanata 
din spatiul Carpato-Dunarean, prin dezvoltare independenta. 

In care familie credeti ca intra limba romina? “(1) este o coincidenta 
deplina intre cele doua grupe : limbile care sibializeaza sunetul k (cum ar fi 
‘ceara’ comparat cu ‘cara’) nu labializeaza sunetul q (cum ar fi ‘agua’ in latina 
comparat cu ‘apa’ in romina) iar cele care labializeaza sunetul q nu 
palatizeaza sunetul k; (2) aceasta situatie este contradictorie in limbile 
romantice unde limba romina (!) detine si labializare si sibializare...”. Deci 
limba romina iese “inexplicabil” din tiparul centa-satem, singura exceptie pe 
Tera. De exemplu, latinescul “equa” pronuntat din git a “devenit” cica “iapa”, 
pronuntat cu buzele, in loc de sa zicem “iaga” tot din git. Pe cind latinescul 
“caelum” a “devenit” cica “cer” pronuntat sibial. Greseala pe care o face 
[EB] este sa considere romina de origine latina, producind astfel o bresa in 
regula centa-satem care este corecta in sine. Desi se ajunge la o contradictie, 
[EB] nu-si revizuieste ipoteza initiala a originii latine a limbii romine. 

Daca s-a constatat ca limba romina este o exceptie, oare nu a interesat pe 
nimeni sa-i gaseasca o explicatie? De ce aceasta limba, presupusa originind 
total in latina, invecinata cu Imperiul Roman timp de peste 1000 de ani, o 
perioada de 150 de ani chiar ocupata, manifesta caracteristici comune cu 
amindoua grupele centa-satem? Cum se poate ca nici unul din “lingvistii” 
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lumii nu stie ca vorba “apa” din romina este identica cu vorba “apa” din 
vedica, unica din Europa din cite stiu eu? De unde a “venit” acest cuvint 
simplu in limba romina? Daca ar fi singurul cuvint pur arian din romina tot ar 
trebui sa ridice mari semne de intrebare. La fel despre “suta-sata”, “nas-nas”, 
“pitar-pitar”, etc.? 

Acum putem enunta punctul nostru de vedere : limba romina, ca si limba 
originala ariana, detinea de la inceput atit caracteristicile centa cit si cele 
satem. Limba carpatina, raspindita in toata lumea, este dezvoltata in conditiile 
locale din fiecare zona fiind pronuntata fie in stilul centa, fie in stilul satem, 
dupa cum interactiunile cu culturile si limbile locale au impus. Latina insasi da 
numele grupei centa, deci latina este o dezvoltare din limba originala 
carpatina. 

 
 

7.4. Limba alba 
 
Acordam o atentie deosebita limbii alba deoarece [BRITANICA] 

considera, printre alte ciudatenii, ca limba alba ar putea fi un fel de limba 
centrala in zona balcanica. De unde provine aceasta opinie? Din faptul ca 
albanezii sint singurii din sud-estul Europei care nu sustin ca limba lor este 
“noua”, de la latini incoace, ci ei spun direct ca se trag din Tracia. La aceasta 
se mai adauga si faptul ca limba alba mosteneste puternice ramasite rominesti, 
desi este cel mai putin conservata dintre toate limbile rominice contemporane. 

Mai exista un motiv pentru care ne oprim la limba alba. Nu exista despre 
limba romina de inceput de era nici un fel de document scris , sau poate exista 
dar nu sint recunoscute fiind confundate cu latina populara. Pe de alta parte, 
limba alba era acolo acum 2000 de ani si mai exista si azi, chiar in forma 
desfigurata. Chiar daca nu avem un document istoric despre limba romina, 
avem limba alba cu care putem face studii de similaritate. Orice element 
comun intre limba alba si limba romina trebuie sa fie antic, deoarece nu avem 
contacte tirzii. Orcie element comun alba-romina care nu este latin, trebuie sa 
fie dac ! 

[EB:ILLYRIA] : “In plus, limba albaneza demonstreaza dezvoltari ale 
limbii latino-balcanice paralele cu cele reflectate in limba romina ... si 
reciproc, limba romina isi imparte anumiti termeni aparent nativi cu limba 
alba. Astfel albaneza si romina demonstreaza contacte istorice speciale 
timpurii”. Ne intereseaza pasajul de mai sus din punct de vedere lingvistic si 
nu istoric sau uman. Se pomeneste aici limba “latino-balcanica” careia [EB] 
nu-i da o scara temporala. In ce masura se poate vorbi de o limba latino-
balcanica si la ce scara temporala? 

Albanezii s-au asezat pe Adriatica cam la 1000 i.e.n., macedonenii pe la 
2000 i.e.n. iar tracii au fost acolo dintotdeauna. Latinii se aseaza la Roma pe la 
700 i.e.n. (?) Deci, pe vremea cind Roma se intemeia, Balcanii erau locuiti de 
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milenii si exista deja o limba numita aici “balcanica”. Din aceasta limba face 
parte si Traca, care era situata la sud de Dunare. Nu exista nici un motiv din 
lume sa se creada ca limba de la nord de Dunare era diferita de limba de la sud. 
Deci, ce fel de limba era limba “balcanica”? Exista un singur raspuns aici : 
limba rominica, deja existenta la intemeierea Romei. 

Chiar secole mai tirziu, pe la 400 i.e.n., intreaga Latinie, toate satele din 
jurul Romei, se intindea pe un patrat cu latura de 10Km., mai putin decit zona 
ocupata de un oras cum e Clujul contemporan. Pentru inca secole, latinii nu ies 
din peninsula Italica catre Europa peste Alpi, pina la invazia celtilor, dupa 200 
i.e.n. Deci, daca vorbim de o limba “latino-balcanica” nu putem merge 
inaintea erei noastre, pentru simplu motiv ca latina nu era acolo. Trebuie sa 
concluzionam ca termenul “latino-balcanic” se poate referi doar la era noastra. 
Cum stam in acest caz cu afirmatia “contacte istorice speciale timpurii”? 

Din informatiile oferite de [EB] citim ca limba romina ar fi o limba 
“provincial latina” dezvoltata dupa cucerirea Daciei. Daca limba romina este o 
limba “noua”, cind puteau sa aiba loc acele “contacte speciale timpurii” cu 
limba alba? Dupa 300 e.n. cind Dacia a ramas “pustie” si fara administratia 
romana? Din faptul ca referinta se face la limba “latino-balcanica” nu putem 
decit deduce ca ei s-au gindit la devreme era noastra. Daca au fost “contacte 
timpurii” intre limba romina si limba alba, inseamna ca limba romina exista in 
vremea “timpurie” ! Este o noua contradictie, contactul “timpuriu” dintre 
limba romina care nu s-a format inca si limba alba, mai veche decit latina. 

Observati ca oricum o iei, afirmatia de mai sus conduce la contradictii. Pe 
de alta parte observatia este corecta deoarece provine din analiza limbii romine 
si a limbii albaneze asa cum sint astazi. Totul devine extrem de clar si orice 
contradictie dispare in mod simplu considerind ca limba romina era acolo in 
vechime, cind contacte “timpurii” puteau avea loc intre romina si albaneza. 
Afirmatia de mai sus confirma pur si simplu existenta limbii romine inainte de 
cucerirea Daciei. 

Sa presupunem ca acele “contacte timpurii” au avut loc, fara sa precizam 
scara temporala, considerind afirmatia “dezvoltari paralele ale limbii alba si 
limbii romine”. Admitind “latinizarea” limbii romine trebuie sa observam ca 
limba romina a fost restrinsa la spatiul Carpato-Dunarean, pe cind albaneza a 
fost restrinsa la malul Adriaticii. Cum au putut sa se “dezvolte paralel” de la 
distanta? Dezvoltate paralel inseamna ca s-au petrecut schimbari similare in 
amindoua limbile. Nici unde in lume nu se mai cunoaste un alt exemplu de 
limbi separate care se dezvolta in paralel si ajung sa se asemene, ceea ce ar 
sfida orice dezvoltare lingvistica terestra si orice joc al probabilitatilor. De ce 
oare nu se recurge la bunul simt recunoscindu-se pur si simplu ca limba romina 
si limba alba au un fel de origine comuna? 

Ca sa rezolve acest paradox [EB] recurge la expresia “contacte timpurii”. 
Aceasta inseamna ca limba romina si limba alba au avut de a face una cu alta 
la un anumit moment in timp, in sensul ca a) au fost cel putin vecine una cu 
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alta b) se trag dintr-o limba comuna c) alba se trage din romina sau d) romina 
se trage din alba. Punctul d) pica pentru ca romina se “trage din latina 
provinciala”. Punctul a) pica pentru ca rominii post Dacici nu s-au invecinat cu 
albanezii. Mai ramine punctul b) si c). Fie ca se trag dintr-o limba comuna, fie 
ca alba se trage din romina, inseamna ca limba romina este veche, cel putin cit 
albaneza, care merge pe la 1000 i.e.n. Afirmatia “contacte timpurii” este o 
recunoastere voalata a existentei pre-latine a limbii romine ! Simplul motiv ca 
se compara si analizeaza similaritatile dintre limba romina “noua” si limba 
alba mai veche decit latina, inseamna ca limba romina exista inaintea latinei. 

 
 

7.5. Limba spaniola 
 
Una dintre limbile majore ale vestului Europei este spaniola, crezuta in 

mod eronat a se trage din latina. Informatiile pe care le gasim in [EB] despre 
limba spaniola sint din nou contradictorii, asa cum te poti astepta de la oricare 
limba “latina”, din moment ce aceste limbi sint inradacinate in limba ariana-
carpatina sau rominica cu mult inainte de raspindirea puterii latine asupra 
Europei. 

Opinie separata in Spania face limba Basca diferita de limba spaniola si 
dialectele ei chiar numeroase. [EB,SPAIN] : “Limba Basca este o 
supravietuitoare misterioasa, datind probabil din Perioada Neolitica, in 
Pirineii de vest si in provinciile Basce din vest”. Ne-am oprit la limba Basca 
deoarece este interesanta din punct de vedere al dinamicii limbilor. Originea 
limbii Basce se crede a fi Perioada Neolitica, deci este o limba straveche. 
Perioada Neolitica este datata in mod diferit in diverse parti ale Europei, zona 
cea mai avansata fiind intotdeauna spatiul Carpato-Dunarean, avind vestul si 
nordul Europei retardate cu peste 1000 de ani fata de cultura Dunareana. In 
aceste conditii Perioada Neolitica din Spania se refera la aproximativ cu 3-
4000 de ani in urma. Avem deci limba Basca de peste 3000 de ani vechime 
in Iberia si in ciuda vechimii ei inca supravietuieste. 

Sa vedem ce aflam despre limba spaniola in forma ei literara. Sarim peste 
opinia de acum invechita despre originea ei latina si ne referim la fapte 
palpabile care nu lasa loc la opinii sau credinte. [EB,SPANISH] : “… cele mai 
timpurii texte in limba Hispanica populara se gasesc in secolul zece … avind 
puternice caractere dialectale …”. Ne intereseaza din nou datarea acestor texte 
Hispanice timpurii. Iberia a fost cucerita de Imperiul Roman pe la 100 i.e.n., a 
fost sub stapinire romana pina pe la mijlocul primului mileniu si gasim primele 
texte prin secolul zece. Evident ca limba textelor scrise era mai veche decit 
cartile in sine, deci daca sintem generosi avem limba Hispanica formata dupa 
cam 800-900 de ani de la cucerirea romana. 

De unde apare discrepanta imensa dintre limba Basca din Spania si limba 
Hispanica din Spania? Limba Basca este la ora actuala de peste 3000 de ani 
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veche iar limba Hispanica era in existenta la 800-900 de ani de la puterea 
romana. Limba Basca nu s-a “latinizat” nici dupa 3000 de ani de evolutie in 
Iberia, dar restul limbilor iberice s-au “latinizat” total in mai putin de 800 de 
ani, fara a lasa urme din limbile anterioare. Iata cum destinul limbii spaniole 
seamana dureros cu destinul limbii romine, unde amindoua limbile apar drept 
“latine” dar avind la baza limbi definitiv si total disparute din Europa, una 
limba daca, cealalta limba celta. 

Explicatia acestei discrepante este existenta limbii iberice, de natura 
rominica sau cum se numeste aici Hispanica, inainte de aparitia latinilor in 
Spania. Prin urmare limba spaniola contemporana nu este mai noua decit limba 
Basca contemporana, amindoua fiind limbi vechi peste care s-a suprapus o 
anumita influenta latina. 

Asemanarea limbii spaniole cu limba romina nu se opreste la nivelul 
destinului ci continua in detaliile limbii. [EB,SPANISH] : “Miezul 
vocabularului (limbii spaniole) consista dintr-un strat relativ arhaic de cuvinte 
latine, in mod frecvent diferit de cazul limbilor franceze si Italiene, reflectind 
preferinta pentru latina vulgara”. Daca va amintiti opinia falsa a [EB] privind 
originea limbii romine din latina vulgara, vedeti acum ca si Spania a preferat 
limba din topor fata de limba de la Capitoliu. Cum se explica “preferinta” 
ibericilor pentru limba din popor fata de limba latina din carti? Prin simplul 
fapt ca ceea ce se considera latina ne-culta care ar fi “generat” limba spaniola, 
era de fapt limba straveche rominica vorbita in toata Iberia si referita in cartile 
de istorie drept latina populara. 

De exemplu, spaniolii folosesc pentru “frumos” cuvintul “hermoso” care 
vine evident din limba rominica, fata de cuvintul francez “beau” si cuvintul 
italian “bello” care vin din abecedarul latin, forma “bellu”. Tot spaniolii 
folosesc pentru “ziua” cuvintul “dia” care vine evident tot din limba rominica 
ancestrala a celtilor, fata de francezul “jour” si italianul “giorno” care vin din 
nou din dictionarul latin. Cuvint de cuvint, intreaga baza de vocabular a 
limbii spaniole vine din limba rominica si nu din limba latina. 

 
 

7.6. Limba italiana 
 
Spaniolii de mai sus nu sint singurii care au avut probleme cu abecedarul 

latin. Italienii insisi au inca probleme cu vechea limba de la Capitoliu pe care 
nu au invatat-o cu totii nici dupa 2000 de ani de dominare latina ! 

Chiar in sinul Italiei exista dialecte care sint inca prea departe unul de altul 
ca sa faca comunicarea posibila. Credeti ca limba daca din spatiul Carpato-
Dunarean si limba celta din Iberia sint singurele “disparute” sub stralucirea 
latina? [EB,ITALIC] : “Dialectele italice reprezinta o subdiviziune bine 
definita de limbi ariene vorbite in Italia in timpuri stravechi din care unul 
singur, cel latin, a supravietuit prin limba italiana …”. Nu va surprinde ca 
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oriunde s-a raspindit latina in Europa de sud, inclusiv in Italia, limbile 
mai vechi au “disparut” fara nici o urma? Daca dacii au fost “exterminati” 
ca sa li se piarda limba, ibericii, galii si italicii au fost si ei exterminati? Latinii 
nu i-au “exterminat” pe englezi, germani, greci, sirieni, Evrei, etc. dar au 
“exterminat” intreaga Europa de sud care ca prin minune devine “latina”? 

Italicii, ca si galii, ibericii, etc. erau si ei tot de provenienta Carpato-
Dunareana, vorbind limba ariana-rominica pe care o vorbesc si astazi sub 
forma dialectelor din Italia, in ciuda raspindirii latinilor in peninsula pe care 
au cucerit-o recent pe scara istorica. 

Sa dam un exemplu din [EB,ITALIC] : “Poate ca cea mai frapanta 
trasatura care separa (dialectul) Osco-Umbrian de latina este inlocuirea 
consoanei ‘q’ din latina … cu consoana ‘p’, … si inlocuirea consoanei latine 
‘g’ cu consoana ‘b’ …”. Nu va suna cunoscut de la lectiile de morfologia 
limbii romine? Sa dam niste exemple de cuvinte stravechi rominesti din Italia 
crezute a proveni din latina romana printr-un procedeu fantezist. Astfel 
latinescul “quod” cica ar fi devenit in dialectul Osco-Umbrian “pod”, cu sensul 
de rominescul “pod” (!). Inca nu s-a aflat la [BRITANICA] ca nu numai in 
dialectul Osco-Umbrian din Italia ci si in toata limba romina de azi “podul” 
este tot “pod”. Nu cumva “podul” exista in Italia cu milenii inainte de sosirea 
latinilor care-i spuneau “quod”? Va las pe voi dragi cititori sa judecati aceasta 
cauza. 

Transformari morfologice similare si fanteziste veti gasi si in tratatele de 
limba romina care explica stiintific cum “aqua” a devenit “apa” si “equa” a 
devenit “iapa”. Ce te faci cu faptul ca transformari fanteziste similare 
trebuie impuse si limbii spaniole si dialectelor Italiene si intregii Europe 
“latine”? Nu este mai simplu sa accepti ca “apa” a fost tot “apa”, “iapa” a fost 
tot “iapa”, in Dacia, in Albania, in Macedonia, in Italia, in Galia si in Iberia.? 
Ce te mai faci si cu faptul ca “apa” este scrisa in biblia Veda de acum 4000 de 
ani? 

Este o chestiune de logica si de bun simt inainte de a deveni o chestiune 
lingvistica, sa presupui ca “aqua” latina provine din “apa” rominica 
raspindita in toata Europa, decit sa presupui ca un proces de 
transformare identica din latina in alte limbi a avut loc la scara 
continentala, peste tot intre Marea Neagra si Oceanul Atlantic. De ce 
pentru [BRITANICA] deplasarea muntelui la Mahomed este mai evidenta 
decit deplasarea lui Mahomed la munte? Relatia de mai sus este de-a dreptul 
evidenta din moment ce exista dovezi arheologice irefutabile despre valuri 
peste valuri de culturi Carpato-Dunarene raspindite in toata Europa de 
vreo 5000 de ani incoace. 

 
 

7.7. Limba greaca 
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Va intrebati poate ce cauta limba greaca in capitolul inchinat rominitatii 
antice? Am documentat mai sus expansiunea poporului arian-carpatin catre 
toate zarile lumii, expansiune in care zona Marii Egee nu poate fi o exceptie, 
fiind chiar la pragul leaganului arian, Tracia strabuna. 

Grecii, veniti din Asia inainte de 2000 i.e.n., s-au asezat pe citeva insule 
Egeene printre stravechii Pelasgi si au fost inconjurati pentru milenii de 
popoare de origine Dunareana. In afara vecinatatii cu poporul arian, zona 
Egeana a fost cucerita si colonizata de poporul arian in valuri succesive : 
inainte de 2000 i.e.n. de catre diverse triburi ariene; la 1900 i.e.n. de catre 
regele Ion, care desi considerat al doilea val "grec" de catre [BRITANICA], 
noi stim mai bine cine era Ion; la 1100 i.e.n de catre regele Doru, care desi 
considerat de [BRITANICA] al treilea val “grec”, noi stim mai bine cine era 
regele Doru; dupa 400 i.e.n. de catre Alexandru Macedon, din neam arian-
rominic si din mama daca; la zorii noii ere de catre Imperiul Roman. Din toate 
aceste considerente, se justifica cautarea rominismului antic si in rindul 
grecilor. 

La ora actuala, zona Egeana este dominata de Grecia, dar n-a fost 
intotdeauna asa. Ramurile esentiale ale devenirii culturii zonei Egeene, 
europene si mondiale sint reprezentate de ionieni si Dorieni, popoarele regilor 
Ion, Doru si Codru. In cursul erei noastre, grecii s-au extins in toata zona 
Egeana, incorporind vechea Ionie, zonele Doriene, Macedonia si Tracia. 
Aplicarea numelui de “grec” si “Gecia” la contexte care se refera la perioada 
antica este incorecta si profund nedreapta la memoria regilor arieni-romini care 
vor schimba fata lumii. Din aceste motive vom folosi numele de Zona Egeana 
pentru ceea ce, in acceptiunea contemporana, este referit drept Grecia, ca sa 
evidentiem natura ne-greaca a intregii istorii marete a acestei zone. 

Tracia, Macedonia, Grecia Continentala, insulele Egeene si Asia Mica 
sint parti esentiale ale culturii ariene-carpatine care sint in prezent 
ascunse sub voalul numelui nedrept de “grec”. 

De unde vine numele “grec” in sine? [EB:GREEK] : “Numele grec a fost 
preluat de la o comunitate nesemnificativa, Graioi, cu care romanii au venit in 
contact la Cumae in Italia si a fost apoi extinsa la toate orasele care vorbeau 
greaca”. Observati ca numele original este “graioi”, nume care nu poate 
proveni decit din rominescul “grai”. Nu putem spune ca “graioi” era 
semnificativ pentru totii grecii antici, dar numele “grec” de azi vine de la un 
substantiv comun in limba romina, deci cei care se numeau “graioi” vorbeau 
o limba ariana-carpatina. Intelegem acum de ce grecilor nu le place sa se 
cheme “greci” ci “Eleni”, de la regele Elen, care tot din din neamul lui Ion se 
trage ! 

In DEX, cuvintul “grai” are sensuri multiple, legate de “a grai”. Aici 
DEX-ul o da din nou in bara, deoarece s-au gasit cuvintele “graja” si “grajati” 
in … bulgara si sirba, din moment ce s-au asezat printre romini ! Detrimentele 
pe care DEX-ul le aduce limbii romine devin incomensurabile. In latina avem 
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aubstantivul si adjectivul “Graiugena” si “Graius”, pentru “grec” si “grecesc”, 
dar pare a nu fi legat de “grai”. Deducem ca “graioi” nu a fost inventat de 
latini, ci preluat de la acea comunitate, despre care ne indoim acum ca ar fi fost 
“greci” din moment ce se numeau pe romineste. Prin urmare, numele de 
“grec” vine din limba rominica si se refera la o populatie carpatina ! si nu 
la cei pe care azi ii apelam cu acest nume. 

[EB:GREEK] : “Greaca este divizata in mai multe dialecte : Atic, Ionic, 
Aeolic, Doric, Arcadian si Ciprian”. Regii Ion si Doru lasa puternice urme 
rominesti in limba si cultura zonei Egeene. 

Regele Ion patrunde in Grecia la inceputul marii expansiuni ariene de la 
1900 i.e.n. si pune bazele poporului Ionian din zona Egeana, care va juca un 
rol imens in inflorirea culturii rominice. Pornind din zona continentala, ionienii 
vor fonda mai tirziu regiunea Ionia din Asia Mica, aflata la sud de Troia si la 
nord de Caria, toate nume rominesti. [EB:IONIA] : “Emigrarea la Ionia poate 
fi datata 1000-900 i.e.n. In traditia antica aceasta a avut loc in special de la 
Atena si a fost condusa de fii regelui Codrus”. Iata dragi cititori, milenarul 
cuvint rominesc “codru” care da numele regelui care fondeaza Ionia, leaganul 
si esenta culturii antice europene si universale. Cu ce drept [BRITANICA] il 
catalogheaza pe regele Codru, din neamul regelui Ion, drept “grec”? Regele 
Codru era Ionian, urmasul lui Ion, care era arian-carpatin la origine, asezat la 
frontiera estica a Traciei stabune, in Ionia. Mai observati ca cei care parasesc 
zona Atena dupa 1000 de ani de dezvoltare erau poporul lui Codru ! De ce le 
aplicam atunci calificativul retrospect de “grec” tuturor, inclusiv Atenienilor? 

[EB,IONIA] : “Cetatile Ioniene au fost pionierii dezvoltarii civice si 
constitutionale din anii 800-700 i.e.n.; acesti ionieni erau individualisti in 
natura lor si au fondat umanismul si poezia greaca”. Ne intrebam aici de ce 
creatia poporului Ionian primeste din nou calificativul de “grec” in 
[BRITANICA]? La fel cu creatiile Dorienilor? Ionienii nu au fondat 
umanismul “grec” ci au fondat umanismul Ionian ! Voalul grec umbreste inca 
neamurile ariene-rominice din zona Egeana, dar a sosit timpul sa fie inlaturat. 
“Limba ioniana a devenit limba literaturii si a educatiei. … savantii din Samos 
(Soma vedica, Somesul de la noi) au fost pionierii sculpturii in bronz. … au 
propagat cultura in Asia Mica si in sudul Frantei”. Observam ca cele mai 
marete creatii europene antice sint Ioniene, deci ariene-carpatine si nu au 
nimic de a face cu grecii si Grecia. Fiind limba culta a zilei, limba ioniana a 
fost limba in care s-au redactat primele evanghelii Crestine, imediat dupa 
miscarea Crestina din Palestina. 

Numele de “Ionian” s-a raspindit in toata Asia Mica si mai departe, dar 
[BRITANICA] considera ca era numele generice pentru toti “grecii”, ceea ce 
este doar o alta fantezie. Cind anticii se refereau la Ionieni, ii aveau in minte pe 
Ionineii insisi si nu pe greci. In persana erau referiti drept “Yauna”, in ebraica 
drept “Yawani”, in scrierile lui Homer drept “Yawones”. Ionienii sint referiti 
si in biblia Iudaica drept “Javan”, unul dintre descendentii lui … Noe, dupa 
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legenda cu Arca, legenda pe care Evreii au preluat-o de la Sumerienii din 
Babilon. Ar fi interesant de vazut in ce masura ionienii erau cunoscuti in 
Sumeria inainte de patrunderea lor in mitologia Iudaica. In mitologia greaca, 
apare figura “Iapetus”, sotul nimfei Asia, o alegorie la fondarea Ioniei din 
Asia Mica de catre poporul regelui Codru. In ziua de azi, Arabii si turcii se 
refera la “greci” cu numele rominesc de “Yunani” sau “Ioanii lui Ion”. 
Observati ce popor impresionant au fost Ionienii, ca peste tot unde s-au 
raspindit arienii-carpatini. “Pe vremea lui Herodot (450 i.e.n.) … Ionienii erau 
identificati cu elementul aboriginal din Grecia numit PELASGOI”. Noi stim 
ce neam erau regii Ion si Codru, fara fanteziile din [BRITANICA]. Pe de alta 
parte, numele de “Pelasg” era folosit de greci pentru populatia autohtona 
gasita pe insulele Egeene la venirea lor in Europa. Prin Herodot avem prima 
conexiune dintre Ionieni si Pelasgi, ca fiind de un neam. Aceasta inseamna 
pur si simplu ca Pelasgii erau de acelasi neam cu poporul arian-carpatin, 
deja raspindit pe insulele Egeene la 3000 i.e.n. Aceasta inseamna ca intreaga 
istorie a zonei Egeene este parte din propria noastra istorie, obscurata 
peste milenii sub numele nedrept de “grec” si de “Grecia”, desi tot nume 
rominesc la originea lui. 

[BRITANICA] face o trecere in revista a regulilor morfologice prin care 
limba “greaca” este derivata si inrudita cu limba … ariana ! Nici unde in 
istoria Greciei nu se mentioneaza despre factorul arian din Grecia, dar 
limba Ioniana este comparata cu limba carpatina ! Cum explica 
[BRITANICA] acest paradox? Prin acelasi sablon fara sens, greaca fiind 
cumva, neexplicat si gratuit, din limbile “indo-europene”. Greaca nu avea 
nimic de a face cu limbile europene la venirea in Europa, doar a suferit imense 
influente ariene-carpatine in decursul mileniilor. Plus, a spune “indo-
european” pentru perioada de la 3000 i.e.n. este complet lipsit de sens. 

