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Membrii societãþii noastre se alãturã campaniei iniþiate în România de cãtre ZIUA ºi Asociaþia Civic Media pentru
eliberarea celor trei deþinuþi politici încarceraþi la Tiraspol: Andrei Ivantoc, Alexandru Lesco ºi Tudor Petrov-Popa.

Dacia Revival International Society of New York  va începe prin a difuza emisiuni pe staþia Dacia TV din New York,
a scrie despre nerespectarea drepturilor omului în revista Dacia Magazin, a lua legãtura cu congresmeni americani
pânã la eliberarea celor trei deþinuþi politici români, acþiunea noastrã reprezentând totodatã o demonstraþie a eficienþei
unei societãþi civile responsabile ºi a unei coeziuni capabile de a înþelege rolul ce îi revine în astfel de încãlcãri
grosolane a drepturilor omului. Cei trei români de la Tiraspol nu pot fi uitaþi acolo, de cãtre noi, români din România
sau  din afara graniþelor acesteia.

Considerãm cã aceastã acþiune a ziarului Ziua meritã toatã atenþia ºi trebuie popularizatã, mai ales acum, când
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului ºi Parlamentul European au aflat despre situaþia românilor de la Tiraspol.

Chiar dacã Chiºinãul ºi Moscova privesc  situaþia românilor Andrei Ivantoc, Alexandru Lesco ºi Tudor Petrov-Popa
aparent cu nepãsare criminalã, nu trebuie sã uitãm cã Tiraspol nu ar exista ca republicã independentã fãrã sprijinul
direct ºi tendenþios al Moscovei, cât ºi al Republicii Moldova.

Considerãm cã opinia publicã româneascã trebuie sã acþioneze solidar, în felul acesta vom putea contribui  eficient
la eliberarea celor trei români.

Sugerãm ziarului Ziua sã deschidã un site, unde toþi cei care protesteazã împotriva încãlcãrii flagrante a drepturilor
omului în cazul celor trei români pot sã-ºi scrie numele, adresa ºi... opinia.

Dr. Napoleon Sãvescu
Preºedinte Dacia Revival of New York

COMUNICAT

DACIA REVIVAL INTERNATIONAL SOCIETY of NEW YORK
21-26 Broadway, New York, 11106, U.S.A. Tel: (718) 267-7965; Fax: (718) 728-7635

e-mail: Ivantoc Lesco Petrov @dr-savescu.com www.dacia.org/

Mitologia la români � o
incursiune în þara zeului ªaue, a Marii
Zeiþe Bendis a zeului Gebeleizis ºi a
unuia dintre cei  mai mari ºi mai vestiþi
dintre  zeii antichitãþii, Zamolxis.

Dr. Napoleon Sãvescu
pagina: 2

Mitul dacic ºi Dochia în creaþia
eminescianã � legendele strãmoºeºti
ale românilor legate de tradiþii ºi
obiceiuri dacice îºi gãsesc un loc
important în scrierile lui Eminescu.

prof. Gligor Haºa
pagina: 10

Polemici, o replicã pertinentã datã
de cãtre reputatul istoric, profesorului
Mircea Babeº în urma articolului
�Renaºterea Daciei?� publicat în
Observatorul Cultural.

conf. univ. dr. G. D. Iscru
pagina: 12

Probleme controversate ale
istoriei � miturile zeilor daci, o
preocupare pe cât de atractivã, pe atât
de laborioasã, redatã într-un studiu
amplu.

prof. Ionel Cionchin
pagina: 26

 EMINESCU � Pasiunea ºi
credinþa lui Eminescu faþã de
civilizaþia strãmoºilor sãi  face din
Luceafãrul poeziei româneºti un port
drapel în bãtãlia pentru reaºezarea
dacilor pe tronul de aur al istoriei.

Vladimir Brilinsky
pagina: 8

Transilvania sau Basarabia � o
radiografie pertinentã a evenimentului
de la Trianon de la 4 iunie 1920, în
care marile puteri europene supervizat
Tratatul de pace cu Ungaria

prof. univ. dr. Aurel Preda
pagina: 16

Arheologie � o nouã ºi importantã
descoperire în complexul de
fortificaþii din jurul cetãþii Blidaru din
munþii Orãºtiei.Turnul din locul numit
�La Vãmi�.

dr. Adriana Pescaru
pagina: 28



2

DACIAmagazin nr.9 ianuarie 2004

În anul 1961, cercetãtorul clujean
N. Vlassa, sãpând cam la 20 de km
de comuna Tãrtãria, la o colinã
numitã Turdaº, gãseºte în stratul cel
mai de jos al acesteia o groapã
umplutã cu cenuºã. Pe fundalul ei au
fost gãsite statuetele unor idoli
strãvechi, o brãþarã de scoici marine
ºi trei tãbliþe de lut, acoperite cu un
scris pictografic, alãturi de corpul
dezmembrat ºi ars al unui om matur.
Descifrarea tãbliþelor ne aduce în faþa
unei scrieri presumeriene ºi a unei
enigme, �mortul copt�. La vechii
sumerieni, în cinstea marelui zeu
ªaue, preotul principal, la împlinirea
anilor de slujit, era ars. Aruncând o

Istoria neºtiutã a românilor

NOI NU SUNTEM URMAªII ROMEI
Dr. Napoleon Sãvescu

(continuare)

11. Mitologia la Români
 � Þara Zeului ªaue �

privire rapidã pe harta României, în
zona Tãrtãriei vom descoperi nume
ciudate, fãrã nici un înþeles pentru o
persoanã neiniþiatã, vom gãsi þara
zeului ªaue.

D-l P. L. Tonciulescu, în cartea
De la Tãrtãria la Þara Luanei, publi-
ca ºi o hartã intitulatã �Urmele zeului
ªaue�, din care citez localitãþi ºi râuri
cu o rezonanþã care aminteºte de
acest zeu strãvechi, local: satul
ªãuleºti pe valea Mureºului, la sud de
Turdaº, lângã Tãrtãria; puþin mai la
nord, tot pe malul stâng al Mureºului,
satul ªeusa; ceva mai la nord întâlnim
ªeulia de Mureº; undeva mai sus de
pârâul ªaulia, afluent al râului Luduº,
la confluenþa celor de mai sus avem
comuna ªeulia ºi satul ªaulita; în
judeþul Bihor, comuna Nojorid, avem

satul ªauaeu.
ªi continuând cãlãtoria pe harta

României, pe Someºul Mare, pe apele
Zalãului, gãsim zeci de localitãþi ºi ape
cu nume derivate din ale marelui zeu:
satul Ili-ºua, râul ªieu, com. ªiuet,
ªieu Mãgheruþ, Christur-ºieu, ºieu
Odorhei, pânã ºi ªieu-Sfânt.

De acum 7.000 de ani cam atâta
ne-a rãmas. Oare, în strãfundul
acestor aºezãri, dacã arheologii ar
sãpa, ar mai cãuta, nu s-ar mai
descoperi nimic? Oare singurele
vestigii lãsate de strãmoºii iubitori ai
zeului ªaue sã fie numai cele de la
Tãrtãria?

Citind �The living Goddesses�, a
lui Marija Gimbutas, suntem surprinºi
de ce aflãm; cercetãtoarea Zsofia
Torma (din Orãºtie, n.t.) în 1874 a
descoperit la Turdaº, lângã Cluj, în
Transilvania (nord-vestul României)
tãbliþe de lut asemãnãtoare celor
descoperite de clujeanul N. Vlassa,
pe care le-a prezentat la un congres
internaþional, la Berlin, organizat de
Heinrich Schliman, descoperitorul
Troiei pelasgice. Dar cine a auzit de
aceastã Z. Torma pânã  acum? De ce
trebuie sã o gãsim în cãrþile istoricilor
americani ºi nu în cele româneºti?
Cine ne blocheazã aceste informaþii
preþioase pentru mai mult de 100 de
ani ºi cu ce scop?

De la aceiaºi americani aflãm cã
Miloje Vasic, 1908-1926, a dezgropat
figurine ºi vase cu inscripþii
asemãnãtoare la Vinca, lângã Belgrad
(zone care au aparþinut pânã târziu
strãmoºilor noºtri, respectiv pânã în
sec.VI d.H.). în opinia lui Vasic
inscripþii asemãnãtoare se regãseau pe
vase de lut din insula Lesbos.

În 1961-1963, Jovan Todorovic
descoperã, tot lângã Belgrad, vase ºi
obiecte de cult cu sute de inscripþii
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aparþinând aceleaºi culturi Vinca.
Strachina cu inscripþii de la

Gradesnita, Bulgaria de azi, scoate ºi
ea la ivealã aceeaºi scriere
presumerianã.

Dar meritul decisiv îi revine lui
Nicolae Vlassa, care în anul 1963 îºi
impune descoperirea scrisului
presumerian.

În sfârºit, tot de la M. Gimbutas
aflãm despre �Madona de la Rast�,
vestul României, Banat, 5.000 d.î.H,
descoperitã de prof. dr. Gheorghe
Lazarovici, acoperitã cu inscripþii.
(Vezi ºi �Epopeea poporului carpato-
danubian/cucerirea Sumerului�.)

Aleºii lumii
Spaþiul carpato-dunãrean a fost

leagãnul civilizaþiei ariene, care va da
lumii cea mai bogatã ºi variatã
societate de zei ºi o concepþie
religioasã preluatã aproape de toate
religiile lumii. Nicolae Miulescu, în
Dacia - Þara Zeilor, descrie o lume
mitologicã, necunoscutã nouã.

În cea mai veche poveste a
genezei lumii, cea vedicã, se spune:
Când zeului suprem i-a plãcut
Pãmântul, el a dat naºtere prin a sa
respiraþie la ºapte zei ai genezei lumii.
Conducãtorul acestui grup a fost
Daksha. Acesta, dupã ce s-a uitat
peste tot pãmântul, a gãsit cel mai
frumos loc pe care-l va popula în
timpul nopþii cu primii 10.000 de fii
ai sãi, fiii lui iubiþi, fiii lui aleºi, aleºii
lumii. În timpul zilei, el, împreunã cu
ceilalþi zei, a creat animalele, pãsãrile
etc. Dar el, Daksha, va realiza cã a
uitat sã-ºi înmulþeascã fiii, aºa cã va
crea Femeia. Dupã multe încercãri,
el va gãsi felul cum sã-i înmulþeascã.
El, Daksha, este considerat marele
zeu al genezei lumii, dar ºi zeu al
sexului. Fiii lui, dacii, vor trãi pentru
un timp în þara zeilor - Dacia, dar o
parte din ei o vor pãrãsi, pentru a
popula lumea. Ei nu o vor uita ºi se
vor întoarce din când în când pe
drumul zeilor, drumul BYK-ului (vezi
râul Bîcului - Chiºinãu ºi �drumul
Bîcului, Bîcului haiducului� - Dimitrie
Cantemir), descris de Upanishada
Kanshitaki - în pelerinaj în þara Dacia,

