
 
 

Apa si focul  
 
 
Motto: Germisara ( Apa calda, lb. daca ) 
 
 

Apa si focul, a fost si  raman elemente nu doar vitale pentru om, dar si de 
importanta cosmica. Nu puteau, asadar, aceste notiuni sa nu aiba un statut privilegiat 
in viata, psihologia si deci in limba dacilor. 

 
FOCUL: Desigur o analiza mai ampla ar fi de dorit. Detinem anumite elemente care 
ne-ar permite sa o facem. Totusi, pentru moment ne limitam la o situatie ceva mai 
simpla. Avem in vedere atributul domestic, util, al focului, altfel spus caldura, si 
anume cu referire speciala catre aspectul meteorologic. 
Pentru luna martie ( in antichitate anul incepea la 1 martie ) exista termenul romanesc 
popular de germinar sau ghermanar. Termenul este consemnat si in D.E.X., cu acest 
statut. Documentul ( altfel academic ) propune pentru acest termen popular o 
etimologie ciudata. Se afirma ca ar fi derivand chiar de la germinatio-germinationis   
( din limba latina culta ). Aceasta in conditiunile in care practic toate izvoarele antice 
cunoscute vorbesc despre limba latina vulgara ca limba a Daciei postromane. 
Anumite surse chiar folosesc pentru aceasta “ latina vulgara “ ( rezervele se impun ) 
termenul de limba ausonica ( “ Ausonii vazutu-m-au doara … “ zice Turnus in              
“ Eneida “ ). Populatia rurala, adica marea masa a vorbitorilor ( si deci sediul fizic al 
fenomenului lingvistic ) nu putea folosi latina culta ( altfel dificila si pentru ruralii 
autohtoni “ convertiti “ la urbanism ), o limba artificiala pentru “ ea – Limba                 
“ ausonica “, stricto sensuu, era o limba preromana, a carei origine …… trimite la 
vorbitorii ei, in locul in care ea era folosita, adica Ausonia antica in timpul lui Aenea 
si Dacia ( pana in timpul lui Atila, unde, la curtea sa este semnalata ca vorbita de 
vlahii condusi de ducele Ramnuc. Retinem faptul ca din intregul calendar aceasta este 
singura luna cu nume dacic pe care am pastrat-o ca urmare a : a) faptului ca desemna 
inceputul anului, si b) faptului ca semnala incalzirea insufletitoare a intregii naturi . 

Comparand formele germi – sara si germi – nar nu socotim exclus ca nar sa fie 
o simpla terminatie si deci credem ca ar merita o anume atentie ( chiar si admitandu-i  
acest statut ). Oricum, sustinem ca sensul lui germinar este INCALZIREA ( si, 
evident, contestam energic etimologia latinizanta, artificiala, propusa de elitele 
academice redactoare ale DEX ). 
 
APA:  Importanta acestui element pentru om ( format din 90 % apa ) ar fi exprimata 
in limba urmasilor nostri pe care unii ni-i dau de stramosi: Nulla vita sine aqua. 
Avand convingerea ca limba romana conserva suficiente urme ale termenului dac 
sara, si pladand pentru o evaluare corecta, si fara idei preconcepute, ne permitem in 
cele ce urmeaza sa facem unele exemplificari . 