Sa dam un exemplu concret. [EB] compara vorba “iensi” din “greaca” 
antica cu forma teoretica “hesenti” si cu cuvintul Hitit “asanzi”. Formele 
teoretice ale cuvintelor provin din incercarile europene de reconstituire a 
limbii “unice” din Europa preistorica pe baza limbii ariene si a altor limbi 
contemporane (in care limba romina n-a fost inclusa mai ales datorita DEX-
ului, desi limba romina este limba antica europeana), considerind (in mod 
eronat) ca toate aceste limbi ar avea o origine comuna recenta, deci ar fi 
posibila o reducere la numitorul comun. Ei bine, toate formele de mai sus 
inseamna pur si simplu … “ei sint” (!) din limba romina de azi. Observam ca 
de fapt toate formele de mai sus, de la greaca la Hitita, provin din limba 
romina prin agregare. Astfel “iensi”, “hesenti” si “asanzi” inseamna “ei sint”. 

Un alt exemplu ar fi cuvintul Dorian “mAtEr”, corespunzind la cuvintul 
Ionic “mEtEr”, care este cuvintul arian “mAtar”, cuvintul latin ”madre” si 
cuvintul rominesc “mama ta” sau “ma-ta”, de unde provin toate prin 
agregare. Vorbe de baza Doriene si Ioniene sint pur ariene-carpatine, deci de 
ce sint apelate “grecesti”? 
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Vom discuta in continuare numai fond de vocabular extras din primele 
evenghelii Crestine, care nu au fost redactate in limba Aramaica a Palestinei, 
ci in limba culta ioniana care a devenit astfel limba sfinta crestina. 

Cei patru Evanghelisti oficiali, folosesc cuvintul “pater” si “meter” care 
vin din “pitar” si “matar” din ariana, cu sensul de “parinte” si “mama-ta”. 
Folosesc cuvintul compus “patraparadotos”, cu sesul de “venit de la parinti”, 
care desi suna grec, nu este decit arian-carpatin : “patra” este “pater” 
angaramat, “para” este “prin” iar “dotos” este “dat” sau “data”, cu sensul de 
“dat prin parinti”. Tot Evanghelistii folosesc cuvintul “apator” si “ameter” cu 
sensul de “fara parinti” sau “orfan”, unde prepozitia “a” este mecanism pur 
arian de negare a unui sens, cum ar fi “pitar, apitar”, azi fiind “pitar,nepitar”. 

In Evangheliile originale avem si substantivul “hudor” care desi nu 
seamana, vine de la “apa”, cu sensul de “ud,uda”, deci “hudor”, care devine 
apoi “hudria” pentru “udare” sau “vas cu apa”, sau “anudros” pentru “fara 
udare” sau “uscat”, prin morfologia ariana de negare. 

Verbul arian “da” este important in limba ariana-carpatina si ramine 
important si in limba ioniana. Evenghelistii folosesc urmatoarele cuvinte : 
“dotes” pentru “cel ce da” sau “datatorul”, sau “dota”; “doremai” pentru “dare 
de ofrande”; “didomi” pentru “da-mi mie”; “diastellomai” pentru “da laude” 
la care-i puteti observa compozitia; “lampo” pentru “a da lumina”, care este 
doar “lampa” romineasca (desi DEX-ul zice ca vine din germana, rusa si 
franceza !); “martureo” pentru “a da marturie”, fara comentarii (DEX-ul a 
dat-o iar in bara gasind “marturisati” in slavona !). Mai avem zeci de alte 
contexte dar ne oprim aici. 

Mai gasim in Evengheliile originale urmatoarele cuvinte : “phos” pentru 
“foc”; “phlogizo” pentru “a aprinde” sau “in-flacara” (DEX-ul iar o ghiceste, 
din latinescul “facula’). “anepsios” care este doar “nepot” (care este crezut in 
DEX a fi latinescul “nepos”); “ekmukterizo”, mai putin evident, dar contine 
arianul “mukha” care este “moaca” cu sensul de “fata”, si “rizo” care este 
“ride,ris,risa”, expresia de mai sus fiind “a-i ride in fata”; “erizo” care este 
simplu “a ride”, fiind explicat din Evanghelie drept “descrie pe Isus in contrast 
cu vehementa doctorilor care discutau despre practici …”. Observati cite 
cuvinte inutile pentru a spune simplu ca “ridea de ei”. Mai apare in forma 
“theatrizo” tradus drept “a expune o slabiciune, a deride”, care este de fapt “a 
ride ca la teatru”. 

Am lasat pentru la urma cuvintele rominesti facute celebre de catre 
Evanghelistii Crestini prin limba ioniana, “petros” si “petra”, care vin din 
limba rominica si care au produs apoi numele mondiale de Petre, Petra, 
Pedros, Peter, Pierre, etc. Toate acestea vin de la noi, poporul arian-carpatin, 
desi lumea se refera la primele Evanghelii drept bibliile “grecesti”, nume 
ilegal, insusit ulterior de catre greci, deoarece limba initiala este “ioniana”, 
limba ariana a regelui Ion. 
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Exista inca o dovada clara, in afara numelor si limbii lor rominice, ca 
Dorienii si Ionienii nu erau greci. [EB:DORIANS] : “Herodot … distinge doi 
factori rasiali in Grecia, unul emigrant si unul autohton si asociaza 
introducera limbii greaca cu cel emigrant”. Cu alte cuvinte, grecii si Dorienii 
nici nu aratau la fel unii cu altii. Existau si tensiuni rasiale din acest motiv, din 
care putem mentiona inscriptia din templul Paros (nume tot de origine 
carpatina !) “Intrarea sclavilor si Dorienilor este interzisa”, sau Preoteasa 
templului din Atena care il opreste pe regele Cleomenes cu vorbele “Nu este 
permis Dorienilor sa intre aici”. Deducem ca Dorienii si grecii aveau infatisari 
diferite. Noi stim ca azi grecii au o fiziononmie specifica si sint inca inchisi la 
culoare in ciuda mileniilor de amestec cu populatiile rominice din zona, deci in 
antichitate trebuie sa fi fost si mai negri. Putem deduce ca Dorienii erau albi, 
pentru ca se deosebeau de greci. Ca o dovada palpabila, priviti bustul regelui 
Pericles, sub care Grecia a atins apogeul dezvoltarii sale. Observati ca nu 
este nimic grec in infatisarea lui, aratind tipic dac de pe columna Traiana. Mai 
observati si numele pur rominic pe care-l are, din adjectivul rominesc 
“periculos-pericles”. 

O alta imagine celebra este cea a Afroditei, cunoscuta drept Venus de 
Milo pentru ca a fost gasita la Melos. Aceasta statuie este privita drept esenta 
culturii “grecesti”. De ce atunci figura sculptata nu are nimic de a face cu 
trasaturile specific grecesti? De ce nimeni nu a pus pina acum aceasta intrebare 
legitima, cautind si un raspuns? Cum se poate ca atit Pericles, personaj real, cit 
si Venus, personaj legendar, au figuri specific rominice? Singura explicatie 
posibila este ca nici sculptorul si nici sculptura nu sint grecesti, deoarece ar fi 
facute dupa chipul si asemanarea grecilor. Cum in afara de greci, se mai 
gaseau in Zona Egeana doar Ionienii si Dorienii, aceste figuri celebre nu pot fi 
decit a celor care inca seamana cu aceste figuri si care inca poarta numele 
stravechi, poporul arian-rominic din sinul caruia se trageau Ion, Doru, Codru si 
restul. 

Dorienii au fost un alt factor esential al dezvoltarii culturale impresionante 
din zona Egeana, din nou pe nedrept catalogati drept “greci” : [EB] : “Dorienii 
au contribuit imens la cultura Greciei in poezia corala, germenii dramei, 
arhitectura Dorica, sculpurile din Creta si Argos”. Aceste rinduri sint doar 
saminta cunoasterii propriei noastre istorii pe care abia incepem sa o 
intrezarim. 

[EB,GREEK] : “In evul mediu grecii isi numeau limba lor Romaic si se 
chemau pe ei insisi romani, capitala Imperiului Roman fiind la 
Conastantinopol”. In primul rind, rominitatea grecilor nu provine de la 
Imperiul Roman, ei fiind puternic rominizati inca din antichitate. In al doilea 
rind, Constantin a mutat capitala la Bizantia in Tracia si nu in Grecia, 
ajunsa dominata de Grecia mult mai tirziu, deci identificarea grecilor cu 
Bizantia este falsa si nelegitima. In al treilea rind, daca grecii se chemau 
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romani, era probabil prin spiritul urmasilor regilor Ion, Doru si Codru din 
antichitate, vestitii Ionieni si Dorieni, care proveneau din poporul arian. 

Am gasit si puncte de vedere extreme, cum ar fi [SAVESCU] care sustine 
ca intreaga cultura greaca este un “furt cultural”, pozitie izvorita din 
insuficienta intelegere a fenomenului istoric si cultural petrecut in zona 
Egeana. In primul rind o cultura nu se fura ci se preia, fara a face nici o 
paguba “proprietarului” original. Putem oare spune ca indienii ne-au “furat” 
cultura vedica? Evident ca nu, deoarece poporul arian-carpatin a dus-o acolo, 
deci era tot cultura Dunareana de la origine. In plus cultura vedica s-a 
dezvoltat in India pe o directie unica impresionanta, inca existenta prin 
Biserica hindu, fara de care ar fi fost pierduta pe vecie ! Un fenomen 
asemanator s-a petrecut in zona Egeana, unde grecii s-au asezat printre 
popoare rominice, de la care au primit un flux continuu demografic, lingvistic 
si cultural pentru citeva milenii. Daca zeii nostri vedici-carpatini au ajuns pe 
muntele Olimp, chiar avind nume si relatii grecizate, au facut-o prin popoarele 
regilor Ion, Doru, Codru, Manea, Macedon, etc., care aveau acelasi drept 
la cultura vedica ca si cei ramasi in urma in spatiul Carpato-Dunarean. 
Exista totusi o imagine mondiala gresita asupra zonei Egeene, pe nedrept 
confundata cu "Grecia", care doar ulterior s-a extins asupra intregii zone. 
Voalul grec de pe fata culturii Egeene trebuie inlaturat, ceea ce si facem prin 
aceasta lucrare. 

Ce nume istorice au avut grecii si ce origine are numele lor contemporan? 
Numele pe care grecii se cheama azi este “Elen”, provenind din istoria lui 
Hesiod care isi traseaza genealogia, desi nu stim daca se referea la greci sau la 
popoarele rominice din zona. Originea este trasata la Elen, din care se trage 
Ion, Manea si Macedon, care numai “greci” nu erau. Ii gasim apoi apelati cu 
“greci”, care provine tot de la un neam rominesc din Italia, “graioi”. Mai tirziu 
isi schimba apelativul in “romani”, incercind sa se identifice si cu Imperiul 
Roman ! 

De la “Eleni”, la “Graioi” si la “romani”, toate numele “grecilor” provin 
din limba romina. In cele din urma constatam ca grecii sint singurii din 
Europa care nu au un nume pentru ei insisi, in propria lor limba. 

Grecii s-au identificat pe nedrept cu marea cultura Ioniana, a poporului 
arian-carpatin. Grecii s-au identificat pe nedrept cu marea cultura Doriana, a 
poporului arian-carpatin. Grecii s-au identificat pe nedrept cu primele 
Evanghelii Crestine, limba poporului arian-carpatin. Grecii s-au identificat pe 
nedrept cu Constantinopolul, orasul Bizantia sau Roma Noua din Tracia, 
capitala Imperiului Roman Dacic. Grecii s-au identificat pe nedrept cu 
Imperiul Roman in sine. Grecii s-au identificat pe nedrept cu cultura Europei 
antice, fiind de fapt cultura ariana-carpatina in esenta ei. 

Cum se poate atunci ca sub numele contemporan de “grec” sa fie ascunsa 
o mareata cultura ariana-carpatina? Acesat este posibil pentru ca ne referim 
cu numele contemporan de “grec” la o zona antica care nu avea nimic de 
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a face cu grecii, de Ionia, Troia, Tracia, Macedonia, etc. Este ca si cum ne-am 
referi la Panonia antica cu numele de Ungaria, sau la zona Getilor cu numele 
de Ucraina ! De aceea este imperativa revitalizarea numelor de Ionieni si 
Dorieni precum si detasarea acestora de apelativul nedrept de “grec”. 

Destinul grecilor in Europa nu poate fi nicidecum vazut independent de 
poporul arian-carpatin, care s-a extins pina la insulele Egeene ducind limba si 
cultura rominica in toate colturile lumii. Stralucirea antica a zonei Egeene este 
datorata poporului arian-carpatin, in mijlocul caruia grecii erau doar o 
componenta mica. Sub numele Greciei, prezenta in zona Egeana a 
poporului arian-carpatin devine invizibila, la fel cum sub numele Romei 
prezenta poporului arian-carpatin in toata Europa de sud de la Oceanul 
Atlantic la Marea Neagra a fost obscurata pina la prezenta lucrare. A sosit 
timpul ca rominitatea din zona numita azi Grecia, precum si restul Europei de 
sud, sa fie adusa la lumina si sa ii se recunoasca meritul de factor esential al 
dezvoltarii europene si mondiale antice. Nu putem decit banui vag imensele 
deschideri viitoare pornind la aceasta munca dificila de cunoastere a propriului 
nostru trecut. 

 
 

7.8. Limba latina 
 
Va intrebati poate ce cauta limba latina in capitolul inchinat dovezilor 

despre rominitatea antica? Poate oare latina fi o dovada a limbii rominice a 
dacilor? Avem oare in sfirsit mult tinjitul document antic care sa ne confirme 
rominitatea dacilor? 

Exista o dovada mareata despre natura limbii rominice a dacilor, dovada 
care ne vine prin cunostiintele extensive pe care le avem despre literatura … 
latina ! si a caror semnificatie n-a fost inteleasa pina acum. 

Evolutia limbii latine este bine documentata incepind pe la sfirsitul erei 
trecute si se imparte in : 1) latina pre-literara pe la 250 i.e.n.; 2) latina arhaica 
pina pe la 90 i.e.n. 3) latina clasica, virsta de aur dintre 90 i.e.n. si 14 e.n., 
Lucretiu, Virgil, Horatiu (alt nume rominesc, cu radacina “hora”); 4) latina 
virstei de argint, de la Tiberius la Traian (alt nume rominesc, din radacina “a 
trai”); 5) latina arhaica !!! a lui Gellius, Fronto si Apuleius dintre 117 e.n. si 
180 e.n.; 6) Virsta decadentei care incepe cu scrierile Crestine de la Roma. 

Ce ne intereseaza in mod deosebit este latina arhaica care apare la Roma 
intre 117-180 e.n. pentru a doua oara. Observati aici discontinuitatea in 
evolutia limbii latine, care dupa virsta de argint se intoarce la forma latina 
arhaica ! Sa vedem ce informatii gasim despre acest arhaism neobisnuit. 
[EB,LATIN] : “Arhaismul perioadei urmatoare dintre 117-180 era atit de 
pronuntat incit aceasta perioada ar putea fi numita perioada arhaizarii (limbii 
latine). A fost totusi insotita de inovari dramatice in domeniul crearii de forme 
noi si admiterea formelor populare”. 
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De ce se intoarce literatura latina la forme “arhaice” dupa epoca de aur si 
de argint? Nimeni nu a explicat-o vreodata si pe nimeni nu a frapat aceasta 
convulsie literara de la Roma. Sa observam ca latina arhaica apare brusc 
dupa cucerirea Daciei de catre romani ! Dacia este cucerita la 107 iar 
primele lucrari literare de la Roma, intr-o limba arhaica, apar la 117, deci 
dupa zece ani. 

Noi stim ca romanii au jefuit Dacia din plin si mai multe zeci de mii de 
daci au fost dusi in robie la Roma, unde au muncit la ridicarea capitalei lumii. 
Acesti daci se ridica prin societatea romana si ajung in zece ani sa marcheze 
creatiile literare de la Roma pentru totdeauna, prin limba lor proprie daca. 
Aceasta este vazuta de [BRITANICA] in mod eronat ca fiind o reintoarcere la 
arhaism. 

Deducem de aici ca limba daca era ceea ce este frecvent referit in istorie si 
literatura drept “latina arhaica” sau “latina vulgara”. Aceasta este si limba 
Italiei pre-romane, a Daciei pre-romane si in final a Europei pre-romane. 
Aceasta limba rominica-daca sau latina vulgara era limba a jumatate din 
Europa la schimbarea erelor si provenea din spatiul Carpato-Dunarean, 
de la stramosii nostri arieni. Sa observam ca dacii ajunsi la Roma nu numai 
ca influenteaza limba capitalei lumii ci produc si schimbari culturale 
“dramatice” precum si punerea in valoare a caracterului lor pastoral popular, 
ca oriunde in lume unde s-au extins pentru multe mii de ani mai inainte. 

 
 

7.9. Rominitatea Europei la sfirsitul erei noastre. 
 
Se presupune la ora actuala ca jumatate din Europa provine ca neam si 

limba de la latini, deoarece limbile romantice de azi sint evident inrudite cu 
latina, apoi latina a fost limba oficiala a Imperiului Roman, iar limbile 
europene anterioare latinei sint “necunoscute”, deci considerate “disparute”. 
Aceasta teorie devine invechita prin lucrarea de fata care demonstreaza 
imposibilitatea disparitiei unei jumatati din Europa sub stratul subtire de 
latinism. 

Am aratat in acest capitol cum limbi majore europene cum ar fi limba 
geta, daca, traca, italica, galica si iberica se considera “disparute” in ultimii 
2000 de ani, fara nici un fel de urma, sub numele Romei, ceea ce sfideaza orice 
dezvoltare lingvistica cunoscuta in istorie. Am mai aratat ca dezvoltarea 
lingvistica si culturala a zonei Egeene si Asia Mica se datoreaza tot poporului 
arian-carpatin, obscurata de aceasta data sub numele Greciei. 

Am mai aratat ca prin prisma “latinitatii”, similaritatile care exista la ora 
actuala intre limba romina, albaneza, dialectele Italiene, franceza si spaniola, 
pot fi explicate numai prin dezvoltari lingvistice paralele si la distante 
continentale, ceea ce nu a fost demonstrat niciodata in istoria omenirii, cu 
exceptia tarilor “latine” de azi. 
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Exista o multitudine de paradoxuri si situatii fanteziste care rezulta din 
ipoteza niciodata demonstrata, a originii latine a tarilor rominice din Europa. 
Aceasta origine “latina” este pur si simplu subinteleasa ca un fapt general 
acceptat desi nu se bazeaza decit pe inertia intelectuala umana. La o scrutinare 
mai atenta, care pune intrebari si asteapta raspunsuri, ne dam seama ca 
intrebarile ridicate sint nenumarate, iar raspunsurile nu exista. 

Singura explicatie care inlatura toate aceste paradoxuri si care este 
convergenta catre concluziile Demonstratiei Morar, este faptul ca toata Europa 
de sud de la Atlantic la Marea Neagra era deja rominizata acum peste 2000 de 
ani, inainte de ridicarea latinilor. In acest fel limbile rominice nu s-au 
dezvoltat identic si in paralel pornind de la un fond diferit in fiecare caz in 
parte, ci au fost inrudite la originea lor rominica de acum 2000 de ani. 
latina Imperiului Roman nu a facut decit sa unifice si mai mult limbile 
europene rominice, in cursul primului mileniu al erei noastre. 

Prin originea ariana-carpatina, toata Europa de sud de acum 2000 de ani 
isi recistiga dreptul la existenta, toate popoarele antice renascind in urma 
inmormintarii lor de vii sub voalul latin : dacii, getii, tracii, italicii, celtii, galii 
si ibericii. 

Limba poporului arian-carpatin care a ajuns in Iran si India, va deveni 
prima limba Sfinta din lume, cea vedica, fiind folosita la redactarea Bibiliei 
Avesta in Iran si a Bibliei Rig Veda in India. Prin limba ioniana, a regelui 
arian-carpatin Ion si urmasului sau Codru, limba ariana devine Sfinta pentru 
a doua oara, limba Evangheliilor Crestine, fiind folosita la redactarea 
scrierilor Crestine care au schimbat fata lumii. Mult mai departe, in Asia 
Centrala, in inima Chinei, limba ariana devine Sfinta pentru a treia oara, 
limba Budista, fiind folosita la redactarea bibliilor Budiste. 

Sa facem cunoscut lumii ca originea genetica, lingvistica si culturala a 
omenirii de azi este Plaiul Mioritic, este spatiul Carpato-Dunarean, este 
pamintul fagaduit de Marele Dacia insusi poporului sau ales, arienii de demult, 
dacii de la inceput de era si rominii de azi. 
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8. Dacia Mare 

 
 
Dacia poarta un nume sfint, cel al Zeului Dacia, care se trage din capul 

incoronat al zeilor vedici, marele Diaus Pitar insusi. Noi rominii avem o 
pozitie unica in mareata cultura Veda, deoarece Dacia este unica tara din 
lume care poarta un nume sfint arian-vedic, asa cum ne-am si astepta de la 
originea maretului popor arian antic. Prin urmare, Dacia este pamint sfint arian 
in care noi rominii am fost saditi de catre zeii vedici insisi. 

Poporul arian a fost cel mai maret popor antic, raspindit in toata lumea, 
intre Irlanda si India, pe jumatate din Tera. La ora actuala se considera ca 
poporul arian original a disparut cu totul, traind numai prin cei pe care i-a 
cucerit demografic, lingvistic si cultural, sub numele generic de Euro-Asia. 
Cum se poate ca cel mai mare popor al tuturor timpurilor sa nu fi lasat 
nimic in urma sa, un loc de origine, un neam care sa-i poarte genele si o 
limba care sa-i poarte vorbele, cind alte neamuri mici si neinsemnate sint 
inca in viata? 

Scenariul de mai sus, desi este absurd, nu este singurul din Europa. 
Herodot se refera la poporul Daciei de la 500 i.e.n. ca “cel mai numeros popor 
din lume dupa indieni”. Prin urmare, arienii care s-au raspindit in lume intre 
2000-1000 i.e.n., nu mai existau 500 de ani mai tirziu, din moment ce poporul 
major sint dacii ! Cum au putut arienii sa se dezintegreze in neant intre 1000 
i.e.n. si 500 i.e.n.? Cum au putut dacii sa devina “cel mai numeros popor din 
lume” pe la 500 i.e.n. cind ei nu existau la 1000 i.e.n.? Absurditatile continua, 
deoarece dacii, “cel mai numeros popor din lume” la 500 i.e.n. vor dispare de 
pe fata pamintului in 150 de ani de administrare romana a Daciei ! Credeti ca 
absurditatile s-au terminat? Nu inca, deoarece rominii vor apare din neant, 
dupa mileniul migratiilor, cu o limba deja formata, de o structura pur “latina” 
si asemanatoare cu limba spaniola de la capatul opus al Europei ! 

Arienii, cel mai mare popor antic, se raspindesc in toata lumea intre 2000-
1000 i.e.n. dar sint “disparuti” la 500 i.e.n. Dacii “apar” din neant pe la 500 
i.e.n. ca cel mai mare popor european, inca cel mai mare la 100 e.n. dar 
“dispar” si ei de pe fata pamintului pina pe la 300 e.n. Rominii “apar” din 
neant, ca fiind autohtonii din tot sud-estul Europei la venirea migratorilor. 

Scenariul de mai sus nu este o inventie absurda a mea, ci sint fapte in 
general acceptate la ora actuala, fiind chiar teoretizate la Institulul de 
Lingvistica si publicate in DEX. Noi ne propunem aici sa culegem informatii 
istorice care sa ne permita sa scoatem in evidenta aceste absurditati si sa facem 
cunoscute faptele reale care au determinat destinul arienilor carpatini si a 
dacilor, precum si devenirea poporului si limbii romine. 

Dacia este pamintul rominesc strabun, radacina adinca in istorie, mai 
adinca decit al oricarui alt neam european. Este pamint de legenda, de trecut 
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glorios, un izvor uman, cultural si lingvistic pentru intreaga omenire. Fata 
lumii de astazi asa cum o stim noi a izvorit si si-a luat seva pentru milenii din 
Dacia. Sper sa reusim sa fim la inaltimea stramosilor nostri arieni, noi cei de 
acum si cei care vin dupa noi. 

 
 

8.1. Dacia, cea mai mare putere europeana 
 
In acest capitol vom aduce marturii documentare despre Dacia straveche, 

prin prisma altor neamuri europene care au cunoscut si scris despre Dacia si 
locuitorii sai. Imaginea care se desprinde despre Dacia este de mare putere 
europeana de acum 2000 de ani.  

Puterea Daciei atinge apogeul sub mina unificatoare a lui Burebista pe la 
50 i.e.n. Dacia este singura putere europeana care are un pod de piatra peste 
Dunare, ca dovada a marii sale puteri economice. Acesta putere economica 
este dublata de puterea politica si militara, pe care Imperiul Roman a simtit-o 
nu numai o singura data. Dacia este ultima tara cucerita de Imperiul 
Roman in Europa, cucerire care a avut loc dupa aproape 200 de ani de 
confruntare continua, in care Imperiul Roman a suferi infringeri dezastruoase 
si repetate. 

Cucerirea Daciei a fost posibila numai dupa ridicarea Romei la scara de 
putere mondiala, bazata pe resursele nelimitate ale imperiului in materie de 
tehnica de lupta si resurse umane. Cucerirea Daciei a fost un eveniment major 
pentru Imperiul Roman ajuns la culmea puterii sale militare si economice. 
Chiar si asa, cucerirea Daciei a fost mentinuta o perioada istorica deosebit de 
scurta, de la 107 la 270, care subliniaza inca o data marea putere a Daciei. 

 
 

8.2. Originea numelui Daciei 
 
Cunostiintele scrise despre Dacia ne provin prin cultura egeana si latini. 

[EB:DACIA] : “Dacia, numele antic roman dat zonei in care avem România 
moderna ...”. In [BRITANICA] se considera ca “Dacia” era numele roman al 
zonei Carpato-Dunarene, dar avem dovezi ca numele “Dacia” este de fapt mult 
mai vechi. Dacia nu este numele roman al zonei Carpato-Dunarene asa 
cum se sustine aici, ci este numele stravechi arian-vedic al patriei 
poporului arian-carpatin. 

Numele Dacia nu vine de la romani ci este numele arian-vedic al zeului 
zeilor, Dacia insusi, cap incoronat al Panteonului vedic. In vechime, Dacia a 
fost zeul creator, ulterior posibil sa fi fost chiar zeul solar. Numele Dacia este 
un nume Sfint, inca cinstit de milioane de credinciosi hindu, care-i spun pe 
numele indian de Dacsa sau Daksha. 
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Desi cunostiintele noastre scrise despre Dacia ne vin prin Imperiul 
Roman, nu inseamna ca romanii au si denumit Dacia, ci doar i-au scris numele 
pe hartile lor. Potrivit DEX-ului numele “Dac” provine din latinescul “Dacus” 
iar adjectivul “dacic” provine din latinescul “dacicus”. DEX-ul ar putea face si 
aici un gest patriotic de a renunta la originea romana a numelui Dacia si sa 
admita ca numele Daciei in sine este dac ! Romanii nu au pornit la botezarea 
lumii intregi ci doar au scris pe hartile lor numele intilnite in lumea reala. 