þara zeilor. Ce ne-a rãmas de la ei,
veþi întreba? Ne-au rãmas localitãþi,
munþi, vãi ºi ape cu numele vechilor
zei vedici:
1. OM - expresie monosilabicã,
exprimând suprema invocare a zeului
suprem. În nici un templu vedic nu
se începe slujba înainte de a se
pronunþa aceastã silabã �OM�. La noi
acasã, în Dacia, noi ne chemãm
oameni, avem chiar ºi un munte
�OM-ul�. Aparent, muntele pãstreazã
numele OM potrivit credinþei vedice,
care afirma cã acolo s-ar fi gãsit
marele sanctuar vedic.
2. NAGAS - reprezintã spiritele rele,
un fel de semizei, dragoni. Rãmâne
pãstrat în Nehoi, Negesina etc.
Descrierea acestor dragoni se
potriveºte cu ºarpele-dragon
descoperit la Tomis.
3. KUCEA-CUCEA - zeitãþi lunare; vezi
sate, nume ºi localitãþi: Cucea, Cuceu,
Cucerdea etc.
4. ARKA - numele zeului Soarelui la
începuturile religiei vedice (mai târziu
înlocuit de Mitra, apoi de Surya).
5. MITRA - zeul Soarelui este unul
dintre cei mai vedici zei. A fost preluat
de creºtini. Sf. Demetrie, cât ºi Mitro
sunt patronii lunii Septembrie. Lângã
Olteniþa, la Mitreni, au fost
descoperite ruinele unui templu
�pãgân� închinat zeului Soarelui.
6. SURYA - numele zeului Soarelui în
lumea vedicã de mai târziu. Pãstrat
în numele muntelui Surianu din vatra
dacicã. Pe harta României se gãseºte
în mijlocul fiilor sãi daci în zona
Orãºtiei. Surya a fost numitã mai
târziu ºi una dintre fiicele zeului So-
lar.
7. TAMAºA - zeul întunericului, al
ceþurilor dese de pe pãmânt; pãstrat
în Tamaº, lângã Bucureºti, Tamaºi-
dava, Tamaºifava, Tamaºfalãu (lângã
Braºov).
8. TAMASNA - numele celui de-al
patrulea Manu, unul dintre �domni�;
vezi localitatea Tamaºa, Tamasaºa
(lângã Fãgãraº).
9. MOCSA - �Împãrãþia lui Mo,
principiul dezintegrãrii; pãstrat în
numele comunei Mocºa. Zal-mocºa
Zamolxis - sã fie derivat tot din

acesta?
10.GURU - nume dat maeºtrilor,
profesorilor, învãþãtorilor care fac
cunoscute scrierile vedice; vezi
comuna Guruieni, Gurustan sau
�gurueþii�, piramidele de pãmânt de
la ªona, Fãgãraº; vezi ºi ªona
împãratul, tatãl SITREI (SITROAIEI) cu
care s-a cãsãtorit ramanul RAMA.
11. DHRAMA - zeu al justiþiei ºi al
principiului dreptãþii; vezi localitãþile
Dãrmãneºti, Darmanesti etc.
12.CAMA - zeul iubirii; vezi
Comãneºti, Comar, Comana,
Comarzana etc.
13.BHARATA (Bhara-ta) este numele
eroului carpato-danubian care a
condus masele de pãstori, cucerind
valea mijlocie a Indusului. Numele
acestuia este pãstrat ca Bãrãtãu, cel
mai înalt vârf din munþii Baraolt;
avem, de asemenea, localitãþile Bara,
Bãrãu, Bãrãºti etc.
14.BHUTA - spirit rãu; vezi Buta,
Butoni, Butanu.
15.AGNI - zeul focului, al arderilor,
numit ºi Pavaka, Pria; vezi aºezãrile
Agni-ta, Pava, Pria.
16.APA (Apaci) - zeiþa apelor
binefãcãtoare; vezi localitãþile Apa,
Apalina, Apaºa.
17.DANU - mama ploilor ºi a pajiºtilor
bogate; vezi Danubiu, apa sfântã a
vedicilor carpato-danubieni.
18.ARA (Arya) - numele þinutului notat
al poporului �Arian� carpato-
danubian. Numele zonei din jurul
masivului Rarãu, de unde izvorãºte
râul Arara, numit Siret. În locul unde
a fost ARA acum este un loc numit
ARA-MA.

Aceastã moºtenire a vechilor
vedici, carpato-danubieni, arieni,
reprezintã cadrul sacru, spaþiul
carpatic, care ºi dupã aproape 7.000
de ani continuã sã pãstreze nume
misterioase pentru vãi, munþi ºi sate,
pãstrate din moºi-strãmoºi ºi al cãror
înþeles s-a pierdut în negura timpului.
Este oare posibil ca o arie geograficã
determinatã, care poartã nume vedice
de zei ºi urmele acestor zei, sã nu
trezeascã nici un interes pentru
istoricii ºi arheologii noºtri? Oare asta
sã fie pentru totdeauna soarta
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poporului nostru: nepãsarea, ºtergerea
trecutului, uitarea adevãratei lui istorii?

Istoricul grec Herodot spunea
despre traci: �...dupã indieni, neamul
tracilor este cel mai mare dintre toate
popoarele lumii. Dacã ar avea o
singurã conducere ºi ar fi uniþi în
cuget, ei ar fi, dupã pãrerea mea, de
neînfrânt ºi de departe cei mai
puternici dintre toate seminþiile
pãmântului.

Tracii poartã multe nume, fiecare
dupã þinutul în care locuieºte, dar toþi
au obiceiuri asemãnãtoare.� Dacã
Herodot cunoºtea 19 triburi tracice,
Strabon a vorbit de 22. Evident, între
o atât de mare varietate de triburi,
trebuie cã au existat ºi unele deosebiri
religioase, care nu mai pot fi ºtiute
astãzi.

Neamul tracilor a fost mãreþ în
antichitate ºi vestit atât prin rezistenþa
fizicã a bãrbaþilor, cât ºi prin
priceperea poporului în general în
leacuri ancestrale.

Drept dovadã, filozoful Socrate
mãrturisea cã el a învãþat de la un
ucenic al lui Zamolxis un descântec
dintre acelea �care-i fac pe oameni
nemuritori�. Mai târziu, peste secole,
Clement Alexandrinul reproºa grecilor
cã nu sunt originali în civilizaþia lor ºi
cã aceºtia au învãþat de la traci
formulele descântecelor pentru
însãnãtoºire: �sanas incantationes a
thracibulus accepisti�.

Divinitãþile de mai
târziu:
Marele zeu Gebeleizis
ºi marea Zeiþã Bendis

Gebeleizis sau
Nebeleizis era divinitatea
supremã a tracilor,
fulgerul fiind una dintre
armele pe care acesta le
folosea. El era reprezentat
ca un bãrbat chipeº,
uneori cu barbã.
Gebeleizis provoca
tunetele ºi fulgerele. În
unele reprezentãri, acesta
apare aºezat pe tron, iar în
altele, în chip de cãlãreþ,
având în mâna stângã un
arc; un ºarpe coboarã spre
capul calului. Mai este

însoþit ºi de un vultur cu corn.
Vulturul þine în cioc un peºte atunci
când simbolizeazã singur divinitatea
amintitã, iar în gheare are un iepure.
Acest zeu este stãpânul cerului ºi al
pãmântului, patronul aristocraþiei
militare; el ar putea avea însã atribute
uraniene, solare. Zeul cel mare,
Gebeleizis, mai este cunoscut ºi sub
numele de cavalerul trac Derzelas sau
Derzis (alþii considerã cavalerul trac
ca o apariþie mai târzie, un erou ºi nu
un zeu). Alteori, zeul apare în ipostazã
de cãlãreþ luptãtor, însoþit de un câine;
el poartã o lance pe care o aruncã
asupra unui porc mistreþ din fuga
calului. Când nu este în ipostaza de
luptãtor ori vânãtor el are trãsãturile
unui cãlãreþ paºnic purtând în mânã
o torþã ori un corn al abundenþei;
uneori este reprezentat având trei
capete (tricefal), asemenea câinelui
însoþitor, alteori ca un zeu
binecuvântãtor, având primele trei
degete ale mâinii drepte înãlþate sau
desfãcute, iar celelalte strânse cãtre
podul palmei. Apare în mãrturiile
epigrafice ºi numismatice de la Histria
ºi Odesos (Varna), iar la Limanu (jud.
Constanþa) Derzelas apare cãlare, ca,
de altfel, ºi în ceramica de la Rãcãtãu
ºi Zimnicea, tezaurele de la Bucureºti-
Herãstrãu ºi Surcea (jud. Constanþa).

Îl vom întâlni mai târziu în lumea
anticã la macedoneni �cãlãreþul
macedonean�, iar în mitologia greacã

sub numele de Zeus. Din Tracia, cultul
lui Gebeleizis avea sã pãtrundã în Asia
Micã prin secolul VII î.d.h., unde a
fost asimilat de cãtre armeni,
devenind divinitatea naþionalã a
acestora, Vahagn sau zeul rãzboiului,
vestit pentru curajul cu care omora
dragonii. Vahagn era asociat cu
trãsnetele ºi fulgerele, fiind
reprezentat ca un bãrbat cu pãrul ºi
barba din flãcãri, iar �ochii lui erau
ca doi sori�. În sfârºit, Gebeleizis, sau
cavalerul trac care se regãseºte în
mitologia altor popoare ca Zeus sau
Vanagh, a fost asimilat de cãtre
creºtini drept... Sfântul Gheorghe!

Carolus Lundius ( c.VII, paragraf
1.), preºedintele Academiei de ºtiinte
din Suedia, la 1687 ni-l citeazã pe
Herodot ( lib.IV,c.XCIV ) - �Nemu-
ritorii (aºa cum se socoteau geto-dacii
a fi fost, n.t.) acþioneazã în felul
urmãtor: ei nu credeau despre ei cã
mor, ci cã acela decedat se duce la
Zamolxis pe care oamenii acestui
neam îl socoteau acelaºi cu
Gebeleizis�.  El era considerat dãtãtor
de odihnã, iar o datã ajuns la el, ei,
morþii, vor trãi la egalitate cu Zeul, în
tihnã ºi liniºte, fiind departe de
tulburãrile celor invidioºi.

ªi dacã lucrurile stau aºa, se
întreabã acelaºi Carolus Lundius, nu
pot întelege cum de s-a ajuns la ideea
cã trebuie citit nu Gebeleizis, ci
Geblietzen, aceasta desemnând pe
Jupiter tunãtorul.

Divinitatea supremã bãrbãteascã
a geto-dacilor, Gebeleizis, cunoscut
mai târziu la tracii sub-dunãreni sub
numele, probabil grecizat, de
Zbelsurdos, are o replicã femininã, ºi
anume pe Marea Zeiþã Bendis.
Reprezentãrile vechi, descoperite în
ultima vreme, ne-o înfãþiºeazã sub
chipul unei femei cu faþa rotundã,
bucãlatã, cu pomeþi proeminenþi ºi cu
pãrul împletit în douã cosiþe, ori
împãrþit în douã mari bucle ce-i
încadreazã faþa. Sã fie oare zeiþa
Bendis, cu cele douã cosiþe blonde
lãsate pe spate, precursoarea Ilenei
Cosânzene din basmele de mai târziu
ale românilor? În anumite situaþii, zeiþa
apare încadratã de douã animale sacre
cervidee sau de un cerb ºi un ºarpe.
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Marea zeiþã Bendis era adoratã de
femeile trace, fiind zeiþa lunii,
pãdurilor ºi... farmecelor. La Costeºti
a fost descoperit un cap al zeiþei, iar
la Sarmisegetusa sãpãturile au scos
la ivealã un medalion de lut ars (10
cm. în diametru ºi 1,5 cm. în
grosime), având un bust al zeiþei cu
tolba de sãgeþi pe umãr; de asemenea,
la Piatra Roºie s-a descoperit bustul
ei din bronz, înalt de 14,7 cm. ºi lat
de 13 cm.