1. In judetul Maramures exista raul Sasar sau Sasarul care trece prin orasul Baia 
Mare. Aici, ne spune dl. Dinu Flamand ( corespondentul din Maramures al ziarului    
“ Curentul “ ), raului i se zice de catre localnici ( poate doar numai de catre unii ), pur 
si simplu Sara. Intre 1389 – 1432, ca si intre 1590 – 1632 ( cand era asociat 
vecinatatii localitatii Borsova ) i se spunea Barsarul. Comparand cele doua 
hidronime, Barsarul si Sararul, credem ca ambele sunt nume compuse si tragem 
concluzia ca ultima parte, cea mai rezistenta in constiinta populara este cea mai veche 
si corespunde termenului de apa, asa cum zicem si azi apa Muresului, apa Streiului 
etc.  
 In fine, in cazul in care Barsarul nu ar fi Sasarul, ci un alt rau, bucuria noastra 
ar fi una mare, caci o asemenea eroare ne-ar face cadou nu unul ci doua exemple. 
2. In proximitatea estica a Maramuresului, cu care de altfel formeaza o unitate 
culturala solida, adica in nordul Moldovei, mai exact in judetul Suceava intalnim, in 
doua cazuri, o formula putin modificata a acestui hidronim ( sarul ). Este vorba de 
Sarul Dornei si Sarul Bucovinei. In acest caz determinativele Dornei si Bucovinei 
demonstreaza ca Sarul ( variatia dialectala absolut normala ) are semnificatia clara de 
raul ( apa curgatoare ) Dornei sau Bucovinei, cu sensul ceva mai precis de puhoi sau 
torent. 
3. In judetele Buzau, Valcea si Calarasi ( fost Ialomita ) sunt trei sate Sarulesti. Din 
economie de spatiu si timp ne referim la ultimul situat pe malul lacului Sarulesti aflat 
pe apa Mostistei. Discutiile cu bastinasii ne-au condus la urmatoarele concluzii, care, 
practic, ne-au fost servite de catre acestia: a) nici locul nici satul nu au a face cu 
sarea, nepunandu-se problema de saraturi, b) panza freatica este foarte superficiala,   
c) localnicii refuza orice legatura cu sarea, elementul determinant al vietii lor fiind 
apa.  
 Hidrologii spun ca lacul este un fenomen foarte robust a carei existenta se 
masoara cu mileniile, astfel incat …  
4. In judetul Timis exista localitatea Sarvale pe care localnicii o pronunta adesea si 
Saravale. Caracterul compus al toponimicului este evident dupa cum evident este si 
ca partea invarianta, vale, desemneaza acea formatiune de relief opusa dealului. Fata 
de acestea consideram ca sensul intregului toponimic ar fi “ apa din vale “. 
Combinatiile in care pentru sara s-ar incerca asocierea sensurilor de sare sau seara ar 
conduce la constructii ilogice de gen sarea din vale ( ? ) sau seara din vale ( ? ), care 
ar fi mostre de absurd. Nu putem socoti, de dragul acestor eventuale constructii, ca 
dacii si apoi romanii ar fi chiar asa de prosti.  
5. In vorbirea curenta este intrebuintat termenul neaos, romanesc sarbad sau searbad     
( forma ceva mai recenta ). Sensul sau este de inconsistent ( in mod general ) si de 
apos ( in mod particular ) avand chiar conotatia gustativa a lipsei de gust specifice 
apei. Credem ca este un derivat de la sava asa cum si forma si intelesul o arata 
suficient. Desigur, nu lipsita de sens ramane problema terminatiei acestui cuvant.  
6. Credem ca chiar termenul saramura ar putea fi tot un derivat de la sara, desi 
primele aparente ar parea contrare acestui punct de vedere. Totusi, analiza termenului 
ni-l arata ca fiind compus: sara –mura, indiferent ce am intelege prin sara. A doua 
parte a termenului ar putea apare ca o simpla terminatie. Avem rezerve deoarece:         
a) componenta mura aduce prea mult cu un derivat verbal: a mura, sensul pentru    



sara = sare devenind sare – mureaza, sens care este pleonastic ( si nespecific lb. 
romane )  
b) terminatia mura este frecventa mai ales in cuvinte culte ( armura, bromura etc.), 
ceea ce nu corespunde caracterului popular al termenului. Credem ca sensul real este 
apa ( solutie ) de murat, chiar daca participarea sarii este subinteleasa.  
7. In judetul Bistrita Nasaud ( dar nu numai ) exista un antroponim ceva mai rar: 
Sarau. 
 El se formeaza dupa un mecanism tipic limbii romane ( Dudau, Cananau, 
Suvagau etc.). Ab originem el putea insemna Aposul, asa cum ceva mai recent exista 
Apateanu. 
 Prezentam anexat o lista cu toponimice care in opinia noastra deriva de la 
dacicul sara. 
 

In incheiere doresc sa spun ca nu limba dacica a disparut, ci capacitatea de a 
recunoaste chiar atunci cand ea ne iese din gura sufocandu-ne cu adevarul ei sfant. 
Aceasta este consecinta lipsei de cultura si mai ales a unei educatii romanesti corecte. 
Avand multi proprietari de diplome si putini intelectuali, exista climatul perfect 
pentru orice demersuri “ culturale “ antiromanesti. 
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