Dacia si numele ei sint mult mai vechi decit ajungerea arienilor in India pe 
la 1500 i.e.n. In indepartata Indie, unde credinta vedica a capatat radacini 
adinci, numele maritului Dacia a fost alterat peste milenii devenind Dacsa. Nu 
putem astepta de la poporul indian sa transmita pe cale orala numele lui Dacia 
neschimbat pentru aproape doua mii de ani, deci forma indiana de Dacsa nu ne 
surprinde de fel. Dacsa nu este de asemenea o pronuntare specific carpatina ci 
specific indiana. Marturie vie despre numele zeului zeilor este Dacia Mare a 
inceputului de era. 

Cine analizeaza Panteonul vedic facut nemuritor prin biblia Veda 
descopera ca relatiile complicate dintre zeii vedici, incepind cu Dacia insusi, 
continuind cu Indra si trecind prin toti ceilalti, Mitra, Varuna, Suria, etc. nu 
sint decit legende rominice stravechi despre personaje umane care in 
vechime au avut probabil o existente reala. Facem acum o afirmatie inedita si 
anume ca Dacia a fost un rege real al tarii numita mai tirziu Dacia. Dacia a 
fost un rege real si maret, care a devenit stapinul Panteonului vedic, ajuns 
zeificat in cultura vedica.  

Spatiul Carpato-Dunarean este pamintul ales al lui Dacia insusi, iar 
poporul arian-carpatin este poporul ales al zeilor arieni. Dacia a fost cel mai 
maret rege pamintean pe care spatiul Carpato-Dunarean l-a cunoscut vreodata, 
ajuns apoi un rege ceresc, imortalizat si zeificat prin biblia vedica. Daca ne 
referim la inceputul inceputului, Maritul Dacia, care si-a ales spatiul Carpato-
Dunarean drept propria lui casa, trebuie sa fi provenit din sinul poporului 
Pelasg care a parasit Atlantida in urma catastrofalei scufundari a bazinului 
Egeean. Dacia Mare si prin ea intregul spatiu Carpato-Dunarean devine 
renasterea legendarei Atlantide. 

 
 

8.3. Dacia antica 
 
Gasim o referire la Dacia, in mod indirect, in istoria Greciei, la capitolul 

conflictului cu Persia. Dupa 800 i.e.n. Grecia incearca sa se extinda de pe 
insulele Egeene catre interiorul Europei. Aceasta expansiune este oprita de 
catre o alta expansiune, cea a Imperiului Persan. 

[EB:GREECE] : “Situatia s-a schimbat cind Cyrus cel Mare a incorporat 
Lydia (Asia Mica, vecina Troiei) in Imperiul Persan pe la 546 i.e.n.”. Sa 
vedem cit de mare si tare a fost Imperiul Persan : “... Succesorii lui au supus 
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fiecare stat de la Valea Indus (vestul Indiei) pina la Mediterana si Egiptul”. 
Uitati cum avem de a face cu un imperiu impunator, al carui capat este in 
India, care a cucerit Egiptul si acum bate la portile Europei prin cucerirea 
Anatoliei (Turcia de azi). “In 514-513 Darius I-ii a condus trupele Imperiului 
Persan peste Bosfor in Europa, a marasluit nord impotriva Scitilor de peste 
Dunare si s-a retras rusinat”. Iata cum marele Imperiu Persan, intins din India, 
peste Iran, pina in Egipt, se retrage “rusinat” din expeditia peste Dunare. Ne 
punem intrebarea despre potentialul uman de dincolo de Dunare. 

Aici se vorbeste despre Sciti, care la ora respectiva controlau teritoriul de 
la nord de Marea Neagra dintre Bug si Don si chiar dincolo spre Volga. Acesti 
Sciti jefuiau frecvent teriitoriile persane dinspre Marea Caspica si Darius a 
incercat sa-i prinda in aceasta zona. Noi stim ca zona Dunareana de la varsare 
era teritoriul Getilor. 

“Getii, popor stravechi de origine traca si inruditi de aproape cu dacii, 
ocupau amindoua malurile Dunarii de jos, iar la nord de Dunare se extindeau 
departe pina spre sudul Rusiei”. Getii ocupau unul dintre centrele initiale de 
raspindire a poporului arian, de mare insemnatate strategica, la gurile Dunarii 
in Marea Neagra. O asemenea pozitie de invidiat nu putea fi mentinuta numai 
de catre o populatie numeroasa. 

“Getii sint prima data mentionati in istoria scrisa de catre Herodot, 
referindu-se la invazia Scitiei de catre Darius I-ii la 513 i.e.n.”. Deci, potrivit 
povestii lui Herodot, poporul cu care Darius vine in contact trecind Dunarea 
sint getii si nu Scitii pe care-i avea in vedere, cu centrul mult mai departe intre 
Bug si Don. Nu putem sa-i vedem pe Geti avind pozitie neutra in conflictul 
dintre Darius si Sciti, mai ales ca drumul spre Scitia trecea peste inima 
pamintului get. Sa vedem mai departe ce stim despre geti. 

“Un secol mai tirziu, anumiti geti erau condusi de regele Sitalces, rege in 
Odrysae. Cind Odrysae a fost supusa de catre Filip (tatal Macedonului) in 342 
i.e.n., getii s-au pus bine cu Filip si astfel fiica regelui get s-a casatorit cu 
Filip”. Sa remarcam aici ca regele Macedoniei, cind Macedonia devine putere 
europeana si se ridica catre apogeul puterii sale mondiale de sub Alexandru, se 
casatoreste in familia regala geta. Aceasta ne spune destul despre puterea 
Getilor si despre limba comuna pe care o vorbeau. Remarcati de asemenea ca 
Alexandru, care va deveni Cel Mare, se naste din mama geta si tata 
macedonean. La aceasta m-am referit anterior cind am afirmat ca primul 
imperiu cu adevarat mondial, cel macedonean, a fost creat de catre neamul 
rominic. 

Sa mai observam expresia “anumiti geti”, ceea ce inseamna ca nu toti getii 
erau sub regele Sitalces, deci getii erau si mai impresionanti decit ii descrie 
aceste rinduri. Nu stim de unde a izvorit pornirea Macedonului, dar dupa ce a 
luat puterea si i-a infrint pe Tribalii din Balcani, a trecut Dunarea si a incendiat 
capitala Getilor la 335 i.e.n. Nu putem banui decit posibile intrigi de epoca, 
eventual ajutor pe care l-au dat Tribalilor. 
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Putin mai tirziu, pe la 326 i.e.n. “...Zopyron, guvernatorul macedonean al 
Traciei a fost ucis intr-o expeditie impotriva Getilor”. La ora respectiva 
Macedonia era deja stapina lumii, din India, prin Egipt si toti Balcanii. Getii 
sint cei care nu numai ca rezista invaziei dar il doboara pe guvernatorul insusi, 
deci era o forta de invidiat. Parca puterea Getilor creste in continuare, pentru 
ca “la 292 i.e.n. Lysimachus a penetrat pina in cimpia Basarabeana dar a fost 
obligat sa se predea, dar regele Getilor numit Dromichete l-a lasat sa se 
intoarca in pace”. Aici nu putem decit sa ne imaginam ce s-a intimplat de fapt. 
Ceea ce este de necontestat este puterea Getilor care nu numai ca-l infring pe 
Lisimachus dar isi permit sa fie generosi cu un invadator. In spatele acestei 
generozitati trebuie sa fie o mare putere economica si militara, dublata 
eventual de o politica bine jucata sau poate relatii de familie care n-au ajuns 
pina la noi. 

Aflam apoi despre Geti ca “...se inchinau lui Zalmoxe ...”. Zalmoxe a fost 
Mare Preot in Dacia si a produs o revolutie antica in gindire care va culmina cu 
inceputul Crestinismului. Getii si dacii au fost propovaduiti in nemurirea 
sufletului si viata dupa moarte, cu mult inaintea aparitiei miscarii 
Crestine din Palestina. De aceea, sustinem aici ca Crestinismul nu a aparut 
din neant ci bazat pe cultura vremii, initiata tot din spatiul carpatin. 
Zalmoxe s-a reintors din morti dupa trei ani, asa cum o va face mai tirziu Isus 
Cristos dupa trei zile, si a propovaduit mesajul vietii vesnice tuturor popoarelor 
dace. 

Tracii raspindeau groaza pe cimpul de lupta pentru ca luptau cu pieptul 
dezgolit, sfidind moartea. Tracii nu dispretuiau viata ci credeau in 
nemurirea de dupa moarte. Ce popor si cultura mareata trebuie sa fi fost 
neamul rominesc sa creeze asemenea idei zguduitoare ! “Grecii erau profund 
impresionati de credinta Getilor in nemurirea sufletului, iar rationalistii greci 
din coloniile de pe malul Marii Negre l-au identificat pe Zalmoxe ca fiind un 
student de-al lui Pitagora”. Creed ca afirmatia de mai sus nu trebuie luata 
cuvint cu cuvint, dar legatura pe care grecii au facut-o intre Zalmoxe si 
Pitagora inseamna marea autoritate morala si intelectuala a lui Zalmoxe 
in lumea antica. 

Coloniile de comert infiintate pe malul Marii Negre sint denumite aici 
“grecesti”, dar aratam ca la originea lor sint Ioniene, deci tot de origine ariana-
carpatina, doar referite generic drept “grecesti” pentru ca veneau din zona 
Egeana. Daca nemurirea sufletului a fost transmisa "grecilor", este doar o 
chestiune de timp pina cind va patrunde in Palestina. Nu este nemurirea 
sufletului ideea centrala Crestina? Binenteles ca [BRITANICA] ii vede si pe 
Geti ca “dispar” din istorie in epoca Crestina. Mai tirziu avem pe romini care 
“apar” in istorie la fel de miraculos, fara nici o explicatie. Explicatia sintem noi 
insine, toti rominii de astazi, inclusiv cei din Moldova, Basarabia si Bucovina, 
vechi pamint get. [BRITANICA] confunda lipsa de informatii despre un popor 
cu “disparitia” acestuia, desi noi sintem marturie vie. La apropierea zorilor erei 
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noastre, getii erau o mare putere economica, politica, militara, culturala si 
religioasa, cu influente mondiale. 

 
 

8.4. Dacia vermurilor romane 
 
Sa vedem cit de puternica era Dacia vazuta prin prisma documentelor 

istorice contemporane ei. [EB:DACIA] : “… poporul dac ocupa la vremea 
respectiva teritorii la sud de Dunare si nord de munti (Carpati)”. Observati ca 
poporul Daciei, ocupa intregul sud-est european, din Balcani la Panonia, la 
nord de Carpati si in Basarabia, avind la centru România de azi. Pur si simplu 
nu exista un alt popor de talia dacilor pe la inceputul erei noastre. “Dacii 
apar in aliante cu alte triburi impotriva Imperiului Roman in 112 i.e.n., in 109 
i.e.n., in 75 i.e.n.”. Vedem cum Dacia era adversar constant al Imperiului 
Roman in expansiune, caruia ii se opune politic si militar. 

“... regatul unificat construit la 60-50 i.e.n. de catre regele Burebista a 
fost mult mai formidabil”. [EB] recunoaste ragatul lui Burebista drept “mult 
mai formidabil”. Un regat “formidabil” poate fi creat numai de catre o tara 
puternica in resurse umane si economice. Sa vedem niste detalii geografice. 
“Puterea lui (Burebista) se intindea pina la Marea Neagra unde asezarile 
grecesti din sudul Rusiei au fost covirsite, la vest dincolo de Tisa, la nord pina 
la Slovacia moderna, iar la sud pina peste Dunare in Tracia, dincolo de 
Belgrad”. Deci la 50 i.e.n. Dacia era o tara puternica demografic si militar 
ocupind de fapt tot sud-Estul Europei, mai multe milioane de locuitori. 

“Se pare ca Burebista a oferit ajutor lui Pompei in 49 i.e.n. si Cezar a 
planuit o expeditie vasta impotriva noului regat”. Aici este vorba despre lupta 
pentru putere de la Roma, imediat dupa caderea triumviratului Cezar-Crassus-
Pompei. Crassus era doar un mare bogatas si nu avea legaturi cu armata. Cezar 
si Pompei erau amindoi generali si consuli. La apogeul conflictului, Crassus o 
sterge undeva in Galia, Pompei care avea armata prin Spania se indreapta catre 
Macedonia dar nu-l poate evita pe Cezar. Legenda spune ca Burebista a ajuns 
cu trei zile prea tirziu pe cimpul de lupta si Pompei era deja invins, deci Cezar 
a ramas singurul pretendent. 

Ce deducem de aici este faptul ca Burebista, in calitate de Rege al 
Daciei, se amesteca in mod direct in afacerile Imperiului Roman, sustinind 
pretendenti la putere. Interventiile lui Burebista erau in mod sigur sustinute de 
puterea lui militara si financiara, altfel de ce le-ar pasa romanilor? 

Aceasta este perioada de virf a regatului Dacic, cind a fost posibila 
construirea podului de piatra peste Dunare. Ar mai fi posibila o perioada 
istorica ulterioara pe care o discutam mai tirziu, dar construirea podului de 
catre Apolodor, in perioada de conflict deschis dintre Imperiul Roman si 
Dacia, este exclusa. Imperiul roman pur si simplu nu-si putea permite 
construirea podului fiind in conflict cu puterea formidabila a Daciei. 
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Dupa asasinarea lui Burebista, regatul dac “... S-a rupt in cel putin patru 
parti, dar dacii au continuat sa atace Roma, iar expeditia din 11-10 i.e.n. a 
fost deosebit de devastatoare”. Pentru mine este evident ca dacii isi aparau pur 
si simplu teritoriul impotriva Romei expansioniste. Atacuri “deosebit de 
devastatoare” la adresa Imperiului Roman pot fi produse doar de marea forta 
militara si economica a Daciei. Pe atunci nu existau masini de lupta, deci 
fiecare actiune era infaptuita de catre oameni, mai mult decit numerosi ca sa 
“devasteze” Imperiul Roman. Cum le face Roma fata? 

“Generalii lui Augustin i-au impins inapoi in mod treptat, pina dincolo de 
Dunare, dupa care au stationat o armata de 80.0000 de oameni in Moesia pe 
malul drept al Dunarii si astfel situatia s-a echilibrat pina pe la 69 e.n.”. 
Imperiul roman, care cucerise deja majoritatea Europei, cheltuieste cu 
intretinerea unei armate de 80.000 de oameni la inceput de era, doar ca sa-i 
opreasca pe daci de a-si mai reclama paminturile de la sud de Dunare. Ce 
putere formidabila se ascundea in Dacia de dinaintea erei noastre ! Pe ce se 
bazeaza [BRITANICA] cind spune ca Dacia era “slab locuita”? Va spun eu, pe 
“unii scriitori maghiari si slavi” asa cum se afirma si nu pe documente 
istorice. Pe linga forta romana formidabila stationata pe Dunare, imaginati-va 
atractia exercitata de bogatiile imense ale Daciei si retinerea romanilor de a 
incerca orice impotriva Daciei. 

In anul 69 e.n., din lipsa de alte resurse, romanii trimit armata de pe 
Dunare impotriva lui Vitellius. Dupa plecarea armatei romane de la sud de 
Dunare, “Dacii ... captureaza mai multe forturi”. La aceasta ora, intreaga 
Europa era invinsa si incorporata in Imperiul Roman. Dacia era acum ultima 
tara europeana nesupusa Imperiului Roman, imperiu care se intindea din 
Algeria, peste Egipt, Orientul Mijlociu cu Palestina si Siria, Asia Mica, 
Balcanii, peste Galia pina in Spania si insulele Britanice. Insulele Britanice au 
devenit colonie romana pe la 50 i.e.n. iar Dacia era inca independenta 150 de 
ani mai tirziu. Ce deduc eu de aici este ca Anglia era slab locuita, iar Dacia era 
intens populata, Anglia era slaba si saraca iar Dacia era puternica si bogata, 
plus ca populatia romina locuia peste tot in Imperiul Roman de rasarit. 

Conflictul daco-roman se exacerbeaza in continuare : “... un raid dac pe la 
85 e.n. in Moesia (la sud de Dunare) rezultind in moartea guvernatorului 
Oppius Sabinus”. Imperiul roman este acum stapinul absolut al lumii intregi, 
iar Dacia nu numai ca este independenta, dar ataca Imperiul Roman care 
ocupase anterior paminturile Daciei de la sud de Dunare. Dacia este in pozitia 
economica si militara de a ataca unica putere mondiala care i-a incalcat 
teritoriile stravechi. 

Imperiul roman nu cedeaza noii presiuni si “... Domitian restaureaza 
situatia anul urmator, dar comandantul armatei Cornelius Fuscus a fost 
omorit impreuna cu o mare parte a armatei sale intr-o incercare de invazie“. 
Dacia este singura putere europeana capabila sa faca fata armatei imperiale, sa 
o doboare si sa-l ucida pe generalul insusi. Incercati sa va imaginati cimpul de 
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lupta si marele dezastru pentru romani avind o intreaga armata distrusa prin 
trecerea Dunarii. 

“In anul 88 e.n. Roma cistiga o victorie la Tapae linga Portile de Fier dar 
Dacia primeste o pace favorabila. Dacia recunoaste suzeranitatea Romei, dar 
primeste investitii si echipe de ingineri romani”. Aceasta este prima batalie 
nedecisa dintre Roma si Dacia, dupa 200 de ani de confruntare. Aceasta 
batalie cruciala are loc la sud de Dunare deci Dacia avea inca initiativa si 
apare ca un oponent egal al Romei care era la culmea puterii sale 
mondiale. Are oare vreo legatura batalia de la sud de Dunare cu existenta 
podului de la Turnu Severin? In urma rezultatului nedecis, Decebal realizeaza 
ca Roma este mai puternica decit niciodata si decide sa semneze un tratat de 
pace cu Roma. Prin tratatul daco-roman, Roma isi cumpara neutralitatea 
viitoare a Daciei. Dacia primeste toate avantajele materiale, echipele de 
ingineri pentru dezvoltarea infrastructurii transporturilor, etc., dar se 
angajeaza sa nu mai atace Imperiul Roman, acceptind drept garantie o 
garnizoana romana stationata la Sarmisegetuza. Pe plan economic, Roma este 
si ea cistigata, avind in vedere cheltuielile imense cu mentinerea frontierei 
Dunarene din ultimii peste 200 de ani. 

Acum este a doua perioada istorica cind constructia podului peste Dunare 
a devenit posibila, prima fiind domnia lui Burebista. In conditiile de pace 
daco-romana din 88 e.n., podul peste Dunare poate deveni o realitate. Chiar si 
asa, nu ar fi o constructie romana cum se spune, ci daco-romana, care este cu 
totul altceva. Imaginati-va potentialul uman si economic necesar constructiei 
unui pod de piatra peste Dunare, singurul din Europa. 

La sfirsitul primului secol Dacia era singura tara europeana care putea 
balansa puterea mondiala a Romei. Pe ce se bazeaza [BRITANICA] cind 
sustine ca “Dacia era slab locuita”? Pe “anumiti scriitori slavi si maghiari” si 
nu pe documente istorice. Asemenea opinii gratuite nu ar trebui publicate intr-
o lucrare tehnica de larga circultie, care ar trebui sa se bazeze doar pe 
documente. Ma intreb cind oare o sa publice [BRITANICA] opinia mea ca 
Dacia era cea mai mare putere europeana la inceputul acestei ere? Din pacate 
eu nu sint inrudit cu familia regala germana care domneste inca si la Londra … 

 
 

8.5. Dacia, victorie istorica pentru Roma 
 
Dacia s-a opus Imperiului Roman expansionist printr-o confruntare care a 

durat 200 de ani. Dacia strabuna a cazut prada Imperiului Roman ajuns la 
culmea puterii sale mondiale sub imparatul Traian. Cucerirea Daciei a fost 
cea mai mare victorie a Imperiului Roman dintotdeauna. 

In cinstea marii victorii impotriva Daciei, s-a inaltat Columna Traiana, cea 
mai impresionanta constructie din toate timpurile facuta in cinstirea vreunei 
victorii. Constructia a durat sapte ani de zile dupa cucerirea Daciei. La baza 



 12

Columnei s-a pregatit un loc de veci pentru Traian insusi, iar pe culmea 
coloanei s-a inaltat statuia din aur a Imparatului. Intre baza si culme se 
desfasoara o spirala de basorelifuri care preamaresc faptele de arme ale lui 
Traian impotriva Daciei. Columna este inca mindria Romei 2000 de ani mai 
tirziu. 

Coloana Traiana, este doar unul dintre nenumaratele elemente ale 
complexului arhitectonic care s-a dezvoltat in jurul acesteia, toate facute 
posibile numai prin jefuirea Daciei noastre strabune. Intrarea in Forum se facea 
prin poarta deschisa in baza Columnei Traiana, in vederea covirsirii celor care 
intrau, prin maretia marelui erou roman. 

Nu este nimic maret in cucerirea Daciei, din punctul de vedere al 
stramosilor nostri Daci-arieni. Columna ne ii arata ca infaptuind munci grele 
sub supraveghere romana, de la demolarea zidurilor cetatilor dace pina la plata 
de taxe grele in turme de animale, grine, etc. Tot dacii aveau de sustinut cele 
doua legiuni romane permanent stationate la Alba Iulia, numarind 10.000 de 
legionari. Fiecare soldat primea o solda de 100 de dinari pe zi, tot din bogatiile 
smulse Daciei. 

Bogatiile jefuite de catre romani in urma infringerii Daciei sint 
inimaginabile si nu vor fi pe deplin cunoscute niciodata. Dupa cucerirea 
Daciei, pretul aurului a scazut in intregul Imperiu Roman, deci bogatia smulsa 
dacilor a avut un impact mondial. Tot caderea Daciei a insemnat inflorirea 
fara precedent a Romei, pe tarim urbanistic si arhitectural. Traian a fost 
sarbatorit, inca din cursul vietii sale, ca cel mai mare erou vreodata al 
romanilor, dar numai dupa cucerirea Daciei ! 

Toate aceste fapte de necontestat ne demonstreaza situatia Daciei de cea 
mai mare putere europeana de acum 2000 de ani. A auzit cineva de o 
coloana inchinata cuceririi Angliei? De unde provine dezinformarea mondiala 
pe care o propovaduieste [BRITANICA] sustinind ca “Dacia era slab 
populata ”? Are poate legatura cu relatiile de rudenie intre familia regala 
britanica, germana si Austro-Ungara? 

Ni se spune la istorie ca romanii au construit un pod de piatra peste 
Dunare in vederea cuceririi Daciei. Invadarea Daciei a avut loc dupa 200 de 
ani de confruntare, timp in care Roma a suferit infringeri dezastruoase de mai 
multe ori. 

Cum este posibil sa avem un pod de piatra construit peste Dunare in 
conditii de razboi declarat cu Dacia, cea mai mare putere europeana? Din 
imaginea de mai sus, de la baza Columnei, dedicata inceputului razboiului 
Dacic, vedem in centru pe Traian insusi intr-un fel de caiac-canoe, de unde 
urmareste armata romana trecind Dunarea pe un pod de pontoane, avind 
la baza barci legate una de alta. 

Cum se face ca romanii construiesc un pod in vederea invaziei, dar se 
trezesc ca au nevoie de barci ca sa treaca? Este evident ca dacii, care controlau 
partea opusa a podului de peste Dunare, l-au facut impracticabil, prin 
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distrugerea partilor lemnoase dintre elementele de piatra ale podului. Exista 
mai multe implicatii ale impractibilitatii podului de peste Dunare, la vremea 
invaziei romane, dupa cum se vede pe Columna. 

In primul rind este evident ca Decebal controla complet cel putin partea 
nordica a podului din moment ce a reusit sa-l scoata din functiune in vederea 
stavilirii invaziei, deci podul de peste Dunare este cel putin daco-roman, daca 
nu dac in intregime. 

O alta implicatie este faptul ca romanii nu au construit podul in vederea 
invaziei, asa cum se sustine, ci podul era acolo inaintea invaziei. Podul de 
peste Dunare, singurul din Europa de acum 2000 de ani, a putut fi construit 
numai in una din urmatoarele perioade istorice : a) pe timpul tratatului de pace 
daco-romana semnat intre Domitian si Decebal la 88 e.n.. b) pe timpul domniei 
lui Burebista dupa 50 i.e.n., cind Dacia era inca intreaga, pe ambele maluri ale 
Dunarii. Varianta a) este mai subreda din moment ce pacea daco-romana nu a 
durat prea mult. Cea mai probabila perioada este construirea podului sub 
Burebista, cind Dacia a atins culmea puterii sale, la scara continentala. 

Oricare ar fi perioada istorica, fapt ramine ca Dacia era singura tara 
europeana cu un pod de piatra peste Dunare, fapt sugestiv pentru marea 
putere economica si umana a Daciei. De unde stie [BRITANICA] ca Dacia era 
“slab populata”, iar ulterior “a fost exterminata”? Podul de piatra de peste 
Dunare a fost reconstruit cu mari eforturi, dupa razboiul Dacic. La ce-ti trebuie 
pod de piatra catre un loc “pustiu”? Cite alte popoare au fost “exterminate” de 
catre romani? Cine a auzit de un pod de piatra peste Tamisa, care la intrarea in 
Londra nu este oricum mai mare decit Somesul, iar la reflux se poate trece pe 
jos? Cine a auzit de bogatiile jefuite de romani din Anglia? Cine a auzit de 
pacea romano-engleza? Nu exista nici un raspuns coerent la aceste intrebari 
deoarece afirmatiile anti-rominesti din [BRITANICA] nu provin din fapte 
istorice ci din simple opinii politice nefondate. 

Un alt fapt care rezulta din distrugerea podului inainte de invazia romana 
este faptul ca Dacia aflase de intentiile romane si a putut lua masuri 
preventive. Aceasta inseamna ca atit Roma cit si Dacia aveau un serviciu de 
informatii care lucra in ambele sensuri. Romanii infiltrasera de mult agenti in 
Dacia, aveau hartile necesare, calauze pentru cele trei coloane de armata catre 
Sarmisegetuza, planurile de aparare ale cetatii, schema alimentarii cu apa 
potabila, spioni care aflasera de ascunderea tezaurului, etc. Cea mai mare 
aventura romana din toate timpurile nu avea loc la intimplare, ci era bine 
pregatita tehnic, militar, informational, diversionist, etc. Actiunea romana nu 
era cu nimic mai prejos decit sa zicem o agresiune anglo-americana 
contemporana, aceleasi mijloace si scopuri ascunzindu-se in spatele sistemului 
agresiv. 

 
 

8.6. Dacia este trecut, prezent si viitor 
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Maretia Daciei de inceput de era este evidenta si cu toate acestea ni s-a 

spus de citeva secole incoace ca dacii au disparut pina la ultimul iar din limba 
lor majora europeana nu a mai ramas chiar nimic, doar sapte cuvinte, cit 
minunile lumii antice. La aceasta deformare istorica si-a adus contributia si 
DEX-ul, care in orbirea sa latinista si nepatriotica ne spune ca “opinca” vine 
din bulgara, “hotar” vine din maghiara, “sura” vine din germana, “pita” este 
slavona iar “apa” este latina ! 