În afarã de marele zeu Gebeleizis
ºi de marea zeiþã Bendis, tracii au mai
avut ºi o zeitate a focului ºi vetrei,
pãzitoare a casei, respectiv zeiþa Vesta
(Hestia, Histia), în cinstea cãreia
casele tracilor se construiau
dreptunghiulare, cu pereþii din piatrã
sau de lemn, podeaua din pãmânt
bãtãtorit ºi acoperiºul �în douã ape�,
fãcut din þigle roºii (ceramice). Nu
departe de Tãrtãria, în zona Criºurilor,
au fost scoase la luminã ºi urmele
primelor locuinþe de suprafaþã datând
din mileniul V î.d.H., deci cu o
vechime de 7.000 de ani! Aceste
tipuri de locuinþe, care se vor rãspândi
apoi în toatã lumea, erau, se pare,
rezultatul unui cult închinat acestei
zeiþe, pereþii având la început rolul de
a proteja spaþiul sacru în mijlocul
cãruia se întreþinea focul aprins în
vatrã.

Mileniul IV î.d.H. nu a fost chiar
unul norocos pentru noi, ne spun
specialiºtii, referindu-se la prãbuºirea
punþii continentale ce lega Europa de
Asia Micã, aceasta prãbuºindu-se sub
apele Mediteranei, fãcând loc unei
mãri noi, Marea Tracicã (Egee),
generând ºi o mulþime de insule mai
mari sau mai mici. Datoritã existenþei
acestei punþi terestre de legãturã, atât
istoricii greci, cât ºi alþii moderni au
admis posibilitatea deplãsãrii
populaþiei trace din zona pontico-
dunãreanã, spre sudul Peninsulei
Balcanice ºi de acolo, în Asia Micã,
în unele regiuni din jurul Mediteranei
Rãsãritene: Bytinia, Misia, Frigia,
Troada, Lidia, etc. Citeam, nu de
mult, în �National Geographic�,
despre oamenii din Balcani care, cu
mii de ani înainte ca Moise sã fi pãºit
pe Pãmântul Sfânt, în vârful

Peninsulei Sinai, începeau mineritul
cuprului, producând topoare etc.
Dupã cum se ºtie, soarta acestor
populaþii a fost diferitã: unele s-au
�rãtãcit� printre alte seminþii ºi s-au
�pierdut� cu totul în marea groapã a
istoriei care se cheamã �uitarea� -
hitiþii, de exemplu. Alþii au dispãrut la
mari distanþe, cum este cazul
troienilor, supravieþuitori despre care
o legendã spune cã Eneas tracul i-a
cãlãuzit dupã �Apocalipsul� cetãþii
Troia pânã pe valea îngustã a Tibrului,
unde aveau sã preia în stãpânire cele
ºapte coline �eterne�, dându-le apoi
nume tracice, �latine�. ªi tot o legendã
spune cã, între timp, prin spaþiul
carpatic a apãrut un cioban înþelept,
Zamolxis, care urma a prelua de la
zeiþa Hestia (sau Vesta) aºa-numitele
�legi frumoase� - Codul Beleaginilor.57

Zamolxis-Samolses:
Un zeu profet sau un profet
divinizat

Dupã Joannes Magnus Gothus, în
Historia de Omnibus Gothorum
Sueonumque Regibus, Roma, 1554,
adevãratul lui nume era Samolses ºi
�el ºi-a educat neamul, pe geþi, ca prin
virtuþi sã ducã o viaþã cinstitã, dar cã
este necesar sã înveþe câte ceva ºi
din disciplina militarã, pentru cã omul
nu trebuie sã se gândeascã numai la
sine, el fiind nãscut mai ales pentru
patrie�- c.XV, ºi �de reþinut acest
adevãr unic ºi anume cã Geþii ºi Goþii
au fost unul ºi acelaºi neam ºi cã
s-au mai chemat ºi cu numele de Sciþi�
c.IV.

Bonaventura Vulcanius, 43 de ani
mai târziu, în �De literis et lingua
Getarum sive Gotharum�, Lyon,
1597, nu uita nici el sã-l ridice în slãvi.

Persoana care l-a studiat cel mai
atent ºi competent pe Samolses
rãmâne, fãrã nici o îndoialã, Carolus
Lundius, preºedintele Academiei de
ªtiinþe a Suediei, care-i dedicã cartea
�Zamolxis Primus Getarum Legisla-
tor� 1687, din care aflãm cã primele
legi scrise din istoria omenirii le
datorãm lui Zamolxis, care aparþinea
Geþilor. Noi cunoºteam scrisul cu
mult înaintea grecilor, care l-au luat
de la noi. Acelaºi om de ºtiinþã suedez

ne spune : �Grecul a luat de la Get,
punct cu punct, elementul esenþial din
legislaþia atenianã, de vreme ce ºi
cuvintele ºi totodatã ºi faptele
vorbesc despre aceasta� c.I.

ªi pentru cã tot vorbim despre
Goþi vs.Geþi, cred cã este bine sã-l
reamintim pe Dio Chrysostomus,
care în �Getica� vorbea despre Goþi
ca despre triburi de Geþi rãzboinici,
încã nesedentarizaþi, de la gurile
Niprului.

Concluzia lui Carolus Lundius, în
c.V. : �Nu încape nici o îndoialã cã
pe vremea lui Zamolxis au existat legi
scrise�.

Dintr-o datã, din niºte sãlbatici
doritori sã mai aºtepte vreo 500 de
ani venirea armatelor romane
civilizatoare ne redescoperim nici mai
mult nici mai puþin nucleul civilizaþiei
lumii !

Dar sã vedem ce spun grecii
despre noi.

Iatã mãrturiile lui Herodot despre
Zamolxis: �Aºa cum am aflat eu de la
elinii care locuiesc pe þãrmurile
Helespontului ºi ale Pontului Euxin,
Zamolxis despre care vorbesc, fiind
doar un muritor, a fost în Samos robul
lui Phytagoras, care era fiul lui
Menesarcos. Dupã aceea, ajungând
liber, strânse bogãþii mari ºi dupã ce
se îmbogãþi se întoarse în patria lui;
aici a clãdit o casã pentru adunãrile
bãrbaþilor, în care se spune cã îi
primea ºi îi punea pe fruntaºii þãrii sã
benchetuiascã, învãþându-i cã nici
unul din urmaºii acestora nu va muri,
ci va merge într-un loc anume, unde
va trãi pururi ºi va avea parte de toate
bunãtãþile. În vreme ce sãvârºea cele
amintite ºi spunea lucruri de felul
acesta, el a poruncit sã i se
construiascã o locuinþã subpã-
mânteanã. Când a fost gata, Zamolxis
a dispãrut din mijlocul tracilor ºi,
coborând în locuinþa lui de sub
pãmânt, a trãit acolo vreme de trei
ani. Tracii doreau mult sã-l aibã,
jelindu-l ca pe un mort. În al patrulea
an, el le-a apãrut ºi astfel, Zamolxis
fãcu vrednice de credinþã învãþãturile
lui. În privinþa lui Zamolxis ºi a
locuinþei sale subpãmântene, nici eu
nu resping cele spuse, dar nici nu le



6

DACIAmagazin nr.9 ianuarie 2004

dau crezare prea mult; mi se pare
însã, cã el a trãit cu mulþi ani înainte
de Phytagoras. Fie Zamolxis om, ori
vreun demon de-ai geþilor, sã-i fie de
bine�.

Cicero ( De claris orationibus, qui
dicitur Brutus, p.m. 266) însuºi
afirma cã au existat asemenea poeþi,
ba chiar înaintea lui Homer, care l-au
cântat pe Zamolxis în poeziile lor
festine.

Tot de la C. Lundius aflam cã
Zamolxis mai era socotit Cronos- vezi
ºi Herodot, dupã alþii Saturn sau Attis
cel cu un singur ochi, fiul regelui
Sangarius din Frigia, cãruia i s-a
atribuit cultul lui Hercules. Zamolxis
a mai fost numit ºi Bal, Ballur, Aballur
ºi Apollo. Cu ideea cã el a fost
Hyperboreean sunt de acord ºi
scriitorii antici greci. Citindu-i pe
aceºti istorici, nici nu te mai mirã
când aproape 400 de ani mai târziu le
gãseºti ideile lor la Nicolae Den-
suºianu. De fapt, de multe ori m-am
întrebat. Oare N. Densuºianu chiar
nu i-a citit pe aceºtia?

Dupã cum vedem, naiva
identificare a zeului Zamolxis cu un
sclav al lui Phytagoras devenit liber
ºi bogat o contestã chiar Herodot. ªi
atunci, de ce sã o credem noi?...
Relatãri asemãnãtoare sunt fãcute ºi
de Hellanicos din Mitilene, de cãtre
Platon, de Mnasea (acesta îl
considerã pe Zamolxis chiar un
Cronos!), de cãtre Diodor din Sicilia,
de Strabon mai ales, de Apulleius, de
Lucian din Samosata, de Origen, de
cãtre Porphyrius (232-304), Iulian
Apostolatul, Enea din Gaza,
Hesychios din Alexandria. Toþi aceºtia
au auzit ºi vorbit de Zamolxis care a
rãmas în amintirea oamenilor ca un
Zeu al împãrãþiei sub-pãmântene,
cum de altfel ºi Eminescu îl descrie
în poezia �Strigoii�.

�Pe un jilþ tãiat în stâncã sta
þeapãn, palid, drept,/ Cu cârja lui în
mânã, preotul pãgân ºi drept...�

Pe Zamolxis lituanienii îl preiau ca
Zemeulcs, acest nume însemnând
pãmânt, þarã. El este zeul din
adâncurile pãmântului, vegetaþiei,
rodniciei, zeul plugarilor ºi pãstorilor.
Dacã Gebeleizis le fãgãduia nemurirea

sufletului (ritul incinerãrii morþilor
aparþinându-i), Zamolxis le promitea
adepþilor sãi nemurirea completã, atât
a sufletului, cât ºi a trupului (ritul
înmormântãrii fiind înhumarea),
sufletele credincioºilor continuând sã
trãiascã în regatul zeului
subpãmântean (precum Arald, copilul
rege, alãturi de Maria, regina dunã-
reanã din poezia �Strigoii�).

Ideea nemuririi zamolxiene cons-
tituia etica tinerilor rãzboinici, �lupii
daci� care se bucurau la moarte ºi
râdeau în faþa acesteia tocmai pentru
a-ºi arãta nepãsarea faþã de ea ºi a
ajunge în plaiurile subpãmântene ale
zeului. Aceºtia luptau ºi mureau veseli
sub stindardul �capului de lup�, pe
care-l vom întâlni ºi la macedoneni,
ca, de altfel, ºi mai târziu, la legiunile
�romane�, formate din tracii din
zonele ocupate de romani.

Sacrificiile umane în scopuri
religioase au fost unice în Europa,
fiind întâlnite numai la traci. Din acest
punct de vedere, interesantã pare
asemãnarea cu riturile religioase ale
civilizaþiei aztece, despre a cãrei
populaþie Edgar Cayce afirma cã ar
fi descendentã directã a atlantizilor
(locuitorii fostului continent Atlantis,
a cãrui ultimã porþiune de uscat s-a
scufundat în mijlocul Oceanului
Atlantic în urmã cu 12.600 de ani).
O datã la cinci ani, i se trimitea lui
Zamolxis un �sol� Alexandros, care
sã-i comunice acestuia dorinþele
populaþiei. Acesta era aruncat în
suliþele ascuþite ale tovarãºilor sãi.
Dacã avea ghinionul sã nu moarã
imediat, acesta era insultat, batjocorit
ºi un alt �sol� era �trimis� imediat
pentru a duce mesajul zeului
subpãmântean.