Toate aceste enormitati provin si din faptul ca limbii romine de azi ii se 
neaga inca dreptul la existenta chiar de catre institutia care este menita sa-i 
apere fiinta, Institutul de Lingvistica al Academiei Romine. Pentru ca se crede, 
in ciuda oricarei dovezi cit de mici, ca limba dacilor era diferita de limba 
romina, s-au adoptat fanteziile cu disparitia dacilor pina la ultimul, a limbii lor 
stravechi tot pina la ultimul cuvint, a “latinitatii” limbii romine, etc., desi in 
aceeasi perioada istorica alte neamuri europene vecine, chiar neinsemnate, sint 
ne-disparute si bine conservate lingvistic. 

Prin lucrarea de fata, limba romina si-a cistigat in sfirsit dreptul la 
existenta multimilenara, demna de maretia stramosilor nostri Daci-arieni. 
Limba intregului spatiu Carpato-Dunarean milenar s-a raspindit in toata lumea, 
stind la baza tuturor limbilor europene vechi si noi precum si la baza multor 
alte limbi intinse pina in centrul Chinei. Tot limba ariana-carpatina a generat si 
faimoasa limba latina, careia ii se atribuie o pozitie de stramos european pe 
care de fapt nu o are. 

In urma cuceririi Daciei, ne-am uitat zeii nostri strabuni, uitindu-ne in 
felul acesta pe noi insine pentru mai bine de doua mii de ani. Limba romina a 
supravietuit propriei noastre negari din ultimele secole. Nu exista pedeapsa 
mai mare pe lume decit sa ajungi sa-ti negi propriul neam si limba ca sa-l 
preamaresti pe cuceritor drept stramos. De aceea devine evident ca pedeapsa 
zeilor strabuni se apropie de sfirsit, poporul ales al Maritului Dacia regasindu-
si radacinile stravechi in pamintul fagaduit noua de zeii vedici insisi, sfintul 
spatiu Carpato-Dunarean. 

România de azi va deveni Dacia Noua, renascuta din Dacia Mare de ieri. 
Poporul romin este tot acolo unde poporul ales a lui Dacia insusi si-a plimbat 
pasii pentru nenumarate mii de ani, iar pe buzele noastre curge laptele si 
mierea limbii sfinte ariene, vedice, dace si romine. Noi, rominii de azi, am fost 
in pamintul Daciei de la inceputul timpului si vom ramine aici pina la sfirsitul 
timpului, jurind sa nu mai lasam vreodata uitarea oarba sa se aseze in mintea si 
sufletele noastre. 

Prin Dacia Noua, disparuta Atlantida s-a inaltat din apele marii in anul 
2000 ca sa-si ia locul cuvenit de nucleu al Europei, renascind precum 
legendarul Phoenix din propria-i cenusa, in spatiul Carpato-Dunarean de ieri, 
de azi si dintotdeauna. 
 



 15

 



 3

 

CUPRINS 

 
 

9. POPORUL ARIAN ÎN DOCUMENTELE ISTORICE............................4 
9.1. ARIENII ŞI EUROPA ..................................................................................6 
9.2. ARIENII ŞI ASIA MICĂ............................................................................15 
9.3. ARIENII ŞI IRANUL .................................................................................18 
9.4. ARIENII ŞI INDIA ....................................................................................21 
9.5. ROMÎNIZAREA LUMII ANTICE .................................................................24 

 
 



 4

 
9. Poporul arian in documentele istorice 

 
 
In capitolul Demonstratia Morar am demonstrat fara echivoc ca pe plan 

lingvistic si cultural, singurul popor din lume care a putut crea cultura vedica 
este poporul romin care vorbeste limba romina. Demonstratia Morar este 
consistenta in sine insasi si nu se bazeaza pe alte criterii istorice sau 
arheologice. In acest capitol vom aduce alte marturii istorice si arheologice 
care sint convergente catre concluziile Demonstratiei Morar si anume originea 
Carpato-Dunareana a poporului arian si prin el a culturii vedice. 

Imaginea globala care se desprinde in urma cercetarii de aici este 
urmatoarea : acum vreo 4000 de ani, un popor care se numea pe sine insusi 
arian, traia in spatiul Carpato-Dunarean din Europa, spatiu intins de la est la 
vest intre Basarabia si Panonia peste arcul carpatin, iar de la nord la sud intre 
dicolo de muntii Carpati, peste Balcani la Marea Mediterana. Centrele cele mai 
puternice par a fi bazinul Dunarean, zona Moldova-Basarabia si zona Panonia-
Banatul-Balcani, cunoscute mai tirziu drept Dacia si Tracia. 

Cunostiintele materiale despre poporul arian ne provin din descoperirile 
arheologice de peste tot in Europa, Asia Mica, Iran si India. Cunostiintele 
scrise despre arieni ne provin din Iran si India prin biblia Avesta si respectiv 
biblia Rig Veda. Numele de “arian” era folosit despre ei insisi in imnurile din 
cele doua biblii. 

Numele poporului arian a fost abuzat in ultimele secole de catre toti 
extremistii lumii, mai ales Europeni, dar nu numai, ca sa-si justifice actele de 
agresiune si suprematie, ceea ce neaga si murdareste natura pastorala a 
arienilor. S-a incercat identificarea poporului arian cu Omul Alb sau Omul 
Razboinic. Din acest motiv, inainte de a trece in revista urmele arheologice ale 
poporului arian, din spatiul Dunarean in toata Europa si in Asia pina in India, 
trebuie sa facem mai multe precizari, pentru a fixa contextul uman si cultural 
in care ne aflam pe la 2000 i.e.n. 

Poporul arian nu este singurul popor european de acum 4000 de ani. 
Prin determinismul geografic european si mareata Dunare, poporul arian-
carpatin este poporul cel mai numeros si raspindit din Europa, dar nu singurul. 
La nivel global mai existau popoarele Teutonice in nord-vestul Europei si 
popoarele slave in nord-estul Europei. Toate aceste popoare erau de rasa alba 
europeana si vorbeau limbi europene deja inrudite gramatical dar nu 
vocabular, elementul comun fiind limba unica europeana din Atlantida-Egeana 
straveche.  

Expansiunea poporului arian nu a constituit prima raspindire 
Dunareana in lume. Marea expansiune ariana a fost precedata pentru milenii 
de raspindirea poporului Dunarean in toata lumea si a fost urmata de alte valuri 
Dunarene pina pe la inceputul erei noastre. Expansiunea ariana este doar un val 
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major in istoria multimilenara a raspindirii Dunarenilor in toata Europa si mult 
dincolo catre Asia si Africa. 

Raspindirea limbii Carpato-Dunarene in Europa si lume avusese deja 
loc, intr-o masura mai mica, inainte de marea expansiune ariana. Prin arieni 
marcam doar un alt val major de rominizare a Europei si Asiei, dar nu primul 
si nici ultimul din istorie.  

Poporul arian nu era un popor migrator. Exista autori care neaga 
originea ariana a culturii vedice, precum si originea ariana a tehnologiei 
avansate pe care o aveau, tocmai pe motivul aspectului "migrator", spunind ca 
le-au preluat de undeva. La prima vedere arienii par migratori, dar nu era asa. 
Arienii nu mergeau din loc in loc avind o viata nomada ci se raspindeau 
continuu din spatiul Carpato-Dunarean catre toate punctele cardinale. Valul 
arian este o mare expansiune umana si nu o migratie umana. Expansiunea 
Dunarenilor dura deja de mii de ani inaintea arienilor si va continua pentru 
inca 2000 de ani dupa arieni. Nucleul Dunarean nu a parasit niciodata spatiul 
Carpato-Dunarean in masa, ca sa mearga altundeva, ci pe masura cresterii 
populatiei Dunarene ei se extindeau tot mai departe de centrul de plecare. 

Desi nu avem dovezi scrise si nici nu vom avea vreodata deoarece sintem 
in preistorie sau inainte de istoria inregistrata, este mai mult decit probabil ca 
poporul din spatiul Carpato-Dunarean se numeau “arieni” inainte de valul 
arian care a cucerit lumea. Ei nu au inventat numele de arian si apoi au fugit 
repede pina in India ca sa raspindeasca acest nume, ci era deja o cultura 
milenara inainte de marea expansiune. In acest context istoric, cuvintele 
rominesti din familia “ara,aria” trebuie sa fie mai vechi de 5000 de ani ! 

In zorii marii expansiuni ariene in jur de 2000 i.e.n. avem poporul 
Dunarean extins de-a lungul Dunarii si prin Italia, pina in Franta si Spania, la 
sud pina la insulele Marii Egeene, la est ocupind toata Asia Mica, in regiunile 
Troad, Frigia, Caria, etc. In mod evident aceasta este doar aria aproximativa de 
raspindire, deoarece inainte de 2000 i.e.n. urmele Europenilor pot fi deja 
trasate peste Sumeria pina in India si in nordul Africii. 

In tot acest context uman complex, trebuie inteles ca poporul Dunarean nu 
era singurul neam din zona de raspindire de mai sus, ci doar cel mai important, 
alte popoare fiind asezate printre Dunareni, inclusiv in Europa, cum ar fi 
Etruscii din Italia, Bascii din Iberia, grecii de pe insulele Egeene si altii din 
Asia Mica si nordul Marii Negre. Aceste popoare nu erau nici europene ca 
origine si nici de limba Carpato-Dunareana. In acelasi timp existau anumite 
migrari inverse, catre Europa. Noi ne ocupam aici de istoria arienilor dar 
aceasta se desfasura in paralel cu istoria altor popoare, chiar daca erau mai 
mici si din punct de vedere lingvistic si cultural mai putin dominante decit 
arienii Dunareni. 

Bazinul Dunarean este axa vitala a Europei, cea mai importanta din istoria 
continentului, dar nu este singura sursa umana, lingvistica si culturala. In 
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general, alte mari riuri europene sint leaganul altor culturi, chiar daca prin 
pozitia lor geografica nu sint dominante in Europa. 

Pe planul raspindirii ariene de dupa 2000 i.e.n. exista trei pozitii 
geografice de interes deoasebit. Prima este locul de plecare, spatiul Carpato-
Dunarean, in special Panonia, Banatul si Dunarea de Jos cu Balcanii. Al 
doilea loc este primul mare centru atins de arieni in expansiunea lor estica, 
nordul Sumeriei si al Iranului, in special nordul Iranului. Al treilea loc este 
nordul Indiei, valea Indusului si a Gangelui, in special nord-vestul Indiei 
imediat invecinat cu Iranul. Toate aceste locuri vor fi analizate mai jos, fara a 
exclude alte zone atinse de expansiune, cum ar fi extremitatile Europei, Asia 
Mica, etc. 

Poporul arian, de o cultura prin excelenta pastorala, cum sintem noi inca 
azi, era inzestrat de Dumnezeul vedic numit Dacia, cu o inteligenta sclipitoare, 
care a produs cele mai mari descoperiri tehnologice antice si universale, din 
care fac parte roata plina, roata spitata, carul tras de cal si roata olarului. 
Aceste descoperiri marete si universale produc o crestere nemaivazuta a 
nivelului de trai din spatiul Carpato-Dunarean, rezultat intr-o crestere 
demografica fara precedent care a condus la marea expansiune ariana de acum 
4000 de ani. 

In continuare vom urmarii pasii arienilor in succesiune cronologica 
dovedita arheologic, de la plecarea din spatiul Carpato-Dunarean pina la 
sosirea in India si plecarea mai departe. Expansiunea arienilor nu este 
brusca dar este masiva si continua, desfasurindu-se pentru o perioada de 
1000 de ani. Iranul este atins in 300 de ani de la plecare, iar India este atinsa 
dupa vreo 500 de ani de la plecare. 

 
 

9.1. Arienii si Europa 
 
In jurul anului 2000 i.e.n. se marcheaza un mare val de migratie umana 

din zona Dunarii catre toate colturile lumii. Acest val va cuprinde Europa in 
toate directiile cardinale si va trece peste Asia Mica pina in India, fiind 
cunoscut in istorie drept poporul arian. 

[EB,EUROPE] : “Pentru intelegerea istoriei europene ulterioare trebuie 
notata aparitia in toata Europa trans-Alpina a unei populatii pastorale 
provenind sau strins legata de zona Pontica si Caucaziana”. Prin zona Pontica 
se refera la Marea Neagra iar zona Caucaziana este cea cuprinsa intre Marea 
Neagra si Marea Caspica. 

Este dovedit arheologic ca zona de plecare a acestui popor pastoral este 
Dunarea de Jos. De ce se mentioneaza zona Caucaziana in acest caz? Pentru ca 
imensul val uman care a urmat in urmatorii 1000 de ani a trecut din Tracia 
peste Asia Mica si a cuprins nordul Mesopotamiei, Iranul si India. Aparitia 
arienilor in Iran si India este bine documentata istoric si arheologic, dar s-a 
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raspindit opinia gratuita ca ar proveni dintre Marea Neagra si Caspica, loc 
aproapiat de nordul Iranului. [BRITANICA] a adoptat, printre multe alte 
sabloane, ideea originii arienilor din estul Marii Negre. Estul Marii Negre este 
un loc unde o cultura se poate eventual extinde, dar estul Marii Negre nu 
poate fi un loc de origine al unei mari culturi, care se identifica 
intotdeauna nu cu zonele aride si muntoase ci cu marile riuri continentale. 
Nici unde in [BRITANICA] nu am intilnit o reconoastere deschisa a rolului 
esential al bazinului Dunarean in dezvoltarea Europei, dar am intilnit ca 
origine posibila a arienilor Asia Centrala ! 

Daca [BRITANICA] crede ca originea arienilor este la est de Marea 
Neagra, se cunoaste orice urma lingvistica sau culturala cit de mica localizata 
in estul Marii Negre? Cel mai mare centru de limba ariana contemporana este 
vestul Marii Negre, spatiul Carpato-Dunarean, spatiu capabil de a sustine 
dezvoltarea unei mari culturi. Pe de alta parte, este de necontestat o miscare 
ariana raspindindu-se dinspre gurile Dunarii, Moldova si Basarabia, pe la nord 
de Marea Neagra catre est. Prin urmare Asia este cuprinsa dinspre spatiul 
Carpato-Dunarean pe la sud si pe la nord de Marea Neagra, ceea ce este 
normal. In acest fel Iranul poate fi atins si dinspre estul Marii Negre. 

Din puntul de vedere al Chinei, arienii provin din India, dar India este 
doar un loc intermediar. Din punct de vedere al Indiei, arienii provin din Iran, 
dar Iranul este doar un loc intermediar. Din punct de vedere al Iranului, arienii 
vin dinspre Marea Neagra, dar Marea Neagra este doar un loc intermediar. Din 
punct de vedere al Asiei Mici, arienii vin dinspre Balcani si ne apropiem de 
originea lor. Din punct de vedere al Europei Centrale, arienii vin dinspre est, 
bazinul Dunarii si iar ne apropiem de originea lor. Din punct de vedere al 
Europei Nordice, arienii vin dinspre sudul Europei si iar ne apropiem de 
originea lor. 

Confuzia din [BRITANICA] s-a produs si pentru ca sosirea arienilor in 
Iran nu a fost corelata cu raspindirea arienilor-Dunareni in toata Europa 
si Asia Mica cu secole mai devreme. Noi vom documenta aici o secventa 
cronologica care arata o miscare umana dinspre Europa Dunareana catre toate 
zarile lumii si anume : 1900 i.e.n. Europa Centrala, Grecia si Asia Mica sint 
invadate de valuri masive de Dunareni-carpatini, deci singurul loc central este 
spatiul Carpato-Dunarean; 1700 i.e.n. acest val uman atinge nordul 
Mesopotamiei si Iranul deci are o componenta estica de jur imprejurul Marii 
Negre; 1500 i.e.n. acelasi val uman ajunge in India unde va dezvolta o cultura 
impresionanta. 

Daca zona de plecare ar fi fost estul Marii Negre, primul loc cucerit ar fi 
fost Mesopotamia si Iranul, Europa abia apoi, dar toata Europa marcheaza 
valul arian cu 200 de ani inaintea Iranului. Din secventa datarilor europene, 
iraniene si indiene, observam miscarea arienilor dinspre Europa de sud est 
catre Iran si India. Aceasta secventa cronologica demonstreaza zona initiala de 
plecare a arienilor ca fiind spatiul Carpato-Dunarean, de unde a avut o 
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componenta vestica, nordica, sudica si estica simultana, deci a pornit in toate 
directiile geografice in acelasi timp. Componenta vestica va atinge Atlanticul 
iar cea estica va trece dincolo de India. 

Mai exista elementul de simultaneitate europeana a expansiunii 
ariene, element care in mod surprinzator nu este observat in [BRITANICA] si 
pe care il documentam mai jos. La 1900 i.e.n. urmatoarele zone sint atinse 
simultan de catre poporul arian : Dunarea de Sus, pe unde este Germania de 
azi; Europa de nord-vest, zona Lituaniei, etc.; Europa de nord-est, zona 
stepelor; insulele grecesti din Marea Egee; sudul Marii Negre, Asia Mica, 
regiunea Anatolia, Troia, Lidia, etc. Observati ca toate aceste zone formeaza 
un cerc imens concentric cu spatiul Carpato-Dunarean. 

Avem vreo dovada arheologica a originii Dunarene a arienilor? 
“Arheologia ilustreaza miscarea oamenilor din aceasta zona (Carpato-
Dunareana) mai ales catre vest si anumite miscari de prin 2000-3000 i.e.n. au 
adus forme Indo europene care s-au suprapus cu populatia locala (Europa 
Centrala)”. Observati termenul ilogic de “indo-european” folosit in 
[BRITANICA] cu referire la un popor pornit de pe Dunare la 3000 i.e.n. ! La 
acea data India inca nu exista pentru noi, dar [BRITANICA] vrea sa evite 
numele de “arian” cu orice pret. Cine invata istoria, ce afla din 
[BRITANICA]? Ca zona Dunareana era locuita la 3000 i.e.n. de “indo-
europeni” ! la fel cum Panonia de mai tirziu va fi locuita de “ne-maghiari” ! 
Din mijloc de informare, [BRITANICA] devine cel mai raspindit mijloc de 
dezinformare din lume. 

Noi precizam aici ca miscarea demografica dinspre spatiul Carpato-
Dunarean catre vestul Europei a avut loc nu la un singur moment de timp, ci a 
fost o miscare continua, inceputa in pre-istorie si terminata pe la schimbarea 
erelor. Timp de multe mii de ani, oamenii continua sa curga dinspre spatiul 
Carpato-Dunarean, dar din timp in timp apar miscari majore. 

Afirmatia de mai sus este de fapt o recunoastere a originii Carpato-
Dunarene a poporului arian, desi afirmatia explicita n-o ve-ti gasi niciunde 
in [BRITANICA], doar informatii voalate care trebuie citite printre rinduri. 

O miscare masiva dinspre spatiul Carpato-Dunarean a avut loc acum 
4000-5000 de ani, care este inceputul marii expansiuni a poporului arian. 
Populatiile locale peste care arienii se suprapuneau in sudul Europei nu erau de 
fapt de un alt neam ci proveneau si ele tot din spatiul Carpato-Dunarean, dar cu 
secole si milenii inaintea arienilor. Imediat inainte erei noastre apare ultimul 
val dinspre spatiul Carpato-Dunarean cunoscut drept celti, care s-au suprapus 
si ei peste arienii care mai inaintea lor s-au suprapus peste populatiile locale 
din Europa. Intre arieni si celti au fost alte miscari umane dinspre spatiul 
Carpato-Dunarean chiar daca nu au avut loc pe scara larga. 

Imaginea care se contureaza este de un izvor uman imens centrat pe 
spatiul Carpato-Dunarean care produce colonizarea intregii Europe in 
ultimii aproximativ 10.000 de ani. 
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Marea miscare demografica dinspre Dacia, cunoscuta drept expansiunea 
ariana, n-a avut loc “mai ales” spre vestul Europei ci a cuprins toata zona 
balcanica, nordul Europei intrind in contact cu triburile Teutonice si slave, 
cucerind toata zona azi numita Grecia, Asia Mica in provincia Troad cu centrul 
la Troia, apoi Persia si India. 

Noi vedem aceasta miscare ca fiind generalizata si avind loc in toate 
directiile, ceea ce demonstreaza o Dacie exploziva demografic. Aceasta mai 
inseamna si conditii de viata foarte bune din moment ce populatia crestea si se 
raspindea in toata lumea. Sa nu uitam ca este perioada revolutiei tehnologice 
antice, cu domesticirea calului, aparitia carului de lupta si a rotii olarului, toate 
in spatiul Carpato-Dunarean. 

Cum se explica absurditatea termenului de “indo-european” din 
[BRITANICA] aplicat arienilor antici? [EB,EUROPE] : “Este convenient si 
ne-partizan sa ne referim la acesti oameni sub una dintre etichetele 
arheologice – poporul Ceramicii Cordate”. Aici este vorba despre limba de 
lemn din [BRITANICA] care joaca si politica si stiinta in acelasi timp. 
Afirmatia de mai sus inseamna pur si simplu ca [BRITANICA] nu vrea sa 
numeasca poporul Carpato-Dunarean drept arian, desi numele pe care l-au 
raspindit in lume este de arian si nu de “indo-european” ! Prezentam la Planse 
un model de vas cordat in partea superioara, precum si un obiect de uz inca 
disputat numit “Securea de Lupta”, desi utilizarea acestuia nu este inca 
elucidata. Cultura numita “Ceramica Cordata” sau “Securea de Lupta” este 
raspindita in toata Europa in aproape 1000 de ani precedind marea expansiune 
ariana. 

[BRITANICA] nu face aceasta afirmatie pentru ca s-au trezit germanii la 
inceputul secolului XIX sa sustina in mod gratuit ca ei sint arienii, desi nu vor 
apare pe scena istoriei europene pentru inca 2000 de ani ! Germania fascista a 
facut o adevarata teorie fantezista din originea lor ariana ca sa-si creeze 
justificare ideologica pentru agresiunea asupra Europei si lumii. 
[BRITANICA] nu face aceasta afirmatie pentru ca s-au trezit si persanii in 
1935 sa-si schimbe numele din Persia in Iran ca sa sublinieze si ei pe originea 
lor ariana, cerind guvernelor lumii in mod oficial sa fie numiti iranieni si nu 
persani. [BRITANICA] nu face aceasta afirmatie pentru ca s-au trezit si 
indienii extremisti, fratii lor din Imperiul Britanic, sa sustina ca arienii nu ar fi 
cucerit India ci ca au pornit din India si au cucerit Europa !? Din aceste jocuri 
politice care nu ar trebui sa aiba de a face cu stiinta, [BRITANICA] nu-l 
numeste pe poporul Carpato-Dunarean sub numele lui istoric de poporul arian, 
ci poporul “Ceramicii-Cordate”, eventual “indo-european”, care este un fel de 
a vorbi vorbe. De acum incolo voi traduce acest nume politic drept arian. 

[EB,EUROPE] : “Din cauza conexiunilor lor sud-estice, a naturii lor 
evident razboinice, a utilizarii timpurii a calului domestic, a multor 
caracteristici a ritualurilor si a culturii lor materiale, se poate crede ca 
poporul arian vorbea dialecte indo-europene”. Traducind aceste rinduri din 
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[BRITANICA] mi-am amintit sentimentele avute citind cotidianul Scinteia. 
Deci, se recunoaste “conexiunea lor sud-estica” care inseamna pur si simplu ca 
arienii proveneau in mod dovedit arheologic din zona Dunarii, desi nu se 
pomeneste Dacia strabuna. 

Se recunoaste de asemenea aparitia calului domesticit in spatiul Carpato-
Dunarean, ca mijloc de calarie si tractiune. Calul domesticit este si una dintre 
cauzele economice care a contribuit la pregatirea si efectuarea marii 
expansiunii ariene. Prin spiritul stralucit al arienilor-carpatini, acestia 
inventeaza roata si apoi carul tras de cai. Acest mijloc tehnologic produce in 
conditiile antice o fenomenala crestere a nivelului de trai si a populatiei in 
spatiul Carpato-Dunarean. Cresterea demografica produsa de inovatiile 
tehnologice este cauza principala a marii expansiuni ariene. 

Mai sus se foloseste expresia “dialecte indo-europene” ca sa nu se spuna 
limba ariana, inregistrata prin biblia Rig Veda ajunsa mai tirziu in India. Este 
vorba tot de limba de lemn din [BRITANICA] care face iar politica si nu 
stiinta. Este complet lipsita de sens folosirea termenului de dialecte “indo-
europene” la 2000 i.e.n. din moment ce legatura dintre Europa si India nu era 
inca stabilita pe scara larga, din moment ce oamenii umblau inca pe jos ! Ce 
vrea sa se spuna aici in mod ascuns, este ca din trasaturile arheologice ramase 
de la arienii-carpatini, precum si de la cei care au ajuns in India, limba pe care 
o vorbea poporul arian-carpatin era limba din Rig Veda, cea mai veche limba 
inregistrata si inca vorbita. Cu alte cuvinte, arienii-carpatini vorbeau cu “apa”, 
“suta”, “nas”, etc. Sper sa se auda si la Institutul de Lingvistica care intretine 
DEX-ul. 

La inceput ni s-a spus de natura pastorala a arienilor, iar acum s-a 
mentionat natura “evident razboinica”. Rominii nu au fost niciodata razboinici, 
este poate cel mai ne-razboinic popor european. Situatia este diferita cu arienii 
ajunsi pe alte meleaguri care cu timpul s-au schimbat, cum ar fi arienii-iranieni 
care cuceresc lumea sub Darius, arienii-macedoneni care cuceresc imperiul lui 
Darius sub marele Alexandru, apoi arienii-latini care cuceresc amindoua 
imperiile anterioare.  

De unde apare impresia de “razboinic” cind este vorba despre arianul-
carpatin? In primul rind este vorba de domesticarea calului. Pina la arieni a 
fost nemaivazut in istorie ca un om sa calareasca, sau sa apara din senin intr-un 
car tras de cai. Apare dintr-o data un aspect inspaimintator, o putere de neoprit, 
o viteza de miscare neegalata. Aceasta este cauza falsei imagini asupra 
arienilor. Din cauza utilizarii calului si a carului, arienii se deplasau foarte 
repede si in numar mare, rezultind a fi dominanti rapid in orice zona se duceau. 
Fiind dominanti, ceramica pe care ei o faceau lua intotdeuna locul ceramicii 
anterioare a locului respectiv, metodele lor agricole deveneau preponderente 
fata de cele locale, sculele lor luau locul altora. Ce se constata la scara istorica 
si arheologica este inlocuirea brusca a culturii anterioare cu cea ariana, care 
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poate fi interpretata drept agresiune si distrugere a celei vechi, care este de fapt 
doar o inlocuire masiva a celei vechi cu una noua. 

Arienii nu au format nici unde in lume un Imperiu arian de exemplu. Lor 
nu le-a placut niciodata puterea centralizata si nici nu au exercitat-o asupra 
altora. Plecind din spatiul Carpato-Dunarean, arienii nu s-au pornit niciodata 
pe jaf si cucerire, doar se extindeau in mod natural si pasnic cautind noi 
paminturi unde sa-si continue viata lor pastorala si economia prin excelenta 
casnica. O sa aducem mai jos dovezi directe a naturii pasnice a arienilor in 
multe zone din Europa unde s-au raspindit. 

[EB,EUROPE] : “Ei (arienii) au furnizat un element dominant continuu 
pina la si dupa inceputul Epocii Bronzului europene pe la 1500 i.e.n”. Nu 
numai in Europa, dar oriunde in lume si-au purtat pasii, arienii au fost un 
factor novator, aducind cu ei calul si carul, roata olarului si noi metode de 
olarit, cunostiinte metalurgice esentiale zonelor parcurse, metode inaintate de 
agricultura si pastorit, cunostiinte matematice cum ar fi sistemul zecimal, 
minunata creatie culturala si religioasa care este Rig Veda si care sta la baza 
tuturor religiilor de pina acum. Pur si simplu nu exista un alt factor or 
fenomen uman in istoria umanitatii care sa se compare ca importanta cu 
marea expansiune ariana-carpatina. Fata omenirii cum o cunoastem azi a 
fost puternic marcata de catre raspindirea arienilor in toata lumea. 

[EB,EUROPE] : “Locuitorii regiunii Dunarii Mijlocii (Banat si Panonia) 
protejati de Carpati n-au fost prea tare calcati de catre razboinicii arieni dar 
ei aveau propriile loc conexiuni Mediteraneene si Anatoliene” Nu cred ca 
muntii Carpati nu au avut nici un rol in stavilirea valului arian din Panonia, din 
moment ce arienii se miscau in principal pe Dunare in sus catre Europa 
Centrala, iar Dunarea trece prin mijlocul Panoniei si Banatului. De asemenea, 
nu este posibil sub nici un motiv din lume sa avem poporul Panoniei diferit de 
poporul Dunarii de Jos. Din moment ce arienii au pornit de pe bazinul 
Dunarean, evident ca si Dunarea de Jos si Dunarea Mijlocie au avut un rol 
activ in marea expansiune ariana. Daca nu se vad urme distructive ale trecerii 
arienilor peste Dunarea de Mijloc este pentru ca arienii nu au trecut peste 
Panonia ci au pornit din Panonia si de pe Dunarea de Jos la cucerirea lumii. 

O afirmatie interesanta este “Ei (Panonicii) aveau propriile lor conexiuni 
Mediteraneene si Anatoliene”. Se pare ca [BRITANICA] stie mai multe decit 
spune si a ajuns de mult la concluzii convergente cu ale noastre, dar evita a le 
afirma deschis : popoarele de pe Dunarea de Mijloc, Dunarea de Jos, 
Tracia si Asia Mica, erau de acelasi neam, dovedit de noi ca fiind rominic. 
Din context s-ar deduce ca arienii ar fi pornit din Asia Mica dar i-au crutat pe 
cei din Panonia fiind de acelasi neam. Aici [EB] face o greseala imensa, sa 
considere Anatolia punct de plecare si Panonia loc de trecere, in loc de invers. 
Asia Mica nu a generat niciodata in istorie un mare val uman si nici nu o va 
face vreodata, pentru ca marile valuri umane apar pe marile fluvii si nu in zone 
aride si muntoase. Daca exista evidente legaturi intre poporul Panoniei si cel 
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din Tracia si Anatolia, este pentru ca poporul Dunarean s-a extins peste Asia 
Mica si nu Asia Mica peste zona Dunareana. 

Nu numai ca Panonia nu este calcata de catre arieni in expansiunea lor ci 
Panonia este un centru major de origine al poporului arian. Chiar 4000 de 
ani mai tirziu, in zilele noastre, densitatea numelor vedice din Panonia, 
puternic si organizat de-rominizata, este comparabila cu densitatea numelor 
vedice din Transilvania de exemplu, ceea ce si este pe deplin convergent cu 
determinismul fluvial al civilizatiilor umane. Prin densitatea numelor vedice de 
azi putem extrapola o densitate mai mare de asezari ariene in Panonia decit in 
Transilvania de la 2000 i.e.n. 

“Acesti oameni (Panonia) traiau in sate permanente si posedau metode 
agricole mult mai avansate decit viata de la sat presupune”. Aceste sate 
rominice din Panonia, precum si de pe Dunarea de Jos si Balcani, erau 
leaganul civilizatiei pastorale rominesti si a maretei culturi vedice care a 
schimbat fata lumii. Rominii din Panonia anului 2000 i.e.n. nu erau simpli 
tarani, erau poporul inteligent si romantic care s-a pastrat peste milenii, creator 
al culturii care este inca bine conservata in România de azi. Poporul pastoral 
arian-carpatin nu a creat niciodata marete ziduri de piatra, deoarece rominul a 
fost intotdeauna infratit cu natura, esenta pastoralismului. Chiar ajunsi in India, 
arienii-carpatini nu s-au asezat in orasele de piatra indiene ci locuiau in 
sate in afara oaraselor continuindu-si felul lor de viata ancestral si pastoral. 
Abia mult mai tirziu, cind s-au adaptat la cultura locala indiana si persana, au 
inceput sa-si construiasca palate si apoi au cucerit chiar Babilonul. 

“… largile lor cimitire de incinerare – cimpuri de urne – sint de un 
interes special pentru legaturile lor orientale si pentru raspindirea acestui rit 
in multe directii din Europa”. Nu este de mirare ca cultura Cimpului de Urne 
este asociata cu Orientul, din moment ce acest popor Dunarean se tot raspindea 
in lume, inclusiv Orientul, de mii de ani fara a mai mentiona marea expansiune 
ariana. Un loc special de inflorire a acestei culturi este Europa trans-Alpina 
unde poporul rominic din Panonia s-a raspindit din nou dupa 1300 i.e.n. 
Legaturile culturale dintre spatiul carpatin si Orient ne fac sa ne intrebam 
despre legatura cu cultura Sumeriana. Avem Asia Mica care la vest este la 
frontiera Traciei iar la est se invecineaza cu izvoarele Tigrului si Eufratului. Sa 
fie oare vreo legatura intre scufundarea Atlantidei si cultura Sumeriana veche 
de dinainte de potop? 

Raspindirea europeana a arienilor-carpatini nu s-a limitat la est, sud si 
vest, ci s-a facut si catre nordul Europei, puternice elemente ariene-rominice 
suprapunindu-se peste triburile Teutonice si slave din nordul Europei. [EB] 
descrie situatia de asamblu din zona Baltica dupa 2000 i.e.n. astfel : “… o 
cultura remarcabil de uniforma (Teutonica) poate fi distinsa in zona Baltica 
centrata pe insulele Daneze ... arienii au fost (si aici) elementul dominant, iar 
bogata cultura a Epocii Bronzului care a inflorit … a fost sprijinita de 
fuzionarea acesteia (sosirea arienilor-carpatini) cu alte popoare Neolitice 
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originale (Baltice)”. Popoarele Baltice aveau o cultura “uniforma” pentru ca 
erau de acelasi neam Teutonic. In mod sigur ca mai primisera influente ariene-
carpatine si inainte, dar acum vine un val imens dinspre Dunare peste Teutoni, 
cea mai mare influenta ariana de pina atunci. Marea expansiune ariana nu este 
ultima influenta pe care Teutonii o vor suferi din partea poporului carpatin, alte 
valuri ulterioare vor urma, inclusiv Cultura Urnelor din Panonia de mai tirziu. 
Pe la inceputul erei noastre, Teutonii vor cobori catre Dacia si Dunare, primind 
si mai multe influente ariene-carpatine. 

Daca exista o componenta ariana in poporul german, de care acestia au 
facut atita caz in istoria recenta, (si nu numai, daca ne amintim pe Jordanes pe 
la 500 e.n. sustinind ca germanii se trag din Dacia si le scrie istoria intitulata ... 
Getica !) aceasta componenta ariana le vine prin poporul carpatin-rominic care 
s-a raspindit catre nordul Europei dupa 2000 i.e.n. De remarcat ca influenta 
ariana-rominica, pe care o primesc Teutonii, nu este diferita de influenta 
ariana-rominica pe care o primesc de exemplu slavii, intr-un proces similar. 
Aceasta este perioada istorica in care limba germana si limbile slave primesc 
puternice influente rominesti devenind si mai strins legate in marea familie de 
limbi europene. 

A existat o alta directie nordica a expansiunii ariene-rominice in Europa. 
[EB,EUROPE] : “Zona ierburilor, care se extindeau de la Marea Neagra catre 
nord in afara Carpatilor, a furnizat la inceput de 2000 i.e.n. … mijloace de 
comunicatie. Aici arienii s-au suprapus peste comunitati mai vechi”. Avem 
deci inregistrata si componenta ariana catre nordul spatiului Carpato-
Dunarean. “… Letonii si Lituanienii, evidentele arheologice demonstreaza o 
continuitate nederanjata a asezarilor mergind inapoi pina la patrunderea 
arienilor in acea regiune”. Componenta nordica a expansiunii ariene-carpatine 
atinge si asezarile Lituaniene, astfel ca si Lituanienii primesc influente 
rominesti puternice dupa 2000 i.e.n. De remarcat din nou ca valul arian-
carpatin nu este nici prima si nici ultima influenta rominica asupra Europei de 
nord, este doar una majora. 

Marea expansiune ariana-carpatina are loc si catre sudul Europei, ajungind 
la insulele Marii Egeene pe care se asezasera grecii. [EB,GREECE] : “Noi 
veniti au tulburat pacea peninsulei grecesti in Epoca Bronzului Mijlocie intre 
1900-1600 i.e.n. prin presiune si infiltrare”. O sa discutam acesti noi veniti in 
Grecia in detaliu deoarece [BRITANICA] nu face legatura intre acesti noi 
veniti in Grecia si poporul arian, considerindu-i chiar … primii greci 
continentali !? Am aratat mai sus ca 1900 i.e.n. este data la care incepe 
raspindirea valului arian-carpatin asupra Europei in toate directiile cardinale. 
Sa fie oare Grecia unica exceptie mondiala in raspindirea ariana? 

Se pomeneste in continuare de “casele de tip megaron au fost gasite la 
Eutresis, Lerna,…”. Pe linga data care coincide cu tot restul Europei, casa 
megaron este tipic balcanica si ajunsese deja si la Troia, deci originea noilor 
veniti este dinspre Balcani. “Desi la inceput ei au scazut nivelul de civilizatie, 
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au adus cu ei, sau doar a coincis, roata olarului … si au introdus calul”. 
Roata olarului si calul domesticit a fost raspindit de catre valul arian de la 1900 
i.e.n. in toata Europa si vedem acelasi val intrind in Grecia. 

“Un fenomen similar s-a petrecut la Troia unde acest val uman au fondat 
nivelul Troia VI intre 1900-1300 i.e.n. si au introdus calul in Asia Mica”. 
Incepem sa ne apropiem de adevar, care scapa inexplicabil [BRITANICII]. In 
mod simultan, Grecia si Asia Mica inregistreaza noi veniti, 1900 i.e.n. Ramura 
care intra in Grecia este numit de [BRITANICA] ca fiind “greci continentali”, 
iar ramura din Asia Mica este numita “indo-europeni”, vorba goala, cind de 
fapt este vorba de unul si acelasi popor arian-carpatin. Noii veniti pleaca din 
zona Dunareana catre sud-est si sud-vest, patrunzind simultan si in 
Grecia si in Asia Mica. 

Ramura ariana din Grecia este considerata de [BRITANICA] “greci”, 
pentru ca secole mai tirziu Hesiod relateaza o legenda potrivit careia ei s-ar 
trage din acesti noi veniti, de unde [BRITANICA] deduce gratuit si nedovedit 
ca acestia ar fi fost greci. Ce-l opreste pe Hesiod sa aiba stramosi arieni-
carpatini? In contextul integrarii perfecte temporale si culturale in valul arian 
care a cuprins lumea pina in India, ducind roata olarului si calul cu ei, avem 
oare o alta dovada despre natura acestor noi veniti in Grecia de la 1900 i.e.n.? 
Exista o dovada lingvistica zdrobitoare care dovedeste irefutabil natura 
rominica a intregului val arian revarsat asupra lumii, dovada venita de la 
Hesiod insusi. Nu exista cuvinte care sa poata descrie insemnatatea istorica a 
informatiei pe care Hesiod o inregistreaza pe hirtie despre acesti noi veniti in 
Grecia, total ignorata pina acum. 

Hesiod da o lista genealogica a fondatorilor lor, care se refera la acest val 
arian asupra Greciei. [EB,GREECE] : “Elen, regele iubitor de razboi si fii sai 
Dorus, Xutus si Eolus, avind slabiciunea cailor” la care se aduna verisorii lor 
“Magnes si Macedon, avind slabiciunea cailor”. Neamul la care se refera 
Hesiod si pe care numai grec nu-l credem, era format din trei grupe principale 
pe vremea lui si anume “Ionieni, Eolieni si Dorieni, ai caror stramosi se 
sustineau a fi Ion, fiul lui Xutus, Eolus si Dorus”. Sintem azi la 4000 de ani de 
la marea expansiune ariana in lume, dar avem in sfirsit nume concrete legate 
de arieni si anume ION !!! DORU !!! si ELEN !!! care sint reclamati drept 
stramosii celor din Tesalia. Avem oare nevoie de [BRITANICA] sa ne spuna 
ca Ion, Doru si Elen erau “greci”? Iata-i pe arienii carpatini fondind ramurile 
rominice din Zona Egeana, ramuri care vor schimba fata lumii prin culturile 
Ioniene si Doriene de mai tirziu. 

Grupam informatiile despre valul uman care patrunde in Grecia si Troia la 
1900 i.e.n. si anume : 1) noii veniti se incadreaza cronologic in inceputul marii 
expansiuni ariene-carpatine de la 1900 i.e.n., din care zona Grecia nu poate fi 
singura exceptie planetara 2) noii veniti intra simultan in Grecia si Troia deci 
originea lor este dinspre Macedonia-Tracia 3) noii veniti construiesc case 
megaron tipic balcanice; 4) noii veniti aduc cu ei roata olarului si calul care 
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vor fi inregistrate sub valul arian peste tot in lume 5) noii veniti vor fi 
reclamati de catre Hesiod drept stramosi, pe care-i cheama Ion, Doru si Elen. 

Din aceste informatii mai clare decit cristalul deducem ca poporul care a 
intrat in Grecia si Troia la 1900 i.e.n. sint arienii-carpatini care poarta 
nume rominesti ! 

Pe ce se bazeaza opinia din [BRITANICA] ca noii veniti erau “primii 
greci continentali”? Doar pe faptul ca informatia 5) vine prin Hesiod, care 
putea foarte bine sa fi avut stramosi romini in loc de greci. Grecii s-au 
asezat intr-o mare de rominitate deci cine se mira ca au si stramosi romini? La 
fel cu bulgarii, sirbii, croatii si maghiarii de mai tirziu. Este de asemenea pur si 
simplu inexplicabil cum marele val uman de la 1900 i.e.n., care aduce roata 
olarului si calul in Grecia, nu a fost vazut ca o componenta a marii expansiuni 
ariano-carpatine care incepuse simultan din spatiul Carpato-Dunarean in toate 
directiile zarilor. 

[BRITANICA] face referire frecventa la natura “razboinica” a arienilor, 
peste tot unde se duc. Este surprinzator ca termenul folosit in cazul zonei 
Lituania este “intrusion” care este departe de agresiune sau razboi; in cazul 
nordului Marii Negre s-a folosit termenul “intruded” care este iar departe de 
agresiune; in cazul zonei Baltice, Teutonice, s-a folosit termenul de “dominant 
element” care este iar departe de agresiune; cind a fost vorba de Panonia s-a 
spus “had not been so extensively overrun” care iar neaga agresivitatea; in 
cazul Greciei s-a folosit termenul de “infiltration” care iar nu aduce a violenta. 

Patrunderea arienilor-carpatini in toate zonele din Europa este descrisa 
prin termeni neagresivi, care au un sens apropiat de sa zicem “a deschide usa 
fara a bate in prealabil”. In plus, in urma expansiunii arienilor-rominici, cultura 
Central-europeana a inflorit, cultura Teutonilor iar a inflorit, in Grecia a aparut 
ceramica celebra de tip Minoan si s-au pus bazele culturii Ioniene care va 
schimba fata lumii. Unde este in tot acest context caracterul “agresiv” al 
arienilor carpatini? Este un mister greu de explicat, dar din pacate nu este 
singurul din [BRITANICA] care are de multe ori puncte de vedere mai 
degraba politice decit stiintifice. 

Am documentat in acest capitol inceputul marii expansiuni ariene de la 
1900 i.e.n. din Europa, care are loc catre Europa trans-Alpina venind de pe 
Dunare, catre la nord de Carpati si Marea Neagra, catre sud spre Grecia si catre 
est spre Asia Mica la Troia. Toate aceste miscari sint simultane, incepind la 
1900 i.e.n. si continua pentru mai multe secole. Singurul loc posibil de 
plecare a arienilor este centrul zonei descrise aici si anume spatiul 
Carpato-Dunarean. 

 
 

9.2. Arienii si Asia Mica 
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La Troia VI, cam 1900 i.e.n. gasim urmatoarele informatii [EB,TROY] : 
“Un nou val de oameni vigurosi apar pe scena istoriei venind poate dinspre 
nord sau din regiunea stepelor”. Din nou [BRITANICA] face afirmatii cel 
putin dubioase, de genul “venind dinspre nord”. Este un fel de a evita folosirea 
cuvintului Tracia sau Dacia, desi in acelasi context s-au folosit numele absurde 
de Bavaria si Germania, fara nici o ezitare. La nord de Asia Mica unde era 
situata Troia, peste strimtoarea Dardanele, se gaseste Tracia, dar 
[BRITANICA] nu-i spune pe nume si noi trebuie sa ghicim. Termenul 
“regiunea stepelor” nu stiu ce inseamna, dar trebuie sa fie inteles ca opus 
Traciei? Cum putem oare localiza directia de unde veneau? 

“Ei au adus cu ei calul in noua lor casa din zona Egeana. Apartenenta lor 
la grupul indo-european (!?) este aproape sigur recunoscuta”. Din nou ne 
izbim de termenul “indo-european” care daca azi are o anumita semnificatie 
lingvistica in urma raspindirii arienilor in lume, in contextul anului 2000 i.e.n. 
este o notiune fara sens, legatura dintre Europa si India neavind inca loc, sau 
fiind doar sporadica. Acelasi termen se foloseste foarte rar interschimbabil cu 
numele de “arian” deci deducem ca ar fi vorba despre sosirea arienilor la 
Troia. 

[EB,TROY] : “… acest val a fost in mod sigur o ramura a invadatorilor 
care cam la acelasi timp au intrat in Grecia cucerind asezarile Elene Timpurii 
si stabilind cultura Elena Mijlocie”. Intrarea aceluiasi val de oameni noi in 
zona Egeana se putea face numai dinspre Macedonia care separa insulele 
Grecesti de continentul european. Putem acum face lumina in paragraful 
precedent : daca acelasi val a intrat si in Grecia si la Troia in Asia Mica, 
inseamna ca nu putea veni nici dinspre estul Troiei si nici dinspre vestul 
Greciei deoarece s-ar fi marcat o succesiune temporala de ordinul secolelor. 
Singura posibilitate care ramine este ca noii veniti veneau dinspre nord, asa 
cum [EB] a afirmat anterior, prin nord intelegind Balcanii si Dunarea la care 
[EB] nu-i spune pe nume ! 

Observati de asemenea, cum analog intregii lumi unde s-au raspindit 
arienii-carpatini, cultura Elena infloreste dupa venirea poporului Carpato-
Dunarean, culturi identificate sub numele rominesti de Elena Mijlocie, 
Ioniana si Doriana. Apelativul de “grec” aplicat ulterior acestor culturi este 
inselator si nedrept, mascind natura lor rominica. 

In jur de 2000 i.e.n. se marcheaza un val de noi veniti arieni dinspre zona 
Dunareana, care patrund si in Grecia si la Troia in Asia Mica. Ce mai stim 
despre acesti noi veniti? “Ei au fost primii Eleni care au pus piciorul si pe 
coasta estica si pe coasta vestica Egeana”. Observati apelativul de “Elen” 
aplicat noilor veniti. Corelata cu paragraful precedent, inseamna ca Elenii 
vorbeau o limba ariana, din care grecii nu faceau parte fiind abia veniti din 
Asia. Mai tirziu, cei care sint azi greci, si-au luat numele de Eleni, pentru ca 
Hesiod sustine ca se tragea din ramura Elena. In ce masura Hesiod insusi era 
elen sau era grec? Urmeaza sa stabilim de acum incolo. 
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Acesti noi veniti pe insulele Egeene fondeaza ramura ariana numita 
Ioniana, apoi secole mai tirziu vor trece marea Egee pe malul vestic al Asiei 
Mici sub conducerea regelui Codru, fondind regiunea Ionia situata intre Troia 
si Caria, precum si fenomenala cultura Ioniana. In mod absolut eronat, 
[BRITANICA] nu face distinctia dintre Ionieni, Dorieni si greci, pentru ca 
Hesiod ii pomeneste drept stramosi. De unde stim noi ca Hesiod nu era din 
neamul lui Ion, fara a fi grec? In paragraful Limba Greaca am aratat ca 
poporul arian-carpatin cunoscut drept Eleni, Ionieni si Dorieni nici nu se 
amesteca cu grecii, rezultind tensiuni rasiale in zona. 

In lumea antica, popoarele care dezvolta marea cultura din zona Egeana 
sint cunoscute pe numele corect de Ionieni respectiv Dorieni, popoarele lui Ion 
si Doru. Mai tirziu, intreaga zona Egeana este catalogata sub numele nemeritat 
si abuziv de “Grecia”, greci care pe masura ce se extind pe cheltuiala Albaniei, 
Macedoniei si Traciei, au largit zona “Grecia”, ajunsa cu timpul sa cuprinda 
toate popoarele de origine rominica. Grecii se extind si mai mult, cuprinzind 
ulterior si Constantinopolul, care desi era capitala Imperiului Roman Dacic, 
desi fondat de tracul Constantin in Tracia, a ajuns a fi asociat cu … Grecia ! 
Prin urmare, numele actual de “Grecia” mascheaza o straveche si mareata 
cultura ariana-carpatina dezvoltata pe insulele Egeene. Apelativul “grec” 
trebuie demascat si inlaturat deoarece deformeaza realitatea. 

Intorcindu-ne la Troia, gasim informatia [EB] “Citadela, de 200 pe 140 de 
metri, continea case marete … Toate erau separate si inconjurate de spatii 
verzi. Multe dintre ele erau de tipul megaron, altele urmeaza alte planuri…”. 
Am discutat anterior de casa de tipul megaron care este de origine balcanica si 
care este prima constructie din Troia I. Acum sintem la stratul Troia VI dar 
majoritatea caselor sint tot balcanice, de tipul megaron. Cum se impaca natura 
“indo-europeana” a noilor veniti de la 1900 i.e.n. cu faptul ca veneau dinspre 
Balcani si cu faptul ca construiau case balcanice de tipul megaron? Noii veniti 
nu erau decit arienii carpatini. 

[EB,TROY] : “Grupul estic (arienii din Troia) dupa asezarea in oras s-au 
agatat de Troia pentru multe secole pina pe la 1200 i.e.n.”. Noii veniti in Troia 
la 1900 i.e.n. sint din grupul care intra in Grecia sub regele Elen si stau la 
Troia pina pe la 1200 i.e.n. cind are loc razboiul troian, deci poporul Troiei, la 
vremea razboiului, era de acelasi neam cu Elenii care au patruns in 
Grecia la 1900 i.e.n. Insistam pe aceasta relatie de rudenie pentru ca avem noi 
dovezi lingvistice despre neamul troienilor, care-i leaga de neamul lui Elen si 
urmasii lui Ionieni. 

Grecii ataca Troia, care rezista 10 ani cu ajutor tracic, numele Troia 
provine din limba romina, pe troieni ii cheama Priam, Pandaros, Sarpedos, 
etc., toata zona Troad este plina de cetati cu nume rominesti de Caria, Frigia, 
etc., zeii vedici, incepind cu Zeus insusi, sau Diaus Pitar, sint de partea 
troienilor, etc. Toata Asia Mica, inclusiv Troia, era stravechi rominica la data 
razboiului troian, au o istorie a provenientei lor balcanice, au o cultura specific 
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ariana-carpatina. Prin urmare, poporul care a cucerit toata zona Grecia la 
1900 i.e.n., inrudit cu troienii, este tot poporul arian-rominic descris aici. 
Cum a ajuns [BRITANICA] la concluzia ca poporul lui Elen, Ion si Doru ar fi 
fost “greci continentali”? Cum a esuat [BRITANICA] in asocierea acestor 
popoare cu valul arian al marii expansiuni care a cucerit lumea? 

Urmele rominitatii antice arheologice si lingvistice se intind de la Atlantic 
la India peste doua continente, dar [EB] ignora complet zona Egeana, oceanul 
cultural rominic in care s-au asezat grecii, desi singurii lor vecini de 4000 de 
ani incoace au fost doar popoarele rominice. Daca grecii au scris despre Troia 
nu inseamna ca troienii erau greci, iar daca au scris despre legendele Olimpului 
nu inseamna ca acestea au fost creatii grecesti ! 

In concluzie, dupa 2000 i.e.n. apare un nou val uman dinspre zona 
Dunareana care patrunde in Grecia si la Troia, val identificat de noi ca fiind 
inceputul marii expansiuni ariene care va cuprinde lumea pina in India in 
urmatoarea jumatate de mileniu. Ramura din Grecia poarta nume rominesti, iar 
ramura din Troia vor fi atestati avind tot nume rominesti. Acest val arian nu 
este primul care se revarsa, Troia fiind deja fondata de 1000 de ani, tot de catre 
poporul Dunarean. Asia Mica nu este punctul final al expansiunii estice ariene 
care va trece in continuare peste Mesopotamia si Iran pina in India. 

 
 

9.3. Arienii si Iranul 
 
Numele Iranului este la ora actuala folosit interschimbabil cu numele de 

Persia. Zona este traditional cunoscuta drept Persia, dar in 1935 guvernul 
Persiei a cerut oficial tuturor guvernelor lumii sa ii se adreseze cu numele de 
Iran, ca sa sublinieze pe originea lor ariana. Numele “Iran” este doar 
anagramarea numelui arian, trecind prin stravechiul “Eran”. 

Intre timp s-a intimplat cel de-al doilea razboi mondial pornit din 
Germania fascista, care pe plan ideologic a incercat sa se identifice si ei cu 
arienii, neavind de fapt nici un fel de fundament istoric, arheologic sau 
lingvistic, doar o simpla pretentie ideologica gratuita. Germanii nu sint nici un 
pic mai arieni decit sa zicem rusii, amindoua familiile Teutonice si slave 
primind anumite influente ariene prin expansiunea poporului arian-carpatin, 
inainte si dupa 2000 i.e.n. Cit de arian este un popor care spune “apa” drept 
“water” si “suta” drept “hundert”, care sint elemente de baza ale limbii? 
Anumite influente ariene exista totusi, cum ar fi “muter” pentru “matar” si 
“fater” pentru “pitar”, dar este o cale lunga de la originea ariana-rominica. 

Din aceasta cauza politica si probabil sub presiunea unor cercuri obscure, 
Iranul anunta in 1949 ca nu mai insista pe numele exclusiv de Iran, dar numele 
a rams in folosinta de atunci incoace. Pe plan intern, iranienii sint totusi 
deosebit de mindri de originea si limba lor ariana-carpatina, pe care o duc de 
multe ori pina la extrem. Pe plan rasial, iranienii sint foarte apropiati de 
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romini, fiind de multe ori imposibil de facut distinctia dintre un iranian si un 
european meridional. 