În timp ce Zamolxis era un zeu
subpãmântean, Gebeleizis era zeul
ceresc. Descoperirile din munþii
Orãºtiei, cât ºi descoperirea marelui
sanctuar rotund de la Sarmisegetusa,
cu aºezarea ritmicã a stâlpilor sãi,
presupun efectuarea unor observaþii
celeste. Sãpãturile arheologice fãcute
sub conducerea clujanului Constantin
Daicoviciu au scos la ivealã în zona
Grãdiºtea Muncelului (Munþii
Orãºtiei) nu numai un complex de

sanctuare, dar ºi un original calendar
dacic, precum ºi urmele unei scãri
care probabil conducea la un loc
subpãmântean de cult religios.

De la un înþelept ca Socrate citat
de un altul ca Platon, aflãm cã
Zamolxis a fost, pe lângã medic
psihoterapeut, ºi mag: o persoanã
cãreia strãmoºii noºtri îi datoreazã
statutul spiritual, ca fiind cea mai
dreaptã ºi umanã orânduire socialã pe
care a avut-o lumea anticã. Am fost
un �stat spiritual�, creaþie a celor
iniþiaþi de Zamolxis, de cãtre marii
preoþi de pe muntele sfânt Kogaion,
motiv pentru care hotarele noastre au
rãmas mereu aceleaºi, chiar dacã
de-a lungul timpului au apãrut unele
suprapuneri de populaþie ori împãrþiri
teritoriale artificiale. Cum a spus
domnul Alexandru Strachinã în �Pe
urmele strãmoºilor uitaþi�: �Apa trece,
iar noi... rãmânem�. Este de-a dreptul
ciudat cum istoricii noºtri îºi pot
justifica nepãsarea faþã de toate
acestea.

Pentru conturarea unui cult solar
la traco-geto-daci, Dr. Mariana
Marcu, în �Repere lingvistice arhaice
româneºti�, menþioneazã �cãlãreþul
trac� Heros, pomenit ºi în Egipt în
unele documente epigrafice (ca
Herou, fiul Soarelui), iar unii cerce-
tãtori au susþinut cã aceastã divinitate
n-ar fi decât o nouã ipostazã a lui
Horus... Mitul cavalerului trac este
greu de înþeles. Uneori, el are în jurul
capului un nimb solar, o rozetã cu
patru foi. El a fost asimilat de cãtre
populaþia greacã, odatã cu sosirea
acesteia în Peninsula Balcanicã, între
1900 - 1400 î.d.H., ca divinitate
supremã, Zeus, cunoscut ºi sub alte
nume, ca Nefelegeretes (de fapt
numele grecizat al lui Nebeleizis) -
�Cel care adunã norii�, Ombrios �Zeul
ploii�, Keraunos - �Cel care fulgerã�
ºi altele.

Mitul cavalerului trac constituie în
tradiþia daco-românã, aromânã,
macedoneanã un scenariu aproape
canonic al colindelor vechi de iarnã,
creºtine. C. Cihodaru remarcã
surprins cã tracii aveau în aprilie
�serbãrile pãgâne� þinute în cinstea
eroului trac. Odatã cu consolidarea
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creºtinismului în spaþiul traco-dac,
aceastã sãrbãtoare a fost înlocuitã cu
cea a Sfântului Gheorghe, sfânt a
cãrui iconografie a fost inspiratã de
cea a cavalerului trac. În unele colinde
numele Sfântului Gheorghe se
schimbã cu cel al lui Iisus, apãrând
în felul acesta o totalã contradicþie
între versurile colindului ºi momentul
în care acesta se cântã, respectiv
iarna:

�Pe luncile Soarelui,
Flori vineþitoare de mãr.

Grãdina cu florile lerui Doamne,
Flori dalbe, flori de mãr,

Ler de mãr, florile-s dalbe�
Sau:

�... Cãluþul lui negru pintenog
Luciu ca un corb

Pã chivara lui tãiatã în sãgeatã,
Pe ochi cam plecatã

Ba suliþa lui
Duratul de varã,

Fulgerul de searã...�

Oricine poate vedea cã în aceastã
colindã nu se pomeneºte nimic care
ar putea sugera anotimpul rece, ci
dimpotrivã, se aminteºte clar despre
cel al verii ºi, în plus, de �fulgerul de
searã�, care era simbolul Zeului trac
Gebeleizis.

ªi în alte cicluri de colinde de
Crãciun, alãturi de Soarele perso-
nificat apare ºi sora cea mare a
Soarelui, Salomina. De asemenea, pe
mireasa eroului întors de la vânãtoare
o chema Ileana Daliana sau Lina
Melina. Zeul solar la traco-daci era
sãrbãtorit primãvara, aºa cum, de
fapt, se precizeazã ºi în colindele de
Crãciun, la vremea renaºterii naturii
ºi a înfloririi �florilor dalbe de mãr�73.
Sã nu uitãm ºi povestea lui MARIAN,
mama Florilor de Mãr care i-a nãscut
pe 24 decembrie pe cei doi Zamolxis.

Sub influenþa scriitorilor antici care
susþin cã scrierea a apãrut mai întâi
la Geþi, Jornades recomanda cu toatã
convingerea legile scrise ale lui
Zamolxis ºi Deceneu, Legile Bellagine,
vezi ºi expunerea lui Bonaventura
Vulcanius.

Tot de la Carolus Lundius,
capitolul IX, aflãm  cele 5 Principii:

1. Primul a fost Dumnezeu, cãci el
s-a nãscut înaintea tuturor. El a fost
fãuritor al cerului ºi al pãmântului ºi
semãnãtor al tuturor lucrurilor.
2. Dumnezeu domneºte peste toate
cele pe care le-a creat, inclusiv peste
cugetãtori.
3. Dumnezeu este acela care hotã-
rãºte cu dreptate în aceastã viaþã
rãsplãþile ºi pedepsele oamenilor.
4. Ideea Dreptãþii Divine nu poate
fi înþeleasã de mintea umanã.
5. Dupã plecarea din aceastã viaþã,
pe toþi ne aºteaptã rãsplãþi ºi pedepse.

Iar dacã în acest mozaic mitologic
pelasgian, trac, geto-dac, cum vrem
sã-l numim, ne-am redescoperit
împreunã credinþa uitatã în Marele
Zeu Gebeleizis, Marea Zeiþã Bendis,
Zeiþa focului ºi a vetrei, Histia, tot nu
v-am spus încã nimic daca nu-l
menþionãm aici ºi pe Marele Zeu al
Rãzboiului, Ares. Ovidius (43 î.d.H.
- 17 d.H.) aminteºte pe �getul� care
se închina lui Ares, Marte, Zeu al
Rãzboiului, iar Virgiliu afirma nici mai
mult, nici mai puþin, cã �Marte s-a
nãscut în þara tracilor�. ªi dacã-l mai
ascultãm ºi pe Iordanes, acesta
declara cã �geþii l-au adorat întot-
deauna printr-un cult foarte sãlbatic
pe Marte ºi jertfele lui erau prizonierii
uciºi�. ªi ne mai mirãm cã Vlad
Tepeº, �Dracula�, cum le place
americanilor sã-l numeascã, �trãgea
în þeapã�, de vii, mii de turci într-o
zi!... Pe de altã parte, pe Columna lui
Traian este prezentat probabil cel mai
vechi Zeu al Rãzboiului, crunt ºi
feroce, care-ºi cerea sângeroase
sacrificii umane. Aici apare scena
torturãrii prizonierilor romani de
cãtre... femeile dace!

În sudul Dunãrii, populaþia tracicã
mai sãrbãtorea ºi pe Zeul Viþei-de-Vie,
patronul bãuturii ameþitoare, preluat
în fugã din nou de greci, care, de astã
datã, amintesc cu puþin înainte de
reîntoarcerea lui Dionysus acasã, în
Tracia, cã el s-a iniþiat în misterele
frigiene, la insistenþele bunicii sale! Nu
numai viþa-de-vie era planta favoritã
a Zeului, ci ºi iedera. Frunzele acestei
plante, mestecate de adoratori,
produceau în aceºtia beþia, ba chiar
o stare temporarã de nebunie. Astfel,

nu e de mirare faptul cã sãrbãtoarea
cea mai popularã a tracilor era
dedicatã Zeului Viþei-de-Vie, toamna,
la culesul viilor ºi la storsul strugu-
rilor. Ea avea loc în fiecare an (unii
cercetãtori susþin cã ea ar fi avut loc
la trei ani). Când vinul fierbea, noaptea
avea loc petrecerea propriu-zisã, la
lumina torþelor, cu multã risipã din
aceastã bãuturã, petrecere care þinea
pânã în zorii zilei. Poate de aceea tracii
erau poligami. Herodot descrie cã
fiecare dintre ei þinea mai multe
neveste; când unul dintre ei murea,
apãrea o mare problemã pentru
femeile lui, respectiv trebuia gãsitã
cea care a fost cea mai iubitã de de-
funct ºi apoi sugrumatã de cea mai
apropiatã rudã ºi îngropatã împreunã
cu bãrbatul ei. Celelalte femei
încercau o mare durere ºi ruºine sã
nu fie ele alese.

Opus cultului dezmãþat al Zeului
Viþei-de-Vie este cultul preotului trac,
simbolul vieþii viitoare ºi frumoase,
dedicat binelui oamenilor ºi vieþui-
toarelor. Sfinxul de pe platoul
Bucegilor reprezenta pentru geþi
�Domnul Nopþii�, preluat de cãtre
greci sub numele de Orfeus. Autorii
antici scriau cã Misterele Orfeice se
celebrau noaptea. Graþie esoterismului
ei, religia geto-tracilor nu era cunos-
cutã profund decât de preoþi ºi câþiva
iniþiaþi. De aceea, scriitorii greci ºi
romani nu ne-au lãsat prea multe ºtiri
în aceastã privinþã.

Dar sã revenim la cultul �Dom-
nului Nopþii�, un cult civilizator, un
cult al muzicii, care îmblânzea nu
numai oamenii, ci ºi animalele,
potolindu-le pornirile violente, in-
stinctele rãufãcãtoare. Strabon
cunoºtea ºi alte amãnunte despre
preoþii sau �profeþii� pelasgi, anume
cã aceºtia erau oameni atotºtiutori,
pricepuþi la interpretarea viselor ºi a
oracolelor, a semnelor Divine ºi cã
locuiau în sãlaºuri subterane (Kata-
goion sau Kagoion).

Despre Orfeus, legendele elene ºi
romane spuneau cã era trac, prinþul
kycon-ilor, etnonim apropiat de
kogoian. Cetatea natalã a lui Orfeus
era Dion. El venea din legendarul
Kogaion, lãcaº al lui Zamolxis.
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cmyk

15 ianuarie, mai mult ca oricând
trebuie consideratã o sãrbãtoare a
spiritualitãþii româneºti. Poetul
nepereche, poet al tuturor poeþilor,
Eminescu ºi-a clãdit întreaga sa operã
pe mândria sa, de a fi înainte de toate
român. Dincolo de poeziile sale de
dragoste, de elegiile sale inegalabile,
de poemele de o remarcabilã
sensibilitate, dincolo de nativul sau
talent în ale condeiului Eminescu ºi-a
cufundat pana  în conºtiinþa poporului
sãu cum poate nici unul dintre
înaintaºii sau urmaºii sãi nu a fãcut-o.
Nu o datã, prozatorul sau publicistul
Eminescu simte cã prin scrisul sãu
trebuie sã tragã de mânecã,o
conºtiinþã adormitã, sau atitudini
fãþarnice ale celor care conduc
neamul sãu românesc.