Iranienii sint doar o parte a popoarelor din Persia, care-si spun “Farsi”, 
restul fiind armenieni, Arabi, turci Curzi, Evrei din vremea sclaviei 
Babiloniene, etc. 

Pe plan istoric, Persia este numele zonei sudice a Iranului de astazi, 
invecinata la vest cu faimoasa Sumerie, in zona gurilor Tigrului si Eufratului. 
Tot pe plan istoric, cei care vor da numele de Iran acestei zone vin din nordul 
Iranului, zona care leaga Tracia de nordul Indiei, calea de expansiune estica a 
poporului arian. Acest popor nordic arian-carpatin, va domina toata zona 
Iranului de azi, va cuceri apoi Sumeria si Babilonul insusi, stabilind o dinastie 
ariana-carpatina pentru 500 de ani, va crea mai tirziu marele Imperiu Persan a 
lui Darius arianul, care va fi la rindul lui cucerit de un alt mare imperiu 
rominic, cel al Macedonului. Vedem cum de la 1700 i.e.n. si pina azi istoria 
intregii zone dintre Tracia si India va fi marcata de catre poporul Carpato-
Dunarean extins la scara celor doua continente. 

Sa trecem in revista dovezile arheologice ramase in urma arienilor. 
[EB,IRAN] : “Numele Iran … din intentia Sahului de a sublinia caracterul 
indo-european al locuitorilor al caror stramosi au intrat in Iran din stepele 
Asiei centrale dupa 2000 i.e.n”. [BRITANICA] nu se dezminte nici acum in 
dezinformarea sistematica pe care o raspindeste in lume. 

In primul rind [BRITANICA] se refera la numele “Iran” care ar veni de la 
stramosii “indo-iranieni”, doar manifestare a limbii de lemn britanice, asa de 
bine descrisa de George Orwell in cartea “1984”. Cum vine “Iran” de la “indo-
iranieni”? Ce fel de alchimie lingvistica fantezista avem aici? Pur si simplu 
[BRITANICA] se fereste ca dracul de tamiie sa scrie pe hirtie numele “arian”, 
din motive politice si ideologice. Este atitudinea specifica strutului, care daca-
si ascunde capul sub nisip, face pericolul sa dispara din moment ce nu-l mai 
vede. Numele de “arian” a fost abuzat, deci nu-l mai pronuntam in vecii 
vecilor si situatia este sub control ! Cenzurarea istoriei de catre [BRITANICA] 
nu se opreste aici, cuvintul “arian” lipsind pur si simplu din volumul de 
index ! Nu va aminteste aceasta atitudine de raposatul comunism de la noi? 

Afirmatia de mai sus trebuie citita printre rinduri, cam cum se citea 
cotidianul Scinteia, de genul “… de a sublinia caracterul arian al 
locuitorilor…”. In continuare ii face sa vina din stepele Asiei Centrale (!?) care 
este mai mult decit fantezist, de-a dreptul hilar. Aceste informatii care 
dezinformeaza sint deja raspindite in lume in milioane de exmplare. 

Ce retinem pina aici este ca stramosii iranienilor, pe care acestia ii reclama 
ca fiind arienii, sosesc in Iran dupa 2000 i.e.n. Sa vedem in continuare anumite 
dovezi arheologice si nu pareri politice din [BRITANICA]. [EB,IRAN] : 
“Devreme in mileniul doi, inlocuirea ceramicii pictata in rosu cu o ceramica 
de tip nou, este conectata de anumite autoritati cu sosirea arienilor care s-au 
impus drept clasa conducatoare in triburile Kassite”. Triburile Kassite, 
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dominate de arieni, vor cuceri mai tirziu Babilonul din Sumeria : “In 1742 
i.e.n. apare prima referire la atacul Kassitilor asupra Babilonului, Kasiti ai 
caror conducatori arieni trebuie sa fi sosit mai inainte”. Din moment ce arienii 
devin conducatorii acestor triburi, are sens sa presupunem ca erau popoare de 
acelasi neam cu arienii, eventual tot de provenienta Dunareana. Numele lor 
poate fi de asemenea conectat cu radacina “casa” din limba romina. 

“Ca urmare (venirea arienilor) ceramica, metalele si iconografia vestului 
Iranului demonstreaza conexiuni cu civilizatiile nord Sumeriene numite 
Amorite si Hurriane”. Nordul Mesopotamiei este invecinat la vest cu Asia 
Mica, zonele Troia, Lidia, Caria, etc. deja de origine traca de peste 1000 de 
ani. Din moment ce arheologia ariana din Iran demonstreaza conexiuni vestice, 
inseamna ca sosirea lor s-a facut pe filiera vestica, dinspre nordul 
Mesopotamiei si Asia Mica. Observati ca nomenclatura culturilor de care se 
leaga arienii iranieni sint tot de origine rominica, cum ar fi Amoritii, cu 
radacina “amor”, ceea ce marcheaza o trena care leaga Iranul de spatiul 
Carpato-Dunarean. 

Ce mai stim despre triburile Kassite peste care stapineau arienii? 
[EB,PERSIA] : “Numele regilor Kassiti sint compuse cu numele zeilor arieni, 
de exemplu Maruttash si zeul soare Shuriash, care pot fi comparati cu zeii 
vedici Marut si Suria”. Doamne ajuta, ii avem pe zeii nostri arieni prezenti in 
nordul Iranului. In [BRITANICA] se considera ca doar conducatorii erau 
arieni, dar eu ma indoiesc ca un arian putea domni peste un trib cu care nu 
avea nici un fel de conotatie lingvistica sau culturala. Arienii erau probabil 
doar un nou val carpatin, peste anumite popoare tot de origine Carpato-
Dunareana. 

Numele ariene ale regilor Kassiti demonstreaza ca “… popoare ariene au 
patruns in Iran … intr-o migratie care facea parte dintr-o miscare masiva a 
indo-europenilor in Asia”. Mai sus [BRITANICA] foloseste tot termenul 
indo-european pentru arian, ceea ce este complet lipsit de sens la 2000 i.e.n. 
cind acesti arieni nu ajunsesera inca in India ! Cum te poti referi drept indo-
european la un popor care porneste din Europa, ajunge in Iran si mai are doua 
secole pina in India? Este tot limba de lemn in actiune, combinata cu o 
politizare intentionata a istoriei. Este pentru prima data ca ma intilnesc in 
[BRITANICA] cu recunoasterea deschisa a originii europene a acestui val 
masiv arian. 

Nu va lasati inselati de termenul generic de “european” care este inselator, 
folosit de [BRITANICA] doar ca sa ascunda originea Carpato-Dunareana a 
acestora. Chiar daca spune “Europeni”, noi stim deja ca acestia nu erau nici 
englezi, nici germani si nici greci, doar carpatini de-ai nostri. Europa dintre 
Atlantic si Marea Neagra era deja locuita doar de popoare de origine Carpato-
Dunareana. Popoarele Teutonice si slave vor cobori din nordul Europei doar 
2000 de ani mai tirziu. [BRITANICA] ar putea si aici sa renunte la termeni 
generici de “Europeni”, deoarece valul arian era omogen lingvistic si 
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cultural, deci nu erau mai multe popoare implicate. Daca zona Dunareana 
nu a produs marele popor arian, care alta zona “europeana” putea sa o fi facut? 

“Pe la inceputul mileniului doi, Hititii si alte popoare inrudite apar in 
Asia Mica”. Singurul loc de unde puteau apare Hititii in Asia Mica este Tracia, 
deoarece Asia Mica este marginita de Marea Egee si Marea Neagra deci alta 
zona de acces nu exista. 

“Anumiti autori sustin ca triburi ariene cunoscute drept medes si persani 
au ocupat zonele inalte din nordul Iranului pe la inceputul mileniului doi”. 
Acesta ar fi consecvent cu miscarile umane anterioare. Amintiti-va ca Troia 
este fondata de catre traci pe la 2900 i.e.n., apoi un nou val arian-trac apare pe 
la 1900 i.e.n. Nu exista nici un motiv in lume sa credem ca acesti traci s-au 
oprit in Asia Mica si nu au patruns in nordul Mesopotamiei si Iranului in cei 
1000 de ani care separa cele doua valuri. Noi sustinem ca si India a fost atinsa 
de catre popoare Dunarene mult inainte de marele val arian. Pentru detalii vezi 
capitolul inchinat Indiei. 

“In jur de 1600 i.e.n. un alt grup care se ruga la zeii arieni Mitra, Varuna, 
Indra si Nasatias au preluat conducerea peste popoarele Hurrian din nordul 
Mesopotamiei”. Observam cum valuri peste valuri de arieni-carpatini vin 
dinspre Tracia peste Mesopotamia catre Iran, de-a lungul mai multor secole. 

“In inscriptiile istorice Darius I-ii al Persiei se numea pe sine insusi Ariya 
de sorginte ariana. Tot din termenul Ariya este derivat numele stravechi de 
Eran si apoi Iran”. Nu putem sa nu-l credem pe Darius ca se tragea din arienii-
Dunareni, mai ales ca si numele “Darius” provine tot din limba romina, 
radacina “dar” sau “a darui”, cu sensul de “Darius, Cel Daruit”. Dinastia lui 
Darius va crea marele Imperiu Persan, intins din India pina in Tracia si Dacia, 
la gurile Dunarii in Dobrogea, pe care-l consider aici primul imperiu rominic al 
lumii. Va fi urmat de al doilea imperiu rominic al lumii, cel al Macedonului. 
Acesta va fi urmat de al treilea imperiu rominic al lumii, cel latin. 

In succesiunea de pina acum, avem inregistrate urmatoarele miscari 
umane dinspre Europa catre toate zarile lumii : valul care patrunde la sud catre 
Grecia pe la 2500 i.e.n; valul care patrunde la sud tot catre Grecia dupa 2000 
i.e.n; valul care patrunde in Asia Mica la Troia dupa 2000 i.e.n; valul care 
patrunde in nordul Iranului pe la 1700 i.e.n. Toate aceste miscari ariene au loc 
dinspre sud-estul Europei, spatiul Carpato-Dunarean. 

 
 

9.4. Arienii si India 
 
Datorita geografiei sale, India se numeste subcontinentul indian si este 

leaganul a nenumarate civilizatii si culturi. Tot din determinismul sau 
geografic, India a actionat ca o fundatura continentala unde accesul s-a facut 
numai prin zona de nord-vest dinspre Europa si prin zona de nord-est dinspre 
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Asia, sudul Indiei fiind cea mai traditionala si conservatoare zona din punct de 
vedere rasial si lingvistic. 

India este locuita in ziua de azi de mai multe grupe rasiale umane : grupul 
Europoid de provenienta Carpato-Dunareana situat mai ales in nord-vestul 
Indiei la frontiera cu Iranul de unde au si venit; grupul Mongoloid de 
provenienta central Asiatica; grupul Negroid care poate explica pigmentatia 
absolut neagra a unei mari mase de oameni, desi caracteristici pur Negroide 
pot fi gasite doar pe niste insule in jurul Indiei; grupul Vedoid numit dupa 
tribul Veddas din Ceilon, care constituie cel mai vechi grup din India si care 
este indianul tipic, care aminteste la infatisare de Aborigenii Australiei : 
culoarea absolut neagra, nasul foarte larg, pometii obrajilor proeminenti, parul 
relativ ondulat, etc. 

Subliniem pe aceste compozitii rasiale contemporane deoarece aceasta 
structura rasiala dovedeste legaturile dintre spatiul Carpato-Dunarean si India 
cu mult inainte de marea expansiune ariana. 

[EB,INDIA] : “Ramasite craniene gasite in orasele civilizatiei Indusului 
in jur de 2500 i.e.n. demonstreaza un amestec rasial comparabil cu cel 
contemporan”. Aceasta inseamna ca Omul European isi facuse deja intrarea in 
India inainte de mileniu trei inaintea erei noastre. “… pe linga cranii tipic 
Vedoide s-au gasit nenumarate cranii de forma alungita specifice raselor 
Mediteraneene”. Acest tip european, desi in parte amestecat cu populatia 
locala, este predominant in ziua de azi in nordul Indiei, mai ales zona Pakistan. 
“Pe linga tipul Mediteranean se mai gaseste in zonele … si tipul de european 
solid, cu capul larg, specific zonei Alpine europene”. In afirmatiile de mai sus, 
se intelege prin “tipul Mediteranean” populatia din sud estul Europei, 
Macedonia, Tracia, Asia Mica, iar tipul Alpin este de fapt omul din Panonia si 
Banat de pe Dunarea de mijloc. 

Din punct de vedere demografic, nici unde in lume un anumit popor nu a 
aparut de la munte ci de pe o apa curgatoare, de obicei una majora la scara 
continentului, care poate sustine viata. Muntele, in cazul nostru Alpii, este un 
loc ocupat de o populatie venita de la ses si niciodata invers. Muntele poate fi 
colonizat dar nu poate fi izvorul unui popor care sa se extinda pina in India. 
Din punct de vedere al originii si istoriei Europei, populatia Alpina nu este 
decit Dunareana din toate punctele de vedere, din zona Panonia si Banat cu 
care se invecineaza. 

Din punct de vedere lingvistic, India este un conglomerat de limbi care nu 
au nimic de a face unele cu altele, cum ar fi limbile ariene-rominice vorbite 
mai ales de populatiile deschise la culoare si care se subdivid in grupe, limbile 
indiene, limbile mongolo-tibetane mai ales in nordul Indiei, limbile Dravidiene 
vorbite mai ales in sudul Indiei. Limba oficiala este hindu dar nu este inteleasa 
de catre toate grupurile rasiale si lingvistice. La ora actuala, limba hindu este 
extinsa fortat, sa cuprinda limba sanscrita, care este dezvoltarea indiana a 
limbii ariene de acum aproape 4000 de ani. 
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Legaturi intre cele trei continente par a fi existat din zorii civilizatiei 
umane pe Tera : “Epoca de Piatra timpurie din India este reprezentata de o 
industrie a securilor de mina care seamana strins cu cele din Europa, vestul 
Asiei si Africa”. Europa nu poarta urme evidente de singe African si Asian, dar 
India si nordul Africii poarta puternice urme de singe european, deci putem 
deduce ca in principal poporul european s-a raspindit traditional in toate 
colturile lumii, fara a nega posibilitatea contactelor inverse. Daca poporul 
european s-a raspindit in vechime in lume, zona de plecare nu poate fi decit 
sud-estul continentului, Tracia si Marea Egee. Cu titlul de scenariu posibil, 
primul mare val european asupra lumii trebuie sa fi inceput dupa scufundarea 
Atlantidei in zona Egeana, localizata in timp undeva in ultimii 10.000 de ani de 
istorie. 

Pe la 1700 i.e.n. poporul arian a ajuns si s-a stabilit in nordul 
Mesopotamiei si Iran. De aici din Iran poporul arian s-a extins mai departe 
catre India, in mai multe valuri. Obiecte de bronz au fost gasite ocazional in 
straturi urmind Harappa, dar acestea demonstreaza doar legaturi sporadice cu 
Europa. [EB,INDIA] : “Ceva comparabil cu Epoca Bronzului din Orientul 
Mijlociu si Iran a fost asociata in India cu aparitia triburilor vorbind limba 
indo-europeana”. Din nou aceleasi absurditati ideologico-politice britanice, de 
genul termenul indo-european pentru ceva ce tocmai soseste in India ! Din 
paragraful de mai sus deducem ca Epoca Bronzului este adusa in India de catre 
poporul arian, venind dinspre Iran dupa 1700 i.e.n. 

Acest val arian nu este primul si nici ultimul care soseste in India. 
“Secolele care urmeaza dupa 1700 i.e.n. trebuie sa fi fost martore mai multor 
astfel de valuri (ariene)”. Putem aprecia ca in jur de 1500 i.e.n. arienii erau 
deja numerosi in India, iar cultura carpatina-vedica incepuse sa prinda radacini 
si sa se extinda. Alti autori considera ca imnurile din Rig Veda s-au stabilit in 
India intre 1400-1200 i.e.n. Eu cred ca este doar o chestiune de bun simt sa 
consideram intrarea culturii vedice in India in mod treptat, incepind cu primele 
valuri mai substantiale de arieni-carpatini de dinainte de 2000 i.e.n., continuind 
pe parcursul mileniului al doilea pe masura sosirii de noi valuri ariene. 

“Pe la sfirsitul mileniului doi o alta intruziune (ariana) este atestata in 
Sind unde noul tip de ceramica grie marcheaza o intrerupere in ceramica 
anterioara”. Aceasta ne dovedeste ca sosirea arienilor in India s-a facut treptat 
intr-o perioada de timp de aproape 1000 de ani, pe masura plecarii din spatiul 
Carpato-Dunarean. “Ceramica acestora si asezarile lor sint stramosii directi ai 
celor din Perioada Istorica Timpurie cind asezarile ariene se raspindesc catre 
est pe Gange in jos catre regiunile Bihar si Bengal”. Observati ca vestul Indiei 
nu este etapa finala a arienilor, care-si continua raspindirea catre est pina in 
sudul Chinei in secolele care urmeaza. Este in afara de orice indoiala ca 
anumite ramuri ariene au patruns adinc in China. Observati de asemenea 
originea arienilor care vor denumi noile locuri in care se aseaza Bihar, care 
este Bihorul nostru stravechi, anagramarea numelui zeului Briha. Prezenta 
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numelui “Bihor” si in România si in India, ne facem sa credem ca este forma 
originala din care zeul arian “Briha” este derivat prin anagramare. 

Bihor nu este singurul nume rominesc din India contemporana. Se gasesc 
in India mii de locuri cu numele de Bihor, Somes, Deva, Agnita, etc. Se 
pare ca India, mai ales valea Indusului si a Gangelui, a fost un loc deosebit de 
primitor si propice pentru poporul arian-carpatin care a prosperat si a creat o 
cultura mareata, adinc inradacinata in cultura vedica carpatina. 

Legaturile dintre Europa si India nu se opresc aici. Cu timpul, Epoca 
Fierului pornita de pe cursul Dunarii isi face intrarea si in India, desi destul de 
tirziu, pe la sfirsitul erei trecute. Aceasta demonstreaza continuarea cel putin al 
contactului dintre spatiul Carpato-Dunarean si India, iar prin aceasta cu toate 
zonele intermediare din Asia Mica, Mesopotamia si Iran. 

Sintem inainte de 2000 i.e.n. cind gasim in India de nord [EB,INDIA] : 
“Vasele de ceramica erau bine dezvoltate dar roata olarului nu era folosita”. 
Amintiti-va de valul uman dinspre Macedonia care ajunge la insulele grecesti 
dupa 2500 i.e.n. si care au adus cu ei roata olarului si au introdus calul. Mai 
amintiti-va de aparitia calului si a rotii olarului la Troia pe la 1900 i.e.n. Aceste 
inovatii tehnologice vor ajunge pina in India mai devreme sau mai tirziu. “In 
jur de 1500 i.e.n. (India) un nou val a adus o ceramica noua adesea facuta pe 
roata olarului”. In India este prima mentionare a unei ceramici de tip nou care 
necesita roata olarului. Aceasta minunata inovatie tehnologica carpatina a luat 
citeva secole sa ajunga la Troia si a luat iar secole sa ajunga in India. 
Ajungerea rotii olarului din spatiul Carpato-Dunarean la India a durat aproape 
1000 de ani ! Se pare ca vestile nu circulau prea repede la 2000 i.e.n. … 

Aparitia rotii olarului in India s-a facut odata cu intrarea poporului arian in 
India. Putem folosi aparitia rotii olarului peste tot de-a lungul traseului 
arienilor ca un fel de fir calauzitor al prezentei lor. 

 
 

9.5. Rominizarea lumii antice 
 
Istoria lumii a pastrat dovezi arheologice, culturale si lingvistice 

impresionante despre o expansiune umana mareata inceputa in Europa in jur de 
1900 i.e.n. si care va schimba fata lumii in toate aspectele ei, pina in zilele 
noastre. 

In succesiunea de pina acum, avem inregistrate urmatoarele miscari ale 
poporului arian-carpatin dinspre Europa catre toate zarile lumii : valul care 
patrunde la sud catre Grecia pe la 2500 i.e.n; valul care patrunde la sud tot 
catre Grecia pe la 1900 i.e.n; valul care patrunde in Asia Mica la Troia dupa 
2000 i.e.n; valul care patrunde in nordul Iranului pe la 1700 i.e.n; valul care 
patrunde in India in jur de 1500 i.e.n. Toate aceste miscari ariene au loc 
dinspre sud-estul Europei, spatiul Carpato-Dunarean. 
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Exista un decalaj de 500 de ani intre plecarea din spatiul Carpato-
Dunarean si sosirea in India dar expansiunea dureaza aproape 1000 de ani. 

Poporul arian care se raspindeste in lume, duce cultura si tehnologie in 
toate colturile lumii, cum ar fi cunostiinte avansate de agricultura si pastorit, 
calul domesticit, carul, roata olarului, tehnologia metalurgica intre cupru si 
fier, sistemul de numeratie zecimal, cunostiinte de astronomie, mareata cultura 
vedica. 

Acest popor se numeste pe sine insusi in romineste, spunindu-si arian, este 
condus de regi purtind nume rominesti de Elen, Ion, Codru, Doru, Priam, 
Darius, etc., fondeaza asezari cu nume rominesti pina in India, raspindeste 
cultura care poarta numele rominesc de Veda, se roaga la zei care poarta nume 
rominesti de Pitar, Apa, Agni, etc., vorbeste o limba atunci straveche care 
contine “apa”, “suta”, “nas”, “pitar”, etc., este de o gindire si simtire pastorala, 
picteaza cu Spirala Dacica, etc. 

Poporul arian care se raspindeste in toata lumea este prin limba, cultura si 
simtire esenta rominismului antic, fiind la el acasa in România de azi chiar 
dupa 4000 de istorie dovedita, dar evident mult mai veche. 

Prin raspindirea in Europa, care dureaza mai multe mii de ani, limbile 
europene sint cimentate intre ele prin limba rominica a poporului arian. Prin 
raspindirea in lume se nasc multe alte limbi inrudite cu limba ariana-rominica 
pina in India, formind marea familie a limbilor Euro-Asiane de astazi. Toata 
cultura antica dintre spatiul Carpato-Dunarean si India, Sumeria si Iranul, este 
legata de poporul arian. Exista vreo explicatie pentru marea expansiune ariana, 
dincolo de evidenta inteligenta sclipitoare a poporului arian-carpatin? 

Acum peste 5000 de ani s-au facut in spatiul Carpato-Dunarean cele mai 
mari descoperiri din istoria umanitatii : domesticarea calului, urmata de 
inventarea rotii pline si a rotii spitate care a condus imediat la inventarea 
carului, iar putin timp mai tirziu inventarea rotii olarului.  

Pentru prima data in istorie, omul carpatin a avut libertate de miscare 
putind calari, pentru prima data in istorie a putut cara mai mult decit poti duce 
in spate, pentru prima data in istorie a putut produce mai mult decit avea 
nevoie imediata. Calul, roata, carul si roata olarului, toate inventate de catre 
poporul arian-carpatin, au stat la baza primei revolutii tehnologice din istoria 
omenirii. Efectul imediat al acestei revolutii a fost o crestere a bunastarii 
materiale nemaivazute vreodata pe Tera, iar pe parcursul mai multor generatii 
a fost o explozie demografica fara precedent : omul arian-carpatin a 
materializat mitul umplerii pamintului. 

In aceste conditii, viata in spatiul carpatin a inflorit pe toate planurile, 
material, stiintific, cultural, religios si politic. Acum au aparut versurile 
minunate, cunoscute mai tirziu drept Riga Vede, intreaga filozofie vedica, 
cunostiintele de astronomie si matematica. Poporul arian-carpatin inventeaza 
sistemul de numeratie zecimal care va ramine in istoria umanitatii ca una 
dintre cele mai mari descoperiri vreodata. Cuvintul care separa cele doua grupe 
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de limbi Euro-Asiene la nivel global este magicul “sata” care inseamna “suta” 
si care supravietuieste in aceasta forma doar in limba romina. Societatea ariana 
trebuie sa fi avut un sistem de educatie, unde cunostiintele se transmiteau de la 
o generatie la alta fiind continuu imbogatite. 

Pe plan tehnologic, una dintre primele aplicatii ale noilor inventii a fost 
fara indoiala carul de lupta care pe teren militar nu poate fi comparat decit cu 
inventarea tancului modern. Amindoua aceste cuvinte rominesti, “carul” si 
“lupta” sint stravechi, fiind inregistrate in limba vedica, cu acelasi sens. Aceste 
cuvinte au fost create in spatiul carpatin ca sa descrie noile descoperiri umane 
si sint inca la ele acasa in România de azi. 

Cu asemenea mijloace tehnologice la indemina si cu cresterea 
demografica nemaivazuta a poporului arian-carpatin, epoca marii expansiuni 
ariene bate la usa. Iata cum acest popor arian-carpatin, desi sedentar 
dintotdeauna, incepe o miscare de colonizare a lumii, nu prim miscarea 
nucleului sau carpatin ci prin expasiunea naturala divergenta, catre toate 
directiile geografice, spre vest pina la Atlantic, spre sud pina la Mediterana, 
spre nord pina la Marea Baltica si Scandinavia, spre est pina la India. 

Marea expansiune ariana de la 1900 i.e.n. este doar primul val rominic 
major revarsat asupra lumii in mod pasnic. Rominismul lumii este intarit dupa 
400 i.e.n. prin primul imperiu rominic al lumii format de Darius-arianul al 
Persiei, urmasul arienilor-carpatini din Iran. Rominismul lumii este apoi intarit 
din nou inainte de 300 i.e.n. prin al doilea imperiu rominic al lumii format de 
Alexandru cel Mare, urmasul arienilor-carpatini din Macedonia. Rominismul 
lumii mai este intarit inca o data dupa 100 i.e.n. prin al treilea imperiu 
rominic al lumii format de latini, urmasii arienilor-carpatini de la Troia. 
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10. Contextul cultural al Rig Vedei 

 
 
Impactul poporului arian-carpatin asupra lumii antice si contemporane 

este pur si simplu incomensurabil : popoarele, limbile si cultura lumii se trag 
din spatiul Carpato-Dunarean. 

Poporul arian a daruit lumii comori inestimabile care au influentat viitorul 
omenirii intr-un mod pe care abia incepem sa-l intelegem si care nu va fi 
complet evaluat pina cind revelatiile acestei lucrari vor deveni raspindite si 
cunoscute in lume. 

Sa facem aici o succinta trecere in revista a acestor comori Carpato-
Dunarene ajunse comori universale prin raspindirea in lume a arienilor-
carpatini : Neoliticul sau Epoca Pietrei Slefuite este initiat in spatiul Carpato-
Dunarean, de unde cucereste lumea in urmatorii peste 1000 de ani; Epoca 
Cuprului, urmata la citeva secole de Epoca Bonzului este initiata in spatiul 
Carpato-Dunarean de unde cucereste lumea in urmatorii peste 500 de ani; 
inventarea rotii pline, a rotii spitate, a carului, precum si domesticarea calului 
sint facute in spatiul Carpato-Dunarean; roata olarului, care va fi baza 
tehnologica a nenumarate culturi in lume; sistemul de numeratie zecimal, in 
care se numara cu “dasa”, “sata”, etc., la vremea cind alte culturi se mai 
zbateau inca in sistemul octal sau alte sisteme de numeratie ciudate si 
nenaturale. 

Arienii-carpatini au daruit lumii limba ariana care a format familia 
limbilor rominice din Europa, a cimentat intre ele toate celelalte familii 
lingvistice europene si a generat limbile ariano-Asiane din Iran si India. Limba 
ariana va ajunge de trei ori sfinta prin biblia Rig Veda si Avesta, prin 
Evengheliile Crestine si prin scrierile Budiste. Poporul arian-carpatin a mai 
daruit lumii cultura Veda, a Regelui Vizionar, care cucereste Europa toata, 
Grecia si zona Egeana, genereaza maretele culturi Ioniene si Doriene, 
Mesopotamia prin dinastia ariana a Babilonului care va avea un efect direct 
asupra Crestinismului ulterior, India cu impresionanta cultura hindu. 

Cultura Veda nu a fost produsa in palate de piatra, nu a fost initiata in 
biblioteci renumite, nu si-a facut aparitia intr-un centru urban aglomerat si nu a 
fost raspindita prin mijloace statale. Cultura Veda a aparut in sinul poporului 
arian-carpatin pastoral, sub forma de imnuri, cintece, jocuri, etc. initiate in 
sinul naturii, inspirate din elementele naturale, integrate in balanta universului, 
perpetuate si dezvoltate in mediul de familie, la tara si in satele ariene. 

Cine citeste versurile din Rig Veda nu gaseste nimic diferit de povestile 
noastre populare rezultate din imaginatia nativa a rominilor, fapte reale ajunse 
relatate ca legende, personaje de basm si mister, de la ursitoare la personificari 
cosmice, integrarea in elementele naturii, de la izvor la trasnetele lui Ilie, 
inchinarea in fata maretiei naturii, percepte morale si religioase cerute de la 
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societate, idea originii si destinului omului pe Tera, viata de dupa moarte, 
criterii de viata familiala si sociala, elemente de tehnologie antica, etc. 

Esenta umana a tot ceea ce a putut genera cultura vedica a spatiului 
Carpato-Dunarean se poate reduce la doua cuvinte : inteligenta si 
sensibilitate, care au ramas pina in zilele noastre trasaturile de baza ale 
poporului romin. Sa nu uitam de asemenea ca pina in ziua de azi esenta culturii 
rominesti este descrisa de cuvintul “pastoral”, in sensul de cimpenesc, rustic, 
bucolic. Aceasta este Miorita nemuritoare, este versul de “foaie verde” care nu 
lipseste din nici un cintec popular, este Luceafarul vesnic al culturii rominesti, 
sint plopii fara sot si susurul izvorului, care vin inapoi la noi din Rig Veda, 
dupa distante spatiale si temporale greu de imaginat. 

Cultura Veda in sine nu poate fi caracterizata decit tot prin cuvintul 
“pastoral”, prin integrarea cu natura si universul. Avem o continuitate de 
simtire si traire unica in lume, care merge cu mii de ani mai inainte de aparitia 
altor popoare europene. 

Continuitatea milenara a poporului romin a avut o pozitie cheie in 
dezvoltarea demografica, lingvistica si culturala a Europei. Arienii, desi in 
expansiune, erau un popor sedentar stravechi, avind cunostiinte dezvoltate de 
agricultura, pastorit, astronomie, matematica si navigatie. Toate aceste 
cunostiinte nu pot proveni decit de la un popor asezat, cu o viata stabila si 
bogata care sa permita dezvoltari culturale si stiintifice complexe. 

 
 

10.1. Ceremonialul vedic 
 
Arienii nu aveau temple sau imagistica oculta. Arienii nu au construit 

niciodata ziduri imense si palate de piatra pina la cer. Arienii nu au sapat si 
zidit maruntaiele pamintului. Nu vom descoperi niciodata o piramida cu o 
mumie in centrul de greutate, sau ceva material maret din trecutul arienilor. 

Palatele arienilor erau codrul-prieten peste dealurile carpatine. Cetatile 
ariene erau muntii majestuosi carpatini. Piramidele ariene erau impresionante 
constructii culturale, imnurile din jurul focului sacrificial, cintecele insotind 
sacrificiul bauturii Soma, cunostiintele lor de tehnologie si matematica 
straveche. 

Arienii s-au nascut in spatiul Carpato-Dunarean si cuvintul care descrie 
esenta arienilor, ca de altfel si esenta poporului romin de azi, este 
“pastoral”. Arienii-carpatini erau integrati in natura, pe care o iubeau si o 
respectau. Arienii nu se simteau protejati intre ziduri imense de piatra sau in 
donjoanele palatelor ci ei erau infratiti cu natura si liberi in sinul naturii. 

Ajunsi in India, arienii-carpatini au venit in contact cu o civilizatie indiana 
straveche, faimoasa Harappa de exemplu, ajunsa la stadiul dezvoltarii 
urbanistice. Arienii nu s-au asezat in orasele indiene ci si-au fondat propriile 
lor sate in exteriorul oraselor pe care le dominau de fapt, prin cunostiintele si 
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tehnologia lor avansata. Arienii erau liberi in sinul satului traditional carpatin 
si nu intre zidurile si pietrele cetatilor. 

Cine vrea sa inteleaga istoria si sufletul poporului arian, nu poate face 
abstractie de poporul romin si trebuie sa simta semnificatia Mioritei, trebuie sa 
se lase patruns de versul si muzica cintecului Ciobanasului, sa fi auzit in viata 
susurul izvorului si bocetul vintului, sa-si fi inceput orice cintec popular cu 
“foaie verde”, sa fi privit la Luceafar cu ochii Eminescieni si sa se fi intristat 
printre plopii fara sot. 

Multi au incercat sa-i descrie pe arieni drept razboinici, violenti, rasisti, 
cuceritori, imperialisti, etc. N-a fost niciodata asa. Arienii erau un popor in 
expansiune demografica si nu un popor pus pe cuceriri. Arienii nu s-au 
pornit sa adune bogatii, sa asupreasca neamuri straine, nu au cucerit pe nimeni, 
nu au construit un imperiu, nu au jefuit ca sa trimita inapoi la metropola, nu au 
creat o retea de jug pentru altii. 

Ca urmare a revolutiei tehnologice ariene din spatiul Carpato-Dunarean, s-
a produs o explozie demografica a arienilor care isi cautau pur si simplu un loc 
sa traiasca si sa-si continue viata lor pastorala. Imperiile lumii s-au nascut si au 
murit de-a lungul timpului. Arienii nu au construit un imperiu mondial dar au 
cucerit lumea pe vecie, prin singele lor, prin cultura si limba lor. Din imperiile 
lumii a ramas praf si pulbere dar in urma arienilor au ramas popoare si 
limbi care stau marturie vie peste milenii a maretiei poporului arian-
carpatin. 

Arienii nu aveau temple sau imagistica oculta. Ceremoniile vedice aveau 
loc in cimp deschis, amenajat proaspat pentru fiecare ceremonie importanta. 
Arienii construiau un nou altar, numit Vedi (care-ti deschide Vederea, 
Viziunea, Cunoasterea), de forma patrulatera, prin scoaterea gliei din pamint, 
sau eventual prin usoara ridicare a pamintului, cind glia nu se putea scoate. Pe 
acest Vedi se pregatea si aprindea focul sacrificial Agni (Igni, Ignat), in jurul 
caruia avea loc ceremonia religioasa vedica. 

Suna ca si cum as descrie un foc ciobanesc, in jurul caruia se aduna grupul 
sau familia pe inserat, ceea ce si era de fapt. Apoi se spuneau formulele de 
sacrificiu sacre, care erau o invitatie catre zei, sa coboare pe pamint si sa 
primeasca rugaciunile arienilor. 

Ritualul efectuat de catre arieni era relativ simplu : imnurile vedice erau o 
introducere la ceremonii solemne in jurul focului sacrificial. arianul care 
ceruse preotului Hotar sa pregateasca sacrificiul, participa la ceremonie 
impreuna cu sotia lui. Avea apoi de pronuntat anumite formule magice el 
insusi, ca parte a ceremoniei si apoi dadea plata preotilor, in numar de patru 
sau multipli, probabil numar egal pe fiecare latura a focului. 

Preotii erau supravegheati de Marele Maestru, care observa in tacere 
respectarea ritului Rita. Sacrificiul, sub forma de hrana, cum ar fi carne, lapte, 
unt sau grine, era pus peste foc de catre preotul numit Hotar, sau “Cel ce 
Hotaraste sacrificiul”, in timp ce recita imnuri alese din Rig Veda. In acest 



 7

timp cantorul, numit UdGatar sau “Cel ce Gateste Udarea”, cinta sau recita 
versuri si stropea (uda) focul cu bautura Soma, special pregatita. Bautura 
Soma era si consumata de catre cei care participau la sacrificarea de bunatati, 
pentru multumirea zeilor. 

Rugamintile arienilor erau umane, cu bunacuviinta si simple, specific 
rominesti. Isi imparteau hrana cu Agni ca prin el sa ajunga mesajul lor la 
ceilalti zei vedici, Dacia, Indra, Varuna, Mitra, Apa, etc. Arienii se rugau 
pentru sanatate, prosperitate in recoltele si turmele lor, pentru fii sanatosi si 
curajosi, pentru infringerea dusmanilor, pentru linistea celor decedati, etc. Nu 
este cu nimic mai prejos decit orice rugaciune decenta din zilele noastre. 

Ritualul vedic era public si pretindea prezenta unui preot consacrat pentru 
efectuarea corecta a ritualului. Anumite sacrificii sint facute zilnic, altele lunar 
sau la ocazii speciale. Cele mai elaborate ritualuri au loc cu ocazia casatoriei si 
mortii. 

Mortii arieni sint incinerati, ritual care a produs faimoasa cultura Central-
europeana cunoscuta drept Cultura Urnelor. Vaduva se intinde intr-un gest 
simbolic alaturi de sotul mort si apoi se ridica intr-un alt gest simbolic de 
trezire din morti, apoi se alatura cumnatului ei ca o substituire a celui mort. 
Vaduva a fost inainte parte din familie si ramine parte din familie si dupa 
moartea sotului. Familia mortului trece apoi printr-un ritual de purificare, 
foarte asemanator zilelor noastre, cind se face o sfestanie dupa inmormintare. 
Mai tirziu se ridica o movila peste mormint, cum s-a pastrat la noi, apoi au loc 
ceremonii rituale la intervale de timp bine determinate, cum au ramas inca la 
noi parastasele periodice de 40 de zile, 6 luni si 1 an de zile. Aceste ceremonii 
au rolul de a-l ajuta pe cel mort sa devina un stramos puternic si binevoitor 
numit Pitar, cu sensul de “capul familiei”. 

O alta ceremonie importanta este iesirea baietilor din adolescenta, cind isi 
incep rolul de barbati ai familiei. Tinarul, in fata focului sacrificial, primeste 
instructiuni de barbatie si este prezentat zeilor, ca un nou barbat al familiei, 
devenind “nascut a doua oara”. Observati aici similaritatea cu botezul Crestin 
contemporan. Dupa aceasta, tinarul barbat are dreptul de a consuma din hrana 
scrificiala si de a gusta Soma pentru prima data in viata lui. La sfirsitul 
ceremoniei, tinarul barbat isi ia locul cuvenit in linia barbateasca a familiei 
sale. 

Exista la arieni si practici magice si ascetice, cum inca exista la poporul 
romin de azi, cind avem perioadele de post si purificare inainte de sarbatorile 
majore Crestine. Magicianul facea uz de o gama larga de simboluri, din care 
simbolurile sacre Pelasge nu pot fi excluse sub nici o forma : Cercul Vietii, 
Pentagrama Magica, Separarea Sexelor, Zvastica Incercuita, Linia Potopului, 
Spirala Dacica, etc. Magicianul era familiar cu misterele divinizarii si era mina 
dreapta a regelui. 

Magicienii erau initiati si in practici ascetice, in care prin postire si viata 
vedica exemplara atingeau nivele inalte de purificare, necesare in rolul de 
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intermediar cu zeii vedici. Aceste practici ascetice ariene, supravietuite pina in 
Dacia lui Zalmoxe, preluate si de catre cultura greaca de mai tirziu, prezente 
peste tot in miscarea Crestina de la origini pina azi, scrise in calendarul 
ortodox, etc. au fost preluate si de catre cultura indiana fiind precursoarele 
miscarii Yoga. 

Arienii erau foarte asemanatori noua de azi, traind din agricultura si 
pastorit, integrati in natura si cautind spiritualitatea prin mijloace impresionant 
de moderne, chiar prin prisma zilei de azi. Arienii se hraneau cu animale 
domestice, pita din grine si lactate. Fermentau faimoasa bautura Soma pe care 
o consumau doar in ceremoniile vedice, in vase de ei construite. Isi imparteau 
hrana zilnica cu zeii lor vedici, la focul sacrificial, ulterior la focul din vatra 
casei, mult ca si azi cind noi facem o cruce peste piine inainte s-o incepem, sau 
spunem o rugaciune inainte de a ne infrupta din bucate. 

In conditiile din India, ascetismul arian a fost dus pina la extrem, generind 
miscarea vegetariana si miscarea Yoga in care hrana devine mai importanta 
decit scopul final. S-a ajuns astfel la idolatrizarea Vacilor si la refuzul de a le 
folosi drept hrana, bazat pe niste pasaje izolate din Rig Veda, in care se fac 
referiri la “…Vaca care nu poate fi macelarita…”. Aceste pasaje sint inca 
neclare sau pot fi chiar de provenienta indiana pre-vedica, incorporate in Rig 
Veda mai tirziu. De remarcat ca toate aceste extreme nu sint specifice 
arienilor, care sacrificau vite, cai, oi si alte animale domestice pentru hrana si 
le imparteau cu zeii lor vedici in jurul focului sacrificial. 

Observati mai sus multimea de cuvinte rominesti folosite la denumirile 
rituale, ajunse la noi dupa peregrinari spatiale si temporale impresionante, din 
spatiul Carpato-Dunarean pina in India si apoi inapoi. Prin aceste nume si 
cuvinte vedice avem o dovada mareata despre vechimea de peste 4000 de 
ani a limbii romine de azi. 

 
 

10.2. Panteonul vedic 
 
Mitologia ariana era strins legata de ritualul vedic si nu poate fi rupta de 

recitarea, cintarea sau scandarea imnurilor din Rig Veda. Zeii vedici nu sint 
ceva la care faci referire in afara ceremoniilor din jurul focului sacrificial. 
Multi dintre zei se identifica cu elementele naturii, mult ca si pastoralismul 
rominesc in care Omul se integreaza in natura. Doua dintre cele mai 
importante zeitati vedice sint elemente naturale, ceea ce nu este o surpriza din 
moment ce arienii-carpatini le foloseau in timpul ceremoniilor ca sa le 
mijloceasca accesul la ceilalti zei vedici. 

Agni (“igni,ignat”), exista in mod egal in toate manifestarile Focului, care 
incalzeste trupul la frig, care lumineaza in negura noptii si mult mai important, 
lumineaza sufletul si mintea celui care cauta sa aduca multumiri tuturor zeilor 
pentru viata zilnica. Agni este Focul Solar, este Focul Fulgerului, este Focul 
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Sacrificial, este Focul care iese din lemne si plante in timpul ceremoniei. Este 
Focul care calauzeste in noapte sau care calauzeste un suflet ratacit, este Focul 
Prieten care te ajuta sa supravietuiesti, este Focul Pedepsitor al fulgerului care 
este invocat impotriva dusmanilor arienilor. 

Agni este invocat ca sa lumineze sufletele celor care se roaga zeilor 
vedici. Drumul catre zei trece prin Agni, care primeste hrana de sacrificiu si 
Soma, bautura de sacrificiu, ca sa-i aduca pe zei in preajma : [RV,1.1.2.] “Agni 
merita sa fie invocat de vizionarii de demult si de acum : fie sa ne ii  aduca pe 
zei in preajma”. Soma, care inca curge la vale la Cluj sub forma a trei riuri, 
este special pregatita, dupa o reteta secreta si prin intonarea de imnuri 
specifice, ca sa rezulte pura si pe placul zeilor. Apare peste tot in Rig Veda sub 
forma zeificata. O intreaga carte de imnuri este inchinata pregatirii si oferirii 
bauturii Soma, Sama Veda. 

Dacia a fost in vechime capul incoronat al zeilor vedici, apoi a fost poate 
chiar zeul Solar. Dacia il pedepseste pe Soma, zeul Lunar, sa fie consumat de 
viu cu incetul, dar la interventia sotiei lui Soma, ii comuta pedeapsa, de la a fi 
totala, la a fi perioadica. S-au nascut astfel fazele lunare …  

Undeva pe fundalul Panteonului vedic domneste Tatal Cerurilor, numit 
Dyaus Pitar sau Zeul Pitar. Ca in limba romina de azi, Pitar este un titlu dat 
celui care aduce Sfinta Pita. In varianta Olimpica a culturii vedice, dusa in 
Grecia de catre popoarele rominice numite Ionieni si Dorieni, Marele Pitar este 
tot Tatal Cerurilor sub numele de Cronos. Pe vremea Daciei, Dyaus Pitar a 
devenit prin unificarea celor doua nume marele Jupiter la romani, ramas tot 
Tatal Ceresc. Pe vremea Crestina, Dyaus Pitar a ajuns “Pita noastra cea de 
toate zilele”, ca un simbol al trecerii noastre vremelnice prin lume. 

Dyaus Pitar este insotit de vesnica si universala Femeie, zeita-mama Tara 
sau Tera de azi, formind cu ea o pereche in care partea feminina este 
preponderenta. Zeitatile feminine vedice sint numeroase, dar nu sint prea clar 
diferentiate, ceea ce nu ne surprinde intr-o societate patriarhala ca cea ariana. 
Zeita Tara este mama a tot ceea ce este viu sub soare, este pintecele universal 
care naste viata. In zilele noastre, Tara este tarina din care ne-am nascut si in 
care ne intoarcem cu totii, mit vedic pastrat si sub miscarea Crestina 
contemporana. 

De amintit zeita Ushas, care reprezinta zorii de ziua si care se poate 
traduce pur si simplu “Poarta Zorilor” sau “Usa Zorilor”. 

Cel mai inalt in ierarhia ariana, cel la care se ajunge prin Agni, Soma si 
ceremonia vedica, a devenit maritul Indra, zeul razboinic, care a cucerit 
nenumarati dusmani umani si chiar demoni, l-a invins chiar pe Surya sau 
“Soarele”, l-a omorit pe dragonul Vritra sau “Cel Vitreg” care a oprit apele sa 
curga si care a prins captiva cireada de vaci, etc. Uneori este referit drept 
creator al elementelor, cum ar fi lumina si Apaya sau “Apele” sau “Marile”. 

Marut este aliatul lui Indra in treburile razboinice, cel care va deveni 
Marte la romani si Aries in varianta Olimpica. Marut este ziua de Marti de azi 
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si poate este Martolea din Transilvania. Marut este un barbat tinar, care 
calareste pe coama norilor si aduce ploaia, evident insotita de trasnete. 

Nasatyas sint doi frati gemeni, faimosi pentru puterea lor de a vindeca. 
Poate de la ei vine numele de Nastasia, raspindit pe la noi. Nasatyas vor deveni 
in varianta Olimpica a culturii vedice gemenii Dioscuri. 

Varuna, sau Zeul Vara, este zeul domnitor peste ceilalti zei, cel care 
sustine si impune legile cosmice. Varuna, de exemplu, este cel care ridica 
soarele la zenit in mijlocul cerului la solstitiul de vara. Varuna a fost odata zeul 
suprem, dar a fost invins de catre Indra. 

Mitra este aproape intotdeauna cel care-l insoteste pe Varuna, o persoana 
de dorit in preajma. Mitra si Varuna sint din grupul secundar de zei vedici, 
nascuti din Aditi deci numiti Adityas. 

Invingerea lui Varuna de catre Indra marcheaza urcarea grupului de zei 
Devas deasupra grupului de zei Asuras. Asuras au fost un fel de giganti, 
invinsi de Indra si grupul Devas. 

Rudra este un zeu mai aparte, dar nu singurul vedic, in care aspectele 
benevolente se imbina cu cele de teama : este de partea ta, dar nu 
neconditionat, deci te poate ridica sau arunca, dupa cum ti-e soarta. In varianta 
Olimpica a culturii vedice, zeii isi pastreaza caracterul bivalent, fiind mai 
capriciosi decit muritorii. 

Panteonul zeilor vedici este plin de fiinte ciudate, pe jumatate zei iar pe 
jumatate oameni, cum ar fi Gandarvas avind compania feminina a Apsarse-
lor. Mai apare si zeita inspiratiei, Saraswati, fara de care versurile nu se legau 
deci accesul la zei era ingreunat, zeita invocarii Bharati fara de care scandarile 
aveau de suferit, stralucitoarea Ila cu focul ei. In varianta Olimpica a culturii 
vedice-carpatine care a cucerit Grecia, zeitele frumusetii, inspiratiei, 
discordiei, etc. au avut un loc de cinste. 

Nu lipsesc din Veda nici demonii, al caror conducator este Vritra sau Cel 
Vitreg, demonul razboinic. 

In decursul secolelor si mileniilor, credinta Veda a arienilor a devenit in 
India religia hindu, in care Panteonul vedic initial s-a transformat, imbogatit si 
extins cu alte personaje si zei. Zeul vedic suprem Indra a fost inlocuit in 
hinduism cu o trinitate, numita Brahma, Vishnu si Siva, care in diverse zone 
din India devin zei supremi, unul dintre ei in detrimentul celorlalti. In acest 
proces de imbogatire a Panteonului initial, apar nume, caracteristici si trasaturi 
ale noilor personaje care nu mai sint ariene in esenta lor, indepartindu-se de la 
pastoralismul initial si devenind personaje culturale indiene. 

In general, demonii nu sint opusul altor zei, in sensul ca zeul cel bun are 
partile lui slabe, care-l fac sa fie mai putin generos si chiar dusmanos. In 
povestile populare avem “Fata Mosului" si "Fata Babei”, doua personificari 
complet opuse. In vremea veche, Fata Mosului putea uneori deveni Fata Babei 
daca asa erau conditiile ! Zeul benevolent putea sa-ti aduca nenorocire daca 
ceva nu mergea bine. Acest aspect, de zeu bivalent, a fost mostenit si de 
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cultura Olimpica, in care unul si acelasi zeu putea fi de partea ta sau impotriva 
ta, sau putea sa-si schimbe atitudinea cind nu te asteptai. 

Zeii vedici sint de multe ori descrisi cu caracteristici umane, cu slabiciuni 
umane si greseli umane care sint pedepsite chiar intre zei. Putem spune cu 
certitudine ca zeii vedici nu sint rupti de realitatile omului arian, ca erau 
invocati si le erau adresate rugaciuni similare unor regi terestri, ceea ce poate 
au si fost la originea originii lor. Fiind terestri, le era admis de a avea un 
caracter bivalent, ca orice fiinta umana, buni de multe ori dar pe a caror 
bunatate nu trebuie bazat in mod neconditionat. Trasaturile bivalente ale zeilor 
vedici au fost mostenite si in cultura Crestina unde Dumnezeu ii iubeste pe 
muritori, dar nu in mod neconditionat, iar pedepsele pot fi cumplite. 

Foarte putine roluri din Panteonul vedic sint bine delimitate, adesea 
calitati si trasaturi ale unui zeu sint atribuite altuia, aratind o tendinta de 
difuzie. Unii cred ca acest aspect al culturii vedice indica o miscare catre 
monoteismul care a urmat mai tirziu. 

Pentru mine este evident ca la sosirea in India, intreaga religie vedica 
era pe cale de slabire, dincolo de apogeu, era pe panta in jos, ca si opusul 
inceputului religiei. Rolurile incep sa se confunde, personajele sa devina 
contradictorii, semnificatia lor sa se estompeze in timp. Daca ne uitam la 
istoria poporului arian, in evolutia sa, aceste aspect al culturii vedice ajunsa in 
India nu trebuie sa ne surprinda. Plecarea arienilor s-a facut din spatiul 
Carpato-Dunarean, iar intrarea in India s-a facut dinspre Iran. Trebuie sa 
consideram timpul necesar arienilor sa strabata si colonizeze toata zona dintre 
Balcani si Iran, care a fost mai multe secole. Un alt loc de popas a fost 
Armenia, de unde s-a facut intrarea in Persia, deci sint alte timpuri de 
transformare, inceput de uitare, elemente straine poate incorporate in cultura 
Veda. 

Religia Veda, asa cum a fost imortalizata in Rig Veda, este deja dincolo 
de apogeul sau in timpul celui de-al doilea mileniu i.e.n. cind a ajuns in India. 
La originea sa, in spatiul Carpato-Dunarean, inceputul culturii Veda trebuie 
sa fi fost cu mult mai timpuriu decit sosirea in India. Scara de timp exacta 
nu poate fi decit speculativa, mai ales ca arienii nu aveau temple de cult pe 
care sa le lase in urma ca si ramasite arheologice, dar trebuie sa fi fost citeva 
milenii mai veche decit al doilea mileniu i.e.n., in mod sigur mai veche de 
3000 i.e.n. 

Mai exista un aspect culturalo-lingvistic care completeaza imaginea pe 
cale de estompare a culturii vedice. Legaturi umane si culturale intre spatiul 
Carpato-Dunarean si India au avut loc poate 1000 de ani inainte de marea 
expansiune ariana si au continuat pentru cel putin o jumatate de mileniu dupa 
1500 i.e.n. Desi la ora actuala nimeni nu poate asocia o data precisa a intrarii 
culturii Veda in India, noi apreciem ca patrunderea Vedismului in India a 
avut loc treptat, elemente mai slabe la inceput urmate de o prezenta masiva in 
timpul marii expansiuni ariene. Prin suprapunerea de elemente vedice mai 
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vechi cu cele mai noi, separate la scara milenara, se accentueaza caracterul 
difuz al zeilor vedici si conturarea mai slaba si contradictorie de care acestia se 
bucura. 

Sa observam in final multimea de nume si cuvinte rominesti parte din 
Panteonul vedic, ceea ce nu mai vine ca o surpriza cunoscind originea Carpato-
Dunareana a arienilor. 

 
 

10.3. Panteonul Olimpic 
 
Daca va intrebati care este legatura dintre Panteonul Olimpic si Rig Veda, 

raspunsul cel mai simplu ar fi “poporul arian”. Prin poporul arian, pornit din 
spatiului Carpato-Dunarean si raspindit in lume, limba ariana si cultura Veda 
au devenit cultura Europei si a lumii intregi. Panteonul vedic stravechi este 
prezent in nomenclatura locurilor peste tot in Europa dar mai ales in zona 
spatiului Carpato-Dunarean, are o prezenta masiva in India unde este inca 
zeificat, a patruns pina in China Centrala si are o pozitie esentiala in cadrul 
maretei culturi europene cunoscuta sub numele incorect de “Grecia” Antica, 
aplicat pe nedrept culturii carpatine din zona Egeana. 