Adversar neîmpãcat al falsificãrii
istoriei, al poluãrii morale ºi sociale,
al veneticilor de aiurea, el îºi varsã
oful scriind. Lipsitã în totalitate de
sforãitoare ºi ipocrite discursuri
istorice ºi patriotarde, opera sa pe
unele locuri de-a dreptul contagioasã

DACISMUL CA PATIMÃ
A LUCEAFÃRULUI

Un altfel de Eminescu

vine din interiorul sau onest, ºi din
conºtiinþa sa curatã. Decebal,
Zamolxe, Horia, Avram Iancu sunt
idolii sãi. Crede în ei ºi în istoria pe
care aceºtia au zidit-o, cu o patimã
cum rar se poate întâlni.

Dacii ºi spiritualitatea lor
marcheazã profund opera
eminescianã. Dragostea de-a dreptul
pãtimaºã faþã de strãmoºii sãi daci
face ca de câte ori îi aminteºte, sã o
facã atît de frumos ºi cu atîta respect
încât te uluieºte. ªi totul a pornit de
la educaþia pe care a primit-o. De la
pãrinþii sãi ºi de la dascãlii pe care i-a
avut ºi pe care în mare parte a ajuns
sã-i divinizeze. Destinul a fost
probabil acela care ºi-a adus ºi el o
contribuþie decisivã în creionarea
conºtiinþei  celui care avea sã devinã
mult timp dupã trecerea sa în nefiinþã,
poetul nemuritor al românilor. O
întâlnire mai mult sau mai puþin
întâmplãtoare avea cu siguranþã sã-i
sãdeascã în suflet dragostea  faþã de
lumea lui Zamolxe.

ÎMBRÃCÂND HAINA LUI
NICOLAE DENSUªIANU

  �Curgeau zdrenþele pe el. Abia
se mai vedea pe la gât un mic rest de
cãmaºã neagrã, iar pieptul de sus pânã
jos era gol ºi cu mare nãcaz cerca
bietul om sã-ºi acopere pielea cu o
jachetã ruptã în toate pãrþile,
zdrenþuitã de la mâneci pânã la coate,
cu niºte simpli pantaloni zdrenþuiþi din
sus ºi zdrenþuiþi din jos�.

Aºa a apãrut Eminescu la 16 ani
la Sibiu cãutându-ºi fraþii care studiau
acolo. Strãbãtuse pe jos, cu tãlpile
pantofilor legate cu sfoarã, drumul de
la Alba-Iulia. Întâmplarea fãcu în aºa
fel încât fraþii lui sã fie plecaþi din Sibiu
ºi singurul sãu refugiu a fost în casa

lui Nicolae Densuºianu, cel care a
lãsat  Istoriei Literaturii Române
descrierea de mai sus a lui Eminescu.
Acesta îl îmbrãcã în hainele sale ºi îl
gãzdui o vreme. Întâlnirea dintre un
Densuºianu în plinã forþã, la acea
vreme zãmislind cu patos ºi
plãmãdind cu credinþã cartea sa de
cãpãtâi, �Dacia preistoricã�, ºi tânãrul
Eminescu, însetat de învãþãturã,
dornic de a prinde tot ce se putea
prinde din jurul sãu, avea sã marcheze
puternic educaþia ºi evoluþia sa
ulterioarã. Numai un cãrturar de talia
lui Densuºianu putea sã-i insufle lui
Eminescu atâta dragoste ºi respect
faþã de istoria dacilor.

Sãrbãtorind în acest ianuarie ziua
de naºtere a celui care a venit pe lume
ca un dar al lui Dumnezeu,
reproducem cu bucurie câteva texte
din opera eminescianã. Dincolo de
frumuseþea lor, de patima pe care o
simþim la Eminescu de câte ori se
referã la înaintaºii sãi, nu se poate sã
nu remarcãm, cu tristeþe, ce-i drept,
actualitatea pe care o au unele dintre
ele. Alergând în timp cu mult dupã
ce ele au fost scrise, textele se pliazã
uneori izbitor  cu realitatea noastrã
cea de toate zilele.

Vladimir Brilinsky

n
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Umplerea parlamentului ºi a funcþiilor cu noi
fanarioþi de provenienþã proaspãtã, falsificarea vieþii
intelectuale ºi politice a poporului prin capete de
formaþiune hibridã, incapabile de o activitate
intelectualã, toate acestea se impun vederii; autohtonul
simte cã nici limba, nici înclinãrile, nici maniera lui
de-a vedea nu pot fi reprezentate de cranii cu un dram
de creier, supus ramolismentului. Studii craniscopice
comparative ar fi de folos, ºi tineretul Facultãþii de
Medicinã ºi-ar câºtiga un merit comparând încãperea
cubicã a unui craniu în adevãr dacoromânic cu
strâmtoarea acelor scorburi gãunoase, în care rezidã
sterilitatea intelectualã ºi perfidia partidului roºu.

Astfel, þãranul dacic, care trecea în cojoc miþos
Dunãrea-ngheþatã în vremea craiului Decebal, avea mai
multã perspectivã de viitor pentru limba ºi obiceiurile
lui ºi pentru felul lui de a fi decât þãranul lui Vodã
Carol, care se reîntoarce la vatra sa ºi nu mai gãseºte
nimic din felul lui de a fi, ci numai aºezãminte
franþuzeºti, negoþ jidovesc, industrie austriacã, limbã
pãsãreascã ºi liberali care nu muncesc nimic ºi trãiesc
din exploatarea ideilor politice

Fanatica iubire a anteluptãtorilor blajeni ºi a
poporului lor pentru Casa de Austria e o dovadã în
trecut ºi în prezent pentru aserþiunea noastrã, cã ªincai,
Petru Maior ºi ceilalþi nu ºi-au închipuit niciodatã
�Daco-România� într-alt chip decât ca o unire a tuturor
provinciilor române sub sceptrul Casei de Austria. Cum
cã aceeaºi idee bate câmpii în o seamã de capete nu e
vina noastrã, mai cu seamã nu a celora care au protestat
pururea contra experimentelor periculoase, care s-au
încercat pânã acuma cu aceastã idee.

Cât despre limba macedoromânilor, azi e un adevãr
cunoscut de toþi faptul cã e numai un dialect al limbii
dacoromâne ºi cã n-are a face deloc cu limbile neolatine
ale Occidentului. Studiile recente ale lui Miklosich au
dovedit-o cu toatã evidenþa. Atât dialectul din Istria,
cât ºi cel macedoromân sunt varietãþi ale limbei
dacoromâne, cu mici deosebiri fonologice ºi cu mari ºi
hotãrâtoare asemãnãri.

Ne rãmâne numai sã admirãm ignoranþa grecilor
moderni în privirea istoriei ºi etnografiei unor þãri asupra
cãrora pretind a avea drepturi.

Un altfel de Eminescu

Pe când nu era moarte, nimic nemuritor,
Nici sâmburul luminii de viaþã dãtãtor,
Nu era azi, nici mâne, nici ieri, nici totdeauna,
Cãci unul erau toate ºi totul era una;
Pe când pãmântul, cerul, vãzduhul, lumea toatã
Erau din rândul celor ce n-au fost niciodatã,
Pe-atunci erai Tu singur, încât mã-ntreb în sine-mi:
Au cine-i zeul cãrui plecãm a noastre inemi?

MEMENTO MORI
Ãsta-i raiul Daciei veche, - a zeilor Împãrãþie:
Într-un loc e zi eternã � sara-n altu-n vecinicie,
Iar în altul zori eterne cu - aer rãcoros de Mai;
Sufletele mari viteze ale - eroilor Daciei
Dupã moarte vin în ºiruri luminoase ce învie �
Vin prin poarta rãsãririi care-i poarta de la rai.

 Frumos au ars în flacãri prinosul de pe vatrã
Pe când intrarã oaspii sub bolþile-i de piatrã.
În capul mesei ºade Zamolxe, zeul getic,
Ce lesne urcã lumea cu umãru-i atletic.

Deºi poporul român e numeros, lupta lui e
disproporþionat de grea, de vreme ce aceºti oameni au
sprijin pe strãini. Aduºi la putere de Rusia, susþinuþi azi
de alianþa austro - germanã, vedem pârghiile care-i ridicã
aºezate în afarã, pe când înlãuntru n-avem decât poporul
nostru propriu, exploatat cu neomenie, sãrãcit, scãzând
numeric ºi fãrã o conºtiinþã limpede de ceea ce trebuie sã
facã.

Lupta Moldovei contra numiþilor munteni nu este deci
îndreptatã contra elementelor istorice ale Þãrii Româneºti,
ci contra celor neistorice. E o luptã comunã, la care tot
neamul românesc ia parte în mod instinctiv, cucerind
bucatã cu bucatã bunurile lui naþionale. Azi e limba, pe
care aceste stârpituri o prefãcuserã într-o pãsãreascã
neînþeleasã, mâine va fi poate organizaþia socialã, poimâine
biserica ºi ºcoala, una cîte una. Totul trebuie smuls din
mâna acestor oameni cu o înnãscutã incapacitate de-a
pricepe adevãrul ºi lipsiþi de posibilitatea patriotismului:
totul trebuie dacizat  de acum înainte.

Avem apoi deasupra acestui popor o pãturã superpusã,
un fel de sediment de pungaºi ºi de cocote, rãsãritã din
amestecul scursurilor orientale ºi occidentale, incapabilã
de adevãr ºi de patriotism, rasa Caradalelor, pe care
moldovenii din eroare o numesc munteni.
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Civilizaþia ca panoramã a
deºertãciunilor, istoria cu cele douã
dimensiuni: trecutul glorios ºi prezentul
decãzut, un prezent prelungit rareori
într-un timp optativ, reprezintã douã
dintre importantele teme ale creaþiei
eminesciene, din care s-au alimentat
marile creaþii: Scrisorile, Memento
mori, Sarmis, Gemenii, Odin ºi poetul,
Povestea Dochiei ºi ursitorile, Strigoii
ºi multe altele. Un loc aparte, privilegiat
chiar, cum observa Perpessicius în
prefaþa la �Opere alese�, îl ocupã
dacismul. Dacismul ca problematicã
reprezintã un timp ºi o existenþã eroicã,
într-o þarã mirificã aflatã sub tutela
zeului hiperborean Zamolxis, care îl
egaleazã în autoritate pe zeul nordic
Odin, alãturi de care, însuºi sau prin
trimisul sãu, Decebal stã la masã.
Preluând mitul dacic, Eminescu
sintetizeazã creator ºi original
elementele din literatura românã
paºoptistã ºi postpaºoptistã romanticã:
efemeritatea civilizaþiilor perisate de
nemila timpului, soarta schimbãtoare
ºi deºertãciunea lumii (fortuna labilis
ºi vanitas vanitatum). Dacismul eroic,
legendar, se prelungeºte la Eminescu
pânã în evul formãrii þãrilor române,
cu voievozii maramureºeni ºi muºatinii
legendari. Eminescu cautã trecutul în
miturile populare din vechile scripturi,
din hrisoave ºi cronici, cu fascinaþie
ºi nu cu naivitatea înaintaºilor Costin,
Cantemir, Asachi, Heliade Rãdulescu
sau Bolintineanu, pentru a reconstitui
trecutul unui neam de inegalat prestigiu
în vechime ºi nobleþe, într-o viziune
etnogeneticã ºi ontogeneticã, vizând
neamul ºi fiinþa deopotrivã. În spiritul
tragediei greceºti sau shakespeareene,
Eminescu se încumeta sã scrie o
grandioasã epopee dacicã, începând
cu mitul creaþiei. A se vedea �Visez la
basmul vechi al zânei Dochii� sau
�Afarã-i toamnã�, dar ºi alte poeme

Mitul dacic ºi Dochia
în creaþia eminescianã

ce stau sub semnul dimensiunii mitice
a �veºnicei reîntoarceri�, apelând la
datele Romei antice, la vis ºi la decorul
oniric, fãrã a neglija datele istorice
reale. Dacia miticã reprezintã prima
vârstã istoricã a neamului, scãpatã din
chingile ciclurilor temporale, pentru
a se continua cu vârsta eroicã, având
ca referinþe ale legendarului
personajele din Scrisoarea III,
Bogdan-Dragoº, Cornul lui Decebal,
fragmentele dramatice despre
Muºatini, despre Avram Iancu ºi
Andrei Mureºanu. În mit, poetul vede
cifrul unor semne fãrã de care
rãtãcim în istorie. Dacia eminescianã
nu cunoaºte barbaria. Raportatã fiind
la universul latinitãþii, ea are o
vechime exemplarã, simbolizatã de
�Dunãrea bãtrânã�, Carpatul sur ºi
�magul cititor în semne�; ea este rivala
necesarã Romei pentru ca aceasta sã
nu-ºi piardã vigoarea; mai este ºi zidul
de cremene de care se izbesc
nãvãlitorii. În aceaszã viziune,
Decebal este omul providenþei menit
sã elibereze neamul de sub blestemul
istoriei pentru a-ºi recâºtiga locul
cuvenit în lume (Vezi epilogul piesei
�Bogdan-Dragoº�): Cornul lui
Decebal cu Sarmizegetusa împietritã
în mãreþia trecutului (�Cã nu-s codru,
ci cetate / Dar vrãjit eu sunt de mult,
/ Pânã când o sã ascult, / Rãsunând
din deal în deal, / Cornul mândru,
triumfa! / Al craiului Decebal (...) /
Cãci la sunetul de corn / Toate-n viaþã
se întorn� - Muºatin ºi Codrul).

Meditând asupra modului în care
Eminescu recepteazã ºi proiecteazã
istoria veche a românilor, ni se pare
lucru de mirare cã exegeþii operei sale
nu au stãruit mai mult asupra unui
adevãr, ºi anume cã numai în �Pano-
rama deºertãciunilor� el este viziunea
dialecticã a evoluþiei civilizaþiei dacice
ºi a celei romane. Dacã ultima este

privitã cu ochi critic ºi aciditatea din
Scrisori, ca una care ºi-a trãit timpul,
e coruptã, perimatã, sortitã pieirii,
cealaltã, purificatã prin jertfã de
sânge, are viitorul din �Ce-þi doresc
eu þie, dulce Românie�. Cucerirea
romanã în Dacia nu i se pare beneficã,
cuceritorii sunt sortiþi blestemului ca
purtãtori ai relelor, pe când dacii, în
frunte cu Decebal, sunt martirii
apãrãtori de neam ºi datini: �Roma
arde ºi furtuna chiuind în ea se scaldã
/ ªi frãmântã-n valuri roºii marea
tulbure ºi caldã (...) Vai vouã, romani
puternici! Umbrã, pulbere ºi spuzã /
Din mãrire-vã s-alege! Limba va muri
pe buzã (...)�.

Nu întâmplãtor, în toate marile
poeme având ca substanþã epicã
dacismul ºi etnogeneza (inclusiv
ontogeneza), Eminescu face
disociere netã între spaþiul ºi civilizaþia
mediteraneanã romanã ºi lumea
hiperboreanã de la nord de Dunãre,
fluviul care desparte cele douã lumi,
atât de des amintit sau sugerat. În
�Odin ºi poetul�, ca ºi în �Memento
mori�, zeii Daciei locuiesc în Valhala,
împreunã cu viteji zei ai nordului
germanic ºi scandinav. Este interesant
de observat cã viziunea mitico-
istoricã a poetului este cea a
contemporanilor sãi A.D. Xenopol ºi
Nicolae Densuºianu când este vorba
despre civilizaþiile nord ºi sud-
dunãrene, surprinse în douã mari
momente istorice: migrarea
hiperboreenilor traci spre sud ºi marea
migraþie a hunilor, germanilor, slavilor
ºi seminþiilor mongolo-turanice.
Numai într-o astfel de viziune istoricã
ºi numai gândind cu luciditate asupra
marii iubiri a poetului faþã de elementul
autohton geto-dac putem înþelege ºi
stãruinþa cu care el evocã Dacia
preistoricã, Dacia istoricã ºi pe mitica
Dochia, fiica sau sora lui Decebal,
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devenitã zeitate femininã supremã a
Daciei, numitã când Crãiasa, când
regina, când zâna. În toate ipostazele,
portretul ei fizic întruneºte suma
trãsãturilor femeii dace receptate prin
izvoare istorice de la Herodot ºi
Strabon încoace ºi sintetizând magis-
tral în �Panorama deºertãciunilor�,
mai cu seamã în episodul cel mai
dezvoltat al raiului Daciei, în care
zeiþa, cu pasãrea mãiastrã pe umãr,
în luntrea trasã de lebezi coboarã
bãtrânul fluviu: �Peste podul cel uºurel
zâna Dochia frumoasã / Trece
împletindu-ºi pãrul cel de auree
mãtasã, / Albã-i ca zãpada noaptea,
corpul-i nalt e mlãdiet / Aurul pletelor
strecoarã prin mânuþele de cearã / ªi
prin haine argintoase strãbat
membrele-i uºoare, / Abia podul îl
atinge mici picioarele-i de omãt�. Nu
de puþine ori Dochia, zâna Daciei
ferice, e surprinsã în ipostazele zeiþei
Diana, alias Bendis, zeiþa vânãtorii,
pãdurilor, vegetaþiei ºi izvoarelor; ea
are palate de stânci în codri, pe ea o
slujesc cerboaicele, cerbii ºi zimbrii,
pãsãri mãiestre, copile de împãraþi:
�Sara sunã-n glas de bucium ºi
cerboaicele albe-n turme / Prin
cãrãrile de codru, de pe frunze-uscate
umbre / Vin rupând verzile crenge cu
tãlãngile de gât; / ªi în mijlocul pãdurii
ocolesc stejarul mare / Pân� din el o-
mpãrãteasã iese albã, zâmbitoare, /
Pe-umãr gol doniþa albã-stemã-n
pãrul aurit (...) - Memento mori�. De
cele mai multe ori apare Dochia ca
zeiþã, având toate atributele femeii
ideale din erotica eminescianã: �Haina
lungã ºi albastrã e cusutã numa-n
stele/ Iarã albii sâni de neauã
strãlucesc ca de mãrgele / ªi mãr-
gãritare salbã, pe un fir de aur prins
(...)�. Tot ca zeitate dacicã, având
atributele lui Bendis, stãpânã a
turmelor de ciute, cerbi ºi zimbri, dar
ºi a buciumului ca semn al regalitãþii,
este în finalul superbului poem
�Sarmis�, menit sã devinã prolog la
�Gemenii� sau la drama �Gemenii�:
�Din codri singuratici un corn pãrea
cã sunã / Sãlbãticele turme la þãrmuri
se adunã. / Din stuful de pe mlaºtini,

din valurile ierbii / ªi din poteci de
codru vin ciutele ºi cerbii, / Iar caii
albi ai mãrii ºi zimbrii zânei Dochii /
Întind spre apã gâtul, la cer înalþã
ochii�.

Fãrã teamã cã forþãm nota,
afirmãm cã chipul ºi atributele
hipnotice ale Dochiei sunt ºi atributele
frumoasei ºi nefericitei Tomiris din
poemul �Gemenii�, poem în care, pe
parcursul elaborãrii, numele per-
sonajelor suferã oarecare schimbãri.
Din pãcate, exegeþii, dintre care câþiva
ºi-au închinat viaþa studierii operei
eminesciene, nu au sesizat multiplele
ipostaze în care apare aceastã zeitate
intratã în panteonul dacismului, pe
care convenþional Eminescu o
numeºte Dochia, deºi, cu aceleaºi
înfãþiºãri ºi atribute, ea este
omniprezentã în spaþiul mioritic
evocat cu savoare ºi patimã. În
poemul �Strigoii�, spre exemplu, ea
este identificabilã cu Fecioara Maria,
Dochia, Crãiasa, Regina Dunãreanã
cu Pruncul, chiar tânãra vãduvã din
Cãlin (file de poveste) trimit cãtre un
simbolism al etnogenezei, al renaºterii
prin jertfã purificatoare, prin încercãri
ºi suferinþe, prin urmaºi. Aºadar,
Dochia lui Eminescu ºi a poporului
român este un personaj mitic provenit
din personaj istoric, din speranþele
unui popor subjugat, trãitor sute de
ani cu speranþa într-un Mesia din casa
regalã Decebal prin osul princiar
Dochia. Din personaj istoric real, ea
a devenit cu timpul zeitate perpetuã
ºi tutelarã a unui popor de vânzãtori,
pãstori ºi agricultori, popor care într-
o mie de ani cât au durat migraþiile
nu a suferit mai puþin decât poporul
lui Israel. O superbã sintezã a acestor
ipoteze este poemul �Povestea
Dochiei ºi Ursitoarele�, care versificã
ºi o parte din tâlcul basmului �Ti-
nereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de
moarte�. Singur poemul acesta, probã
de virtuozitate deprinsã la academia
liricii populare, meritã un tratat de
poeticã pentru bogãþia de teme, mo-
tive ºi simboluri, fãrã a ne mai referi
la generozitatea tropilor. Apar aici în
veºminte de o rarã prospeþime codrul

bãtrân, iazul strãjuit de tei, motivul
peþitului, al gemenilor, al vãduvei cu
pruncul, etnogeneza ca nuntã,
migraþiile ºi, apoteotic, hiperbolizarea
morþii lui Traian. Cã veni vorba,
Traian apare sporadic în mitul Dacic,
el, cu rare excepþii, fiind cuceritorul,
cel care a întrerupt destinul ºi evoluþia
fireascã a unui neam.

Decãderea capãtã accente de
satirã similarã cu aceea din partea a
III-a a Scrisorii III în �Odin ºi
Poetul�, �poem de o graþie
particularã�, zice Perpessicius, �în
care grandoarea halelor nordice, unde
zeii stau la masã cu eroii legendari ai
trecutului, este umanizatã de ironia cu
care, invitat de Odin, bardul nostru
stã la taifas cu zeii, cãrora le
povesteºte de lumea de pitici din care
vine�, pitici care sunt urmaºii
romanilor cuceritori: �-Darã urmaºii
acelor romani? - Ce sã vorbesc cu
ei? Toþi oameni / Pigmei sunt azi pe
vechiul glob..., dar ei / Între pigmei
toþi sunt cei mai mici - / Mai slabi,
mai fãrã suflet, mai miºei...� La fel îi
evocã pe romani ºi pe descendenþii
acestora în juvenila piesã de teatru
�Mira�, care precede poemul �Me-
mento mori�.

Subtil conducãtor de istorii ºi de
istorie naþionalã, Eminescu ºtie de la
paºoptiºti nãravul nostru de a cãdea
cu uºurinþã de o parte ºi de alta a
toboganului, declarându-ne când
daci, când romani, dupã cum merg
vremurile.

Ne despãrþim cu regret de acest
demers dacã nu enunþãm ipostaza cã
pânã în vremurile de istorie eroicã a
Muºatinilor ºi poate mai încoace pare
sã fi fost vie prin succesiunea
generaþiilor de povestitori de stânã
sau la focul vetrelor memoria Dochiei,
urmaºa lui Decebal. Din mit, din
legendã, ea a trecut în literatura cultã
a preromantismului românesc, ca sã
se nemureascã în opera marelui
Eminescu.

Gligor Haºa

n
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Cu întârziere (din motive
obiective) mi-a parvenit ºtirea cã mult
prea europeanul Mircea Babeº (M.B.)
a trecut, din nou, la �înaintare�, pentru
a-i �dãrâma� pe protocroniºtii ºi
naþionaliºtii români. I s-a asigurat ºi
o logisticã îndestulãtoare
(�Observator cultural�/09-
15.09.2003, p. 12-15).

Demult, eu nu-mi mai pun
întrebarea de ce indivizi ca M. B. ºi
alþii ca el procedeazã astfel. Pentru
mine, aceasta a devenit o întrebare
retoricã. Mã concentrez însã asupra
rãspunsului la altã întrebare: Cui
foloseºte (de la romani: Qui prodest?)
o asemenea atitudine?, ºi dacã reuºesc
sã rãspund, am rezolvat problema.

Controversa cãreia îi este
consacrat articolul lui M.B. este mult
mai veche, are o importanþã deosebitã
ºi trebuie sã fii în temã cu multele
veacuri de istorie naþionalã - nu doar
cu �pãtrãþica� în care ai impresia cã
eºti �mare!� - pentru a da un rãspuns
ºtiinþific.

Când am început elaborarea cãrþii
incriminate de M.B.  - rod al unei
pasiuni declanºate în primul an de
facultate, deºi ulterior m-am
consacrat altui domeniu -, carte
ajunsã în 2003 la cea de-a treia ediþie
(Traco-geto-dacii, naþiunea matcã
din Spaþiul carpato-danubiano-
balcanic), nu mi-am fãcut iluzii cã ea
nu va stârni adversitatea unor indivizi
pe care, la vremea lui, B.P. Haºdeu
i-a numit - ºtia el de ce � � ºtiinþificii�.
Cartea s-a înscris, fãrã echivoc, în
miºcarea ºi în istoriografia dacologicã,
de o venerabilã vârstã în Spaþiul
românesc, în pofida adversitãþilor,

În urma articolului  Renaºterea Daciei din revista Observator cultural, revistã care apare cu sprijinul
Ministerului Culturii, Cultelor ºi Patrimoniului Naþional, conferenþiar dr. G. D. Iscru a cerut conducerii
revistei un drept la replicã, drept garantat de legile în vigoare. Directorul publicaþiei, Ioan Bogdan Lefter, a
refuzat publicarea materialului sub motivul cã revista este una particularã ºi cã, nefiind de acord cu cele
scrise de G. D. Iscru,  nu va da curs cererii de publicare a acestuia.

În consecinþã, revista DACIA MAGAZIN, respectând principiul pluralismului de idei, publicã integral
acest material, asumându-ºi întreaga responsabilitate ce decurge din acest demers.
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miºcare ºi istoriografie revigoratã în
ultimii ani de Congresele de
Dacologie, 3 pânã acum, iniþiate de
un grup de români din S.U.A., în
frunte cu dr. Napoleon Sãvescu (este
ºi cetãþean român!), prin Fundaþia
�Dacia Revival Internaþional Society�,
al cãrei preºedinte este. Dr. Napoleon
Sãvescu, mai întâi, a ºocat lumea
�ºtiinþificilor� cu o carte la care chiar
nu se aºteptau: Noi nu suntem urmaºii
Romei, dupã cum a ºocat pe toþi cei
�crescuþi�/�formaþi� în spiritul unei
teze false din punct de vedere
ºtiinþific, - teza romanizãrii
autohtonilor -, tezã care, chiar dacã
a avut, în Ardeal în primul rând, ºi
implicaþii colaterale benefice, a
însemnat, în fond, nerecunoaºterea
strãmoºilor autentici ai naþiunii
române: traco-geto-dacii. Teza,
venind mai de departe, în timp,
dinspre cercuri vest�europene, a fost
consolidatã prin învãþaþii �ºcolii
ardelene�, care, o datã cu învãþãtura
primitã la ºcoli iezuite (ca ºi unii
�cronicari� ai veacului XVII), au
primit, subtil, ºi îndoctrinarea celor
ce n-au obosit niciodatã, cum nu
obosesc nici azi sã �monitorizeze� -
ºi nu din sentimente filoromâneºti! �
Spaþiul atât de armonios, de bogat ºi
de strategic de la Carpaþi ºi Dunãrea
de jos. Teza, precum se ºtie, a fãcut
epocã în secolul al XIX�lea în rândul
celei mai mari pãrþi a elitei româneºti,
cu influenþe puternice ºi în cercuri
largi de tineri ºi maturi, pânã la oamenii
politici; a avut, în continuare, ºi unele
consecinþe benefice pe �duratã
medie�, dar a plasat poporul român
într-o �derivã ºtiinþificã�, pe o direcþie

urmãritã de cei interesaþi, tot mai
grãbiþi sã-ºi punã odatã �piciorul�, mai
cu profit, în acest Spaþiu, la
concurenþã cu atât de periculosul
�Imperiu de la Rãsãrit�. Cãci nu o
dreptate istoricã pentru români au
urmãrit ºi urmãresc cei interesaþi,
cum nu urmãresc nici azi, ci propriul
lor interes, fie ºi cu preþul unei
înþelegeri cu amintita autocraþie a
þarilor de ieri ºi de azi.

Teza amintitã � a �romanizãrii�
geto-dacilor -, pe lângã esenþa ei
neºtiinþificã, a beneficiat  - ºi nu
întâmplãtor! -  de o viziune idilicã
asupra Imperiului roman, continuatã
cu o viziune idilicã asupra
Occidentului politic, viziune care a
revenit �în forþã� la �ordinea zilei�, la
mlãdiosul glas de �Syrenã� � ca
odinioarã, în drama lui Odiseu -, cu
consecinþe care  s-au vãzut ºi se vãd,
dincolo de falsurile prin omisiune ºi
de �anestezicele� care s-au
administrat ºi se administreazã
�opiniei publice�.

Precum se ºtie, teza romanizãrii
- niciunde demonstratã la modul
serios, ºtiinþific! � a cunoscut, în
timp, douã variante, a doua fiind mai
�subtilã�, dar mai jignitoare ºi mai
periculoasã decât prima: � 1. Varianta
Eutropius (exterminarea geto-dacilor
ºi colonizarea Daciei nord-dunãrene
cucerite în 106 cu un mozaic de
grupuri etnice �ex toto orbe romano�,
astfel încât, acum, �tânãrul� popor
român, constituit atunci din acest
�mixaj�, devenea efectul unei
colonizãri, nu urmaº al unor strãmoºi
ce vieþuiserã aci �de când lumea�!  �
2. Când s-a înþeles cã exagerarea lui
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Eutropius �nu mai merge� � nu mai
permiteau izvoarele istorice
descoperite! -, cei interesaþi au
�sugerat� varianta a doua, cum se
obiºnuieºte în tehnica manipulãrii,
aceea a unei �simbioze� daco-
romane, dar �simbiozã� mai la
început, cãci ea a �evoluat�, practic,
în autoexterminarea geto-dacilor prin
�romanizare�, adicã respectivii
autohtoni, �primitivi� cum erau, de
bunãvoie ºi nesiliþi de nimeni, s-ar fi
�topit�, cu trup ºi suflet, la �focul�
�civilizaþiei� romane, devenind, pur ºi
simplu, romani; �a doua zi� s-a
produs, în cuvânt, ºi alternanþa
foneticã (a înlocuit cu â), �tânãrul�
popor  numindu-se �român�. Cât am
fost în �lagãrul socialist� � prin
trãdarea comisã de Occidentul poli-
tic! �, �tânãrul� popor român a mai
aºteptat ºi aportul slavilor pânã când
ºi-a �desãvârºit� formarea; ºi aceasta
o acceptaserã savanþii noºtri, iar unii
o mai amintesc ºi azi; dupã �cãderea
comunismului�, ne-am debarasat de
�aportul slavilor� ºi acum ne aflãm,
�curat luminat�, gata sã devenim, la
mlãdiosul glas de �Syrenã�,
�occidentali�!

Iatã, domnilor, implicaþii de
�duratã lungã� ale unei teze
neºtiinþifice, primitã mai întâi ca
�sugestie� � cum se procedeazã la
�casele mari�! -, devenitã apoi,
pentru unii, obiºnuinþã; obiºnuinþa, o
ºtim, e �a doua naturã�! ...

Pentru economie de spaþiu lãsãm
la o parte alte consideraþii ºi discuþii,
care ar trebui totuºi fãcute/purtate.
Revenim la �frontul� istoric � cãci ºi
acesta este un front: în apãrarea
adevãrului istoric ºi, prin el, a
interesului naþional! - ºi consemnãm
cã susþinãtorii tezei �romanizãrii�, au
fost ºocaþi mai întâi de studiul lui
B.P.Hasdeu: �Perit-au dacii?, studiu
jalon al miºcãrii ºi al istoriografiei
dacologice. ªi dacã nu l-au putut
contracara � cãci nu aveau nici o
ºansã cât timp a trãit ºi a fost sãnãtos
acest savant istoric de cea mai înaltã
erudiþie ºi de construcþie
enciclopedicã, au devenit, în
continuare, mai atenþi, strângându-ºi
rândurile, în loji sau în afara lor, pentru
a face faþã altor eventuale ºocuri
similare, dacã vor mai veni.

Al doilea ºoc puternic a venit cu

Eminescu � �dacul� ºi dacologul
Eminescu (chiar dacã, parþial, a rãmas
oarecum influenþat ºi el de o
ascendenþã latinã). Dar �ºi din alte
motive �, pe Eminescu, forþe
interesate l-au scos mai întâi din viaþa
civilã, declarându-l nebun, sifilitic,
apoi l-au scos din însãºi viaþa lui
pãmânteanã. Astfel cã n-a mai apucat
sã scrie �Epopeea dacã�, pe care el a
schiþat-o, dar care a rãmas la stadiul
de proiect (în afara câtorva poeme
excepþionale, la care se adaugã
aprecierile lui deosebite despre acest
�popor de eroi, plin de nobleþe, de
amor de patrie ºi libertate�, din care
a-i fi descendent �n-a fost ºi nu va fi
niciodatã ruºine�, ca ºi alte însemnãri,
cât o operã, în caietele sale: �fiþi voi
romunculi, simt în mine dacul�; sau:
aici �totul trebuie oarecum dacizat!�),
iar �dacul� ºi naþionalistul român
Eminescu a fost chinuit ºi în
posteritate ºi este chinuit ºi azi, unii
pregãtindu-se sã-i scoatã total opera
din cãrþile de ºcoalã.

Urmãtorul ºoc puternic putea fi
Dacia preistoricã (1913), a marelui
istoric Nicolae Densuºianu (m.
1911), mare prieten al lui Mihai
Eminescu (între ei este incontestabilã
o influenþã reciprocã!). Acesta, dupã
o contribuþie istoriograficã de
excepþie, rãsplãtitã cu un premiu al
Academiei Române (referent i-a fost
însuºi B.P. Hasdeu!) ºi cu primirea
sa în aceastã instituþie de supremã
consacrare ºtiinþificã, ºi-a închinat
viaþa, în continuare, Daciei
preistorice, convins cã aceastã carte
trebuie scrisã ºi rugându-se la
Dumnezeu sã-l þinã în viaþã pânã la
finalizarea ei. Dar, când era aproape
de ultimul punct, a cãzut, extenuat
fizic. De finalizarea ºi pregãtirea cãrþii
pentru editare a primit sã se ocupe
prietenul sãu, celebrul medic, pasionat
de istorie româneascã, dr. Constantin
Istrati, care i-a semnat ºi o amplã
Introducere.

N. Densuºianu, în Dacia
preistoricã, nu s-a ocupat, se înþelege,
de �romanizare�. Dar, studiind tot ce
se putea studia atunci în domeniul
istoriografiei ºi a izvoarelor edite ºi
inedite, inclusiv rezultatele
începuturilor arheologiei; în plus, faþã
de alþii, a bãtut cu pasul aproape
întregul spaþiu al �Daciei preistorice�

ca sã cunoascã la faþa locului multe,
ce nu reies din litera scrisã; ºi încã,
în plus faþã de alþii, studiind � cum
o numeºte el � �arhiva vie a
poporului�, adicã izvoarele istorice de
tradiþie, adunate prin propria sa
anchetã ºi depozitate la Academie,
precum ºi tot ce se publicase în
materie de folclor sau de creaþie
popularã de inspiraþie mitologicã; mai
departe, tot în plus faþã de alþii,
punându-ºi singur la punct
metodologia utilizãrii tuturor acestor
izvoare; fãcând, deci, singur toate
acestea, N. Densuºianu a
fundamentat o nouã direcþie în
elaborarea istoriei naþionale � sau,
poate, a adâncit-o, a consolidat-o
esenþial, cãci ea fusese deschisã de
un Constantin Cantacuzino stolnicul
ºi de un B. P. Hasdeu.

În acest sens, în principal, prin
cartea sa:

1. N. Densuºianu a pus în
evidenþã � cu o demonstraþie ce nu
poate fi epuratã de mãrunte limite
fireºti decât de cei ce ar reface inte-
gral parcursul documentãrii, la zi! �
strãvechimea, autohtonia, origi-
nalitatea ºi continuitatea civilizaþiei
în spaþiul carpato-dunãrean � centrul
spiritual/cultic ºi politic al �Vechii
Europe�, aºa cum a delimitat-o
savantul arheolog din S.U.A.,
lituanianca Marija Gimbutas, de care
� nota bene! � Mircea Babeº ºi cei ca
el au �uitat� ºi nu mai  vor sã ºtie!
�Pe cale de consecinþã�, cum zic
juriºtii, reieºea de aici contribuþia
acestei civilizaþii la geneza ºi
dezvoltarea întregii civilizaþii a
Europei, cu un aport notabil chiar ºi
în spaþii extraeuropene. Când, mult
mai târziu, au fost nominalizaþi în
izvoare, urmaºii direcþi ai acelor
creatori ºi purtãtori de civilizaþie au
fost numiþi, pe rând, pe mãsurã ce
au fost cunoscuþi la faþa locului sau
prin informaþii indirecte: traci, illiri,
geþi, moesi, daci, carpi etc., cu foarte
multe nume, dar unul ºi acelaºi neam,
� vorbind aceeaºi limbã, având
aceeaºi spiritualitate - cu mici
diferenþe zonale -, aceeaºi naþiune,
cu conºtiinþã de sine ºi cu voinþã
politicã, ce a condus, treptat, acolo
unde s-a putut, în �Vechea Europã�,
la constituirea de State naþionale (vã
rog, nu vã speriaþi, d-lor M.B. &
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Comp., revedeþi izvoarele ºi regândiþi
istoria!), unele dintre acestea în-
cercând, cu mijloacele timpului,
sã-ºi alãture/sã uneascã ºi pe alþi fraþi
ai lor sub acelaºi sceptru (precum,
mai târziu, unii voievozi ai Evului
Mediu!), pentru a le fi mai bine ºi
pentru a înfrunta împreunã pri-
mejdiile. Acest neam (naþiune!), �cel
mai numeros dupã cel al inzilor�
(Herodot), va da, în Antichitate, pe
cel mai de seamã conducãtor de oºti,
rãmas tânãrul Alexandru cel Mare,
care, poate, a încercat sã refacã un
drum al strãmoºilor, pânã în Valea
Gangelui.

Contribuþia naþiunii traco-geto-
dace la civilizaþia altor naþiuni au
recunoscut-o, încã din Antichitate,
autori greci ºi latini, apoi mediile
populare ºi cãrturari ai Evului Mediu
în Spania (unde �înflorea� mitul getic
- vezi Al. Busuioceanu, Zamolxis),
Germania, þãrile nordice, dupã cum
am reþinut din contribuþii ºtiinþifice
mai vechi ºi mai noi.

Eu, revãzând izvoare ºi lucrãri, ºi
regândind � nu ca un amator, d-le
M.B., ci ca un profesionist care a
practicat încontinuu ºi a predat în
facultate critica textelor! -, am
�turnat� în cartea mea toate acestea,
cu demonstraþii unde era cazul, cu
trimiterile de cuviinþã la surse ºi la
operele în care problema se
rezolvase.

2. N. Densuºianu a readus
�acasã� o întreagã mitologie
ancestralã a spaþiului carpatic, ce
fusese �monopolizatã� ulterior de alte
spaþii culturale, cu prea marea
nepãsare a �ºtiinþificilor� noºtri,
nepãsare manifestatã pânã la ultima
sintezã româneascã asupra
civilizaþiilor (O. Drâmba).

3. N. Densuºianu, oarecum
depãºindu-ºi �câmpul� de cercetare,
a readus �acasã�, ºtiinþific, celebrul
Tezaur de la Pietroasele, �lãsat� de
�ºtiinþificii� noºtri, cu prea mare
�largheþe�, pe seama goþilor, goþi
despre care, mai nou, ni s-a oferit
demonstraþia cã, de fapt, n-au existat
ca popor! (G. Gheorghe în noua
ediþie Getica de Iordanes).

Deºi ar mai fi încã multe de
evidenþiat la N. Densuºianu, tot din
motive de economie mã opresc aici,
invitându-i pe cei interesaþi sã-mi

studieze � dar fãrã prejudecãþi! �
cartea atât de incriminatã de M.B.

Continuarea pe o asemenea
direcþie, consolidatã de N.
Densuºianu, ar fi fost de un mare
folos pentru ºtiinþa istoricã - ºi nu
doar pentru cea româneascã. Dar,
cum spuneam, cei interesaþi ºi-au
strâns rândurile � cu un Dimitrie
Onciul la Bucureºti, cu un A.D.
Xenopol la Iaºi (care ºi-au
recunoscut ºi chiar au mãrturisit
incompetenþa faþã de N.
Densuºianu!), apoi cu alþii, pânã azi,
astfel ca Dacia preistoricã sã nu
�pãtrundã� în Universitate. Dinspre
Academie (al cãrei strãlucit membru
a fost N. Densuºianu!) � absentã, în
1911, la înmormântarea celui ce o
slujise cu zel! -, lovitura de ciocan
(era sã zic altfel!) a venit ceva mai
târziu, printr-o exprimare nechibzuitã
ºi neargumentatã nicãieri, a marelui
arheolog Vasile Pârvan, în prefaþa la
Getica sa. Micimile oamenilor mari!
Dupã maestru, apoi, s-a luat întreaga
�ºcoalã Pârvan� - altfel, de un
prestigiu recunoscut. ªi vã dau un
exemplu, dintr-o mãrturisire a d-lui
G. Gheorghe (un cercetãtor serios ºi
avizat în problemele Antichitãþii
româneºti, dar de care �ºtiinþificii� nu
vor sã ºtie!), la finalul Congresului al
2-lea de Dacologie. Audiind, cu ani
în urmã, o conferinþã a unui elev
preferat al lui Pârvan, dl. G. Gheorghe
ne-a spus -, la încheierea ei, s-a
apropiat de conferenþiar, care amintise
în treacãt ºi negativ Dacia preistoricã,
întrebându-l: �Domnule profesor, vã
rog sã mã lãmuriþi, de ce v-aþi
exprimat negativ faþã de Dacia
preistoricã?�� �Domnule � i-a rãspuns
conferenþiarul, cu lejeritate -, dar ea
nu meritã altã apreciere. Aºa i-a spus
ºi maestrul nostru Vasile Pârvan!�
�-Dar, d-le profesor, a stãruit dl. G.
Gheorghe, care studiase cartea, vã
rog sã mã iertaþi pentru întrebare. Aþi
citit cartea?� �-Domnule � a rãspuns
prompt ºi la fel cel întrebat -, dar o
asemenea carte nu meritã sã fie
cititã!�. Fãrã comentarii! Mai nou,
mie personal, un arheolog cu �presã
bunã�, care într-un cadru ºtiinþific
public vorbise negativ la adresa
autorului Daciei preistorice,
întrebându-l eu, în pauzã, de ce a
fãcut-o, mi-a zis, cu aceeaºi

�lejeritate�: �-Domnule, pãrerea mea
este cã atunci când îºi elabora aceastã
carte, N. Densuºianu se smintise.�
Iarãºi fãrã comentarii.

Ei bine, crezând cã în prima parte
a articolului sãu l-a �desfiinþat� din
nou pe N. Densuºianu, M.B. s-a
nãpustit apoi, cum a fãcut-o ºi în
emisiuni TV, asupra celor care, mai
nou, au revigorat miºcarea
dacologicã, aducându-l în prim-plan,
unde-i este locul, pe N. Densuºianu,
încheind, M.B., prin a-ºi dirija �focul
concentrat ºi încruciºat� asupra d-lui
dr. Napoleon Sãvescu ºi asupra cãrþii
mele: Traco-geto-dacii ..., noi fiind,
- magister dixit! � doi �epigoni�
periculoºi ai lui N. Densuºianu.

Pentru a scurta discuþia (lãsându-l
pe dl. dr. N. Sãvescu sã-i rãspundã
personal, cum ºtie dânsul, lui M.B.),
îi invit pe cei interesaþi sã-mi studieze
cartea incriminatã, având în faþã
articolul încrâncenatului �pan-
european�.

Aici sintetizez, ca replicã:
1. M.B. îºi revendicã, pentru el ºi

�ai lui� � specialiºti, calificaþi, învãþaþi,
savanþi, cum îi numeºte -,
�monopolul� adevãrului istoric,
dispreþuindu-i aristocratic pe toþi cei
fãrã �blazon�: diletanþi, amatori,
autodidacþi (unii dintre aceºtia din
urmã capabili de veritabile
performanþe, precum este îndeobºte
ºtiut), precum ºi pe unii istorici din
alte �sectoare�, care au avut
�îndrãzneala� sã se �uite� în
�pãtrãþica�lui.

2. Apoi, M.B. �ne desfiinþeazã�
cãrþile încriminate printr-o avalanºã
de aprecieri fals-eseistice, �cum îi
vine la gurã!�, ca ºi, mai ales, prin
citate scoase din context ºi potrivite,
printr-o anumitã �logicã�, sã conducã
la afirmaþii ºi teze �absurde�, pe care
dr. N. Sãvescu ºi cu mine le-am fi
susþinut.

3. Trecând pe alt plan, evidenþiez
cã pe M.B. � evident, ºi pe cei cu
care �se adunã� � îl/îi �deranjeazã�
din nou protocronismul românesc ºi
naþionalismul românesc.

Pentru primul �deranjament�,
reamintesc cã ºi înainte de 1989,
vajnici �disidenþi� ai regimului au sãrit
în haitã pe revista �Luceafãrul�, care
�gãzduise� ideea (într-un articol de
Edgar Papu, un cãrturar erudit),
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încurajatã de Mihai Ungheanu ºi de
alþii. �Disidenþii� nu voiau sã admitã
ca noi, românii, sã fi fost � vreodatã,
în vreun domeniu � protocroniºti.
Toate popoarele puteau sã-ºi aibã