Culturile care au inflorit in antichitate in zona Egeana dupa sosirea 
arienilor carpatini, erau cunoscute sub numele regilor care le-au fondat, Ionieni 
si Dorieni din neamul lui Elen, nume inca folosite in Orientul Mijlociu. Dupa 
ridicarea Romei, intreaga zona Egeana primeste calificativul roman de “grec”, 
pe care romanii l-au raspindit in lume, fara sa le pese ca sub acest nume au 
catalogat popoare diferite care traiau in zona Egeana. Romani erau buni la 
catalogari, deoarece toata Europa primeste calificativul de “barbar” ! fara 
discriminare, de la Marea Neagra la Oceanul Atlantic. Asa se face ca intreaga 
zona Egeana este azi cunoscuta sub numele de “Grecia”, care se aplica acum si 
retroactiv la culturile antice, care devin in acest fel “grecesti”, desi sint de 
origine ariana-carpatina. Noi vom folosi in continuare numele geografic de 
“zona Egeana”, unde erau localizati Ionienii, Dorienii si grecii, fara a-i 
confunda unii cu altii. 

Poporul arian-carpatin, ajuns in zona Egeana sub conducerea regelui Elen, 
cu urmasii Ion si Doru, introduce masiv cultura Veda in toata zona Egeana, 
incit o separare a acestei culturi de catre elementul rominic este imposibila. 
Ceea ce va deveni cultura Egeana la sfirsit de era, in urma influentei ariene-
rominice, este comparabil cu ceea ce a devenit India in aceeasi perioada, sub 
aceeasi influenta carpatina, amindoua locurile marcind un apogeu al 
dezvoltarii culturale. Se poate afirma fara greseala ca atit in India cit si in zona 
Egeana, factorul cultural arian-rominic este preponderent. 

Panteonul Olimpic este varianta din zona Egeana a panteonului ariano-
carpatin original. De la Dyaus Pitar ajuns Cronos, la Marut ajuns Aries, la Apa 
ajunsa Neptun, la Usa (Zorilor) sau Aurora ajunsa Eos, la Bharati si Saraswati 



 13

ajunse zeitele invocarii si inspiratiei, la Dionisos preluat direct de la geto-daci, 
etc., intregul panteon Olimpic este doar o variatiune a celui vedic. Numele 
complet diferite ale zeilor Olimpici fata de stravechii zei vedici provin din 
traducerea numelui sau calitatii zeului vedic stravechi, folosind nume 
descriptive, de genul “cel razboinic”, “cel generos”, etc. 

Aceste zeitati erau sfinte la poporul arian-carpatin sau rominic si era 
interzisa prin lege scrierea pe hirtie a numelor sau a imnurilor oculte, rostite 
doar in fata focului sacrificial. Cu timpul, cultura Veda din zona Egeana isi 
pierde caracterul ocult si ajunge scrisa pe hirtie, destin din nou similar celui 
indian. 

Prezenta arienilor-carpatini in zona Egeana este total negata de 
[BRITANICA] care ii considera pe regii Elen, Doru, Ion, Manea, Macedon si 
Codru ca fiind “greci”, negind natura ariana a culturilor Doriene si mai ales 
Ioniene. Limba ariana a lui Ion, Ioniana, va ajunge limba culta a Europei, 
Orientului Mijlociu si Egiptului de sfirsit de era, fiind limba in care s-au 
redactat primele evenghelii Crestine. Limba ioniana va fi folosita o vreme si de 
catre Imperiul Roman, din cauza marei sale influente in lume. 

Nici unde in lume nu am gasit o recunoastere a naturii comune, ariene, 
a culturii Veda din India si a culturii Olimpice din Grecia, desi paralele de 
comonalitate au fost trasate de mult, incepind cu secolul XIX. Culturile Veda 
din India, precum si cultura Olimpica din zona Egeana, sint doar variantele 
regionale ale culturii ariene a spatiului Carpato-Dunarean. Aceste variante 
regionale nu sint nici imprumutate si nici preluate de la poporul arian, ci sint 
duse in locurile respective de catre poporul arian in sine si dezvoltate in acele 
conditii locale. 

Cuvintele “grec” si “Grecia”, desi cuvinte rominice la originea lor, au 
ajuns nume generice pentru toti grecii. Mareata cultura Egeana ascunde sub 
numele de “grec” popoare, limbi si culturi diferite, in care componenta 
esentiala este ariana-carpatina. Cazul voalului creat de numele “Grecia” nu 
este unic in lume. De exemplu, la ora actuala se ascunde sub numele “India” o 
diversitate incredibila de rase umane, limbi care nu au nimic in comun unele 
cu altele, culturi diametral opuse si religii contrare. Ca un alt exemplu, sub 
voalul creat in antichitate de Roma si Imperiul Roman, jumatate din Europa 
este crezuta disparuta fara urma culturala sau lingvistica, sub numele de 
Europa “latina”. 

A sosit timpul sa ridicam voalul aruncat de numele “Roma” asupra 
Europei de sud, precum si voalul aruncat de numele “Grecia” asupra zonei 
Egeene. A sosit timpul sa scoatem la lumina natura esentiala rominica a celei 
mai marete culturi din istoria Europei si a lumii, cea Egeana. De aceea 
propunem schimbarea numelor improprii de “Cultura Greaca” si 
revenirea la numele originale sub care s-au raspindit in lume, Cultura 
Ioniana si respectiv Cultura Doriana. Nu este doar o schimbare de fatada, ci 
este numele lor original, ca o recunoastere a naturii ariene a acestei culturi. De 
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asemenea, aria geografica de raspindire a culturii Ioniene este mai extinsa decit 
zona Grecia, cuprinzind Asia Mica, insulele adiacente si vestul Greciei pina in 
sudul Italiei si Sicilia, sub numele antic de Ionia. 

Sa stim cu totii si sa nu mai uitam vreodata, ca mult inainte de a calca 
Olimpul si Indusul, zeii arieni si-au plimbat pasii lor pe pamintul lui Dacia 
insusi, pe Muntele Soarelui, Surianu, pe muntele Omul, au trecut Muresul la 
Deva, s-au incalzit iarna la focul de Ignat de la Agnita, ca Briha insusi si-a 
ales Bihorul, ca Vara s-au scaldat in Dunarea noastra si au baut Apa din 
undele curate ale Somesurilor. 
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11. Dezvoltarile vedice din India 

 
 
Religia Veda a fost dusa in India, zona vaii Indusului, de catre poporul 

arian-carpatin, in jur de 1500 i.e.n. venind dinspre Persia. In Persia de mai 
tirziu, religia Veda s-a concretizat in biblia Avesta care a suferit mai tirziu 
reforma lui Zoroaster dar a ramas in esenta sa tot vedica. Odata cu poporul 
arian, religia Veda ajunge si la Gange unde coboara pe valea acestuia pina in 
sudul Asiei, la frontiera Chinei. 

La inceput, religia Veda este apanajul arienilor care nu permit accesul la 
limba ariana si la invataturile vedice a populatiei bastinase din India. Arienii-
carpatini credeau profund in puterea oculta a limbii lor si a versului vedic, 
prin care poti obtine indurarea zeilor pentru tine si ne-indurarea lor pentru 
dusmanii tai. In afara preotilor vedici nimeni nu avea acces la cunoasterea 
ceremoniei vedice. Veda era un mod de viata, o forta vie in societatea ariana 
din India, cu ceremonii in jurul focului sacrificial, la momente speciale din an 
sau luna, sau la perioade importante din viata arianului tipic. 

Cu trecerea secolelor, forta vitala a Vedismului s-a erodat, iar odata cu 
amestecul arienilor cu populatia locala, limba devenita sanscrita si cultura 
Veda au patruns peste tot in India, pregatind radacinile a ceea ce urma sa fie 
hinduismul. In perioada de trecere Vedo-Hindica, religia Veda si-a pierdut 
caracterul ocult, devenind un bun pentru consumul tuturor din India, astfel 
incit a fost posibila scrierea invataturilor pe hirtie in jur de 500 i.e.n., ceea ce 
cu secole in urma ar fi fost un sacrilegiu. 

Intreaga invatatura vedica este inclusa in colectia de imnuri numita Rig 
Veda si nici aceasta toata, doar cartile de la III la VII. Primele si ultimele carti, 
desi considerate tot Rig Veda, au o limba mai evoluata decit restul, ceea ce 
arata ca au fost scrise ulterior, poate secole de la sosirea arienilor in India. 
Acest inceput filozofic si cultural se va transforma in India in impresionanta 
cultura hindu, in care scrierile vedice se inmultesc si dezvolta ca niciunde 
altundeva in lume. 

Ideea fundamentala care poate fi extrasa din Rig Veda este credinta intr-o 
zeitate structurata de doua planuri, primul plan fiind devas sau in limba daca 
“dava” sau “zeii adevarati” iar al doilea plan fiind inferior primului, numit 
asuras sau “zeii inferiori”. In acelasi timp exista cultul focului sacrificial, al 
carui zeu din planul deva este Agni la care se aduc sacrificii de hrana si 
bautura, in care bautura magica Soma are un rol central. Agni, prin bucatele 
sacrificate pe altar, se indura de credinciosii arieni si devine un intermediar 
intre arieni si restul panteonului vedic, care le asculta rugamintile. 

Cele doua planuri de mai sus formeaza o intreaga mitologie sau panteonul 
vedic, dezvoltat din panteonul arian al spatiului Carpato-Dunarean ajuns in 
India. In Europa este bine cunoscut panteonul roman si panteonul Olimpic. 
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Panteonul roman este ceea ce a devenit panteonul arian ramas in zona initiala, 
pe cind panteonul Olimpic este tot panteonul arian dus in zona Egeana de catre 
poporul arian-carpatin inainte, in timpul si dupa marea expansiune ariana de la 
1900 i.e.n. A se observa ca Legendele Olimpului sint de fapt mitologia ariana-
carpatina dezvoltata in zona Egeana. 

In conditiile din India, cultura Veda a facut loc cu timpul unei noi religii, 
hinduismul, adinc inradacinat in Veda dar dezvoltat mai tirziu, poate in ultima 
parte a erei trecute sau prima parte a erei noastre, cind Vedismul a incetat de a 
fi o forta vie. Marile creatii hinduse, tot ce nu este Rig Veda, sint create in 
India de catre urmasii arienilor si nu sint importate odata cu arienii. 

Au fost mai multe directii sau scoli vedice, pornite din mai multe ramuri 
ariene si apoi raspindite prin India, cum ar fi Aitareya, Apastamba, 
Baudhayana, etc. Comun tuturor scolilor vedice a fost caracterul lor oral de 
transmitere a textelor vedice din generatie in generatie, in conditii de strictete 
si confidentialitate. Un preot vedic isi primea consacrarea dupa 20-30 de ani de 
studiu a textelor vedice pe care trebuia sa le stapineasca la perfectie si pe de 
rost. 

Exista la ora actuala patru carti vedice numite Rig Veda, Yajur Veda, 
Soma Veda si Atharva Veda cunoscute sub titlul colectiv de Samhitas, grupare 
care nu mai este vedica in sine ci hindusa. Cea mai veche lucrare este Rig 
Veda, credinta initiala ariana, celelalte trei fiind in parte sau total inspirate din 
prima, sau compilatii pe marginea acesteia. 

Rig Veda contine peste 1000 de imnuri adresate zeilor si aranjate sa 
serveasca nevoile familiilor preotesti ariene, care erau si pastratorii acestei 
literaturi sacre. Multe dintre versuri se refera la cultul bauturii Soma, dar 
versurile in general nu sint conectate cu ritualul vedic. 

Yajur Veda, sau “Veda Jurata”, sau “Veda Juramintelor” sau “Veda 
Formulei Sacrificiale”, contine formule, juraminte sau descintece aplicate 
diverselor rituri vedice, magica si farmece. La ora actuala ar fi “formula 
magica” care se rosteste in conditii bine precizate. Numele acestei lucrari, desi 
provine din rominescul “injurare”, cu sensul de “descintare”, este mult ulterior 
perioadei vedice clasice. Noile nume au fost create tot din sinul limbii ariene 
ajunsa in India, de aici provenind asemanarea cu limba carpatina pina in zilele 
noastre. 

Sama Veda, sau “Veda Somei”, sau “Veda Odelor” contine versuri 
majoritatea din Rig Veda, impreuna cu notatii muzicale, ca un ajutor la 
efectuarea ritului sacru in timpul stoarcerii si prelucrarii bauturii Soma. De 
aceea am si afirmat ca la Cluj Soma curge literalmente la vale, personificat 
prin Somesul nostru. Soma, preparata dupa ritul din Sama Veda, era prezentata 
mai tirziu in fata focului sacrificial. Sama Veda s-a dezvoltat tot in India din 
Rig Veda, din nevoia de a face lumina rituala in procesul de preparare, 
descintare si sacrificare a bauturii Soma. 
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Atharta Veda a fost introdusa si mai tirziu in rindul Vedelor, numai dupa 
proteste si lupte de culise intre diverse scoli vedice din India si este considerata 
de atunci incoace mai putin valoroasa decit restul Vedelor. Atharta contine 
compilatii pe marginea primelor Vede. 

Exista o multime intreaga de alte scrieri ulterioare, dezvoltari culturale ale 
Vedelor in conditiile din India, cum ar fi Brahmanas, Aranyakas, Upanishads. 
Acestea toate, impreuna cu Samhitas (cele patru Vede) formeaza ceea ce este 
cunoscut drept Shruti, cu sensul de “inspirate divin”, sau “revelate divin”, sau 
“date noua de zei”, sau “stiute divin”. Sa observam cum mai tirziu si 
Crestinismul se bazeaza pe invataturi divine date oamenilor. 

Mai exista o clasa de lucrari vedice numite colectiv drept Smriti, pe care 
nu as putea-o traduce decit “Cartile celor Smeriti” si care contine scrieri create 
de catre persoane “Smerite”, cum ar fi “Sfintii” din miscarea Crestina. Clasa 
Smeriti contine texte traditionale bazate pe memoria umana despre fapte de 
demult, sau noi invataturi morale sau sociale, din care cea mai faimoasa este 
Bhagavad Gita. 

Observati din nou, ca desi numele colective de Shruti si Smriti provin din 
limba carpatina, unde au sensul de “stiute” respectiv “smerite”, aceste lucrari 
precum si numele lor colectiv au fost create in India de catre preotii ariano-
indieni, reprezentind dezvoltari vedice specifice Indiei. Asemanarea provine 
din faptul ca in sinul bisericii hindu limba de creatie si de cult s-a mentinut a fi 
limba ariana-carpatina initiala. 

Sa observam ca intregul complex de lucrari vedice Shruti si Smriti, a fost 
dezvoltat in India, in secolele care au urmat sosirii arienilor, deci au puternic 
caracter indian. Pe aceste lucrari se bazeaza intreaga cultura indiana de azi. 

Subiectul acestei lucrari este radacina acestei culturi ariene in India si 
anume colectia cunoscuta drept Rig Veda, fiind cea mai veche carte, cu cele 
mai autentice trasaturi ale poporului arian-carpatin, chiar prin prisma 
stationarii acestuia in Persia inainte de cucerirea Indiei. Nu avem un document 
mai vechi din care sa aflam despre propria noastra cultura straveche. 

Observati mai sus multimea de cuvinte rominesti folosite la denumirea 
acestor lucrari, ajunse la noi dupa peregrinari spatiale impresionante si peste 
multe milenii de izolare fata de spatiul Carpato-Dunarean. Aceasta nu trebuie 
sa ne surprinda, deoarece dezvoltarile literare de mai sus s-au facut in sinul 
bisericii vedice, ulterior hinduse, care avea si inca are drept limba de cult limba 
sanscrita, ca dezvoltare indiana a limbii ariene-carpatine. 
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12. Analiza comparata a limbilor Euro-Asiane 

 
 
Przentam mai jos o analiza comparata a unor termeni universal 

recunoscuti ca fiind reprezentativi pentru clasificarea unei limbi, cum ar fi 
numerale, relatii de familie, pronume personale, obiecte comune de subzistenta 
si cult. 

Tabelul urmator contine termeni usuali din limba ariana, limba romina ca  
 

ariana romina % Latina % 
Numerale     
eka unu 0 unus 0 
dui doi 100 duo 100 
tri tri 100 tres 75 
katur patru 75 catur 100 
panca cinci 25 cincue 25 
sas sase 100 sex 75 
sapta sapte 100 septem 75 
asta opt 25 octo 25 
naua noua 100 novem 75 
dasa zece 25 decem 50 
sata suta 100 centa 25 
sahasram mia 0 mile 0 
Fmilie     
mama mama 100 mama 100 
matar ma-ta 100 mater 100 
tata tata 100 tata 100 
pitar pitar 100 pater 75 
suasri surora 50 Soror 50 
Corp     
nas nas 100 nasus 75 
Comune     
pita pita 100 panis 25 
apa apa 100 agua 75 
om,man om 100 omo 75 
sarpaH sarpe 100 serpes 100 
tara tara 100 terra 75 
rig riga 100 rex 50 
Ceresti     
sUria soare 75 sole 25 
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reprezentant al familiei limbilor rominice si limba latina ca limba crezuta a fi 
reprezentanta a limbilor “latine”. 

 
Avem mai jos un tabel care contine termenii usuali arieni din tabelul de 

mai sus, alaturi de germana ca reprezentanta a familiei lingistice Teutonice si 
rusa ca repreentanta a familiei lingvistice slave. Cuvintele sint date in 
transcrierea fonetica romineasca ca sa prezentam o sintaxa uniforma in scrierea 
cuvintelor. De altfel, aici nu ne intereseaza scrierea cuvintelor intr-o anumita 
limba ci pronuntarea lor, care este semnificativa pentru relatiile de rudenie. 

 
ariana germana % rusa % 
Numerale     
eka aint 0 odin 0 
dui tvai 25 dva 50 
tri drai 50 tri 100 
catur fir 0 cetire 50 
panca fiunf 0 piati 50 
sas zex 50 sesti 50 
sapta ziban 0 siemi 0 
asta aht 50 vosiemi 0 
naua noin 50 dieviati 0 
dasa ten 0 diesiati 50 
sata hundert 0 sto 25 
sahasram tauzand 0 tisiacea 0 
Familie     
mama muti 50 mati 50 
matar muter 75  0 
tata fati 50 otet 0 
pitar fatar 25 - 0 
suasri svestar 25 sestra 25 
Corp     
nas naze 50 nos 75 
Comune     
pita brot 0 hleb 0 
apa vater 0 opositi 25 
om,man man 100 celovec 0 
sarpaH slanghe 0 emieia 0 
tara land 0 strana 0 
rig conig 0 coroli 0 
Ceresti     
sUria san 25 solnte 25 
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Inaintea oricarei incercari de cuantificare sau masurare, sa observam ca 
prima coloana din tabelul de mai sus, luata in ansamblul ei si considerata la 
prima vedere, fara a aplica nici un fel de criteriu tehnic ci doar felul in care se 
simte, nu suna nici a germana, nici a rusa, nici a indiana, etc. Coloana 
cuvintelor vedice are prin excelenta o sonoritate romineasca si latina ! 
Limba straveche vedica, peregrinata pe alte continente si separata de noi de 
peste 4000 de ani, mai suna inca a Plai Mioritic si a straveche limba Sfinta 
Dacica. Este limba lui Dacia, zeul zeilor vedici, apoi limba intregului Panteon 
vedic si limba bibliei Rig Veda. 

Observam ca centrul de greutate sta in coloana romina si latina, ceea ce 
este in acord deplin cu Demonstratia Morar a originii Dunarene a poporului 
arian. De remarcat anumite forme care in romina sint mai apropiate de ariana 
decit de latina, precum si anumite forme, mai putine ca numar, care in latina 
sint mai apropiate de ariana. Aceasta intareste inca o data originea ne-latina a 
limbii romine. 

Sa observam putinele cazuri de exceptie care sint prezente in tabelul de 
mai sus, cum ar fi linia eka-unu-unus-aint-odin unde nici o familie europeana 
nu contine numeralul original vedic. Care ar fi explicatia posibila? Sa ne 
amintim ca desi limbile europene sint inrudite de la originea lor comuna pre-
istorica, liantul de vocabular este limba ariana-carpatina. Deci, cum se face ca 
numeralul “unu” raspindit in Europa este diferit de numeralul “unu” ajuns in 
India? Limba vedica inregistrata la peste 1000 de ani de la sosirea in India nu 
mai era in totalitate pura, in forma absolut initiala, suferind transformari, 
neologisme, adaptari indiene, pronuntii specifice locului, etc. Mai observati ca 
“eka” este singurul numeral care incepe cu o vocala, facindu-ne sa ne indoin 
de originea lui ariana. 

Din moment ce legatura directa dintre limba ariana si limba romina este 
dovedita, putem acum recurge la procesul invers, de analizare a limbii ariene 
stravechi prin prisma limbii romine de azi care este devenirea limbii vechi. 

De remarcat multime de cuvinte ariene care exista inca in limba 
romina de azi dar nu mai existau in latina de acum 2000 de ani, ceea ce ar 
fi suficient in sine ca sa zdrobeasca orice incredere in originea latina a limbii 
romine. Aceste cuvinte exista in limba ariana-vedica, nu exista in latina de fel, 
dar exista in limba romina dupa 2000 de ani de la valul latin, deci radacinile 
limbii romine sint direct ariene. 

Analizind coloanele limbii germane si ruse, ca reprezentante a celorlalte 
familii lingvistice europene, observam ca ambele limbi nu trec de nivelul de 
slab imprumut de vocabular de la poporul arian-carpatin, proces avut loc cu 
preponderenta in timpul marii expansiuni ariene, intre anii 2000-1000 i.e.n. 
Din punct de vedere al vocabularului, se poate aprecia ca limba rusa a preluat 
elemente ariene-carpatine mai bogate decit limba germana. Aceasta 
demonstreaza ca marea expansiune ariana a avut o influenta mai puternica 
asupra nord-estului Europei decit asupra nord-vestului Europei. 
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Limbile din familiile antice ariene, Teutonice si slave erau deja inrudite in 
esenta lor chiar acum peste 4000 de ani, avind o origine comuna in limba unica 
europeana raspindita acum peste 10.000 de ani. Inrudirea lor se manifesta la 
nivel morfologic si gramatical intim al limbii, altfel nefiind inteligibile intre 
familii diferite. 

Peste aceste limbi Teutonice si slave se suprapune un val continuu de 
limba ariana-carpatina timp de mai multe mii de ani, cam ultimii 3000 de ani ai 
erei trecute. In acest proces, limbile Teutonice si slave preiau elemente bogate 
de limba ariana-carpatina, majoritatea neologisme generate de dezvoltarea 
tehnologica care se raspindea dinspre spatiul Carpato-Dunarean, dar si 
elemente de baza culturala a vocabularului, ceea ce demonstreaza ca influenta 
ariana a fost puternica, transmisa prin relatii de inrudiri sociale. 

Este greu de apreciat care dintre limbile ne-rominice au primit influente 
ariene mai bogate decit altele, aparind un paradox si anume : Europa primeste 
un flux continuu de limba ariana-carpatina citeva mii de ani, pe cind un loc 
cum este Iranul sau India au suferit o intrare relativ scurta dar masiva de popor 
si limba Carpato-Dunareana. Care dintre cele doua locuri au primit elemente 
Carpato-ariene mai bogate? 

Arienii-carpatini ajunsi in India au constituit o societate izolata la inceput, 
intr-o incercare de pastrare a identitatii lor, sau pentru ca pur si simplu nu le 
placea sa se amestece cu populatiile negroide din India. Arienii ajunsi in toate 
colturile Europei s-au amestecat cu populatiile locale generind intotdeauna 
culturi noi, mult mai bogate si infloritoare decit cele precedente. Orice ierarhie 
este greu de stabilit si se poate afirma ca de exemplu germanii nu sint mai 
“arieni” decit rusii sau decit indienii, ci toti impreuna au suferit anumite 
influente ariano-carpatine acum vreo 3-4000 de ani. 

Din aceste influente ariano-carpatine toate celelalte limbi europene contin 
la ora actuala o bogatie de cuvinte rominesti, ceea ce in DEX este vazut 
rasturnat si produce falsa si daunatoarea imagine de ghiveci lingvistic 
propovaduit de catre Institutul de Lingvistica. Vocabularul limbii romine nu 
provine din celelalte limbi europene ci vocabularul limbii romine s-a 
raspindit in toate celelalte limbi europene si Asiane. Limba romina are o 
pozitie unica europeana, de limba cea mai raspindita in toate celelalte limbi. 
Limba romina este liantul limbilor europene contemporane. 

 
 
 



 3

 

 

CUPRINS 

 
 
 

ANEXE SI BIBLIOGRAFIE ..........................................................................9 
 
 

 



 
Tracia si Asia Mica. Marea Neagra din dreapta sus este legata prin 
strimtoarea Bosfor, marea Marmara si strimtoarea Dardanele de marea 
Mediterana. Tracia este separata de Asia Mica doar prin Dardanele. Observati 
la nord de Tracia bazinul Dunarii de Jos care este leaganul demografic, 
lingvistic si cultural al poporului arian. La nord de bazinul dunarean se vede 
Transilvania cuprinsa in arcul carpatin. La sud de Dardanele se gasea Troia 
antica fondata de catre poporul Dunarean, Troie care va deveni leganul ramurii 
latine a popoarelor rominice. Geografic si cultural Asia Mica este parte 
integranta a istoriei si devenirii rominismul mondial de azi. 
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Zona Egeana. La nord se gaseste bazinul Dunarii de Mijloc, zona Banat-
Panonia. Grecii se aseaza in extremitatea sudica pe insulele care se indesesc 
catre zona continentala. Observati ca accesul grecilor spre nord este oprit de 
catre Iliria (Albania) situata la nord-vest de zona insulara si de catre 
Macedonia situata la nord-est de zona insulara. Prin Iliria si Macedonia grecii 
sint izolati de Europa. Tot prin Iliria si Macedonia vor veni Inonienii si 
Dorienii a caror cultura va schimba fata lumii. 
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Securea-Barca 
 
 

 
Secure-Barca si vas Cordat 
 
 
Raspindirea arienilor-carpatini in lume a inceput cu mult inainte de marea 
expansiune de la 1900 i.e.n. Unul dintre numele arheologice sub care sint 
cunoscuti este cel de “cultura securii-barca”, nume care provine de la forma 
obiectelor din prima figura. Utilitatea acestor obiecte nu este inca elucidata si 
poate numele de “secure” este impropriu. 
Un alt nume arheologic pentru poporul arian-carpatin este cel de “cultura 
ceramicii cordate” care s-a raspindit in toata Europa dupa 3000 i.e.n. Numele 
provine de la vasul din figura care are in partea superioara imprimeurile care 
de multe ori seamana cu “corzi” pe suprafata vasului. Uneori nu sint paralele si 
nici orizontale avind o distributie aleatoare. 
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Pericles 

Pericles arata coborit de pe Columna Traiana 
 

 
Venus din Milo 

Observati figura tipic “romana” a vestitei Venus 
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Columna Traiana. Baza Columnei descrie in imagini inceputul invaziei 
Daciei. Vedem in partea dreapta a coloanei armata romana care trece Dunarea 
pe un pod de pontoane deci podul de piatra de peste Dunare n-a fost construit 
de romani in vederea cuceririi Daciei. 

 

 
Forumul lui Traian. Acesta a fost construit prin munca dacilor si din 

bogatiile smulse Daciei. La stinga Forumului de gasea Coloana Traiana. 
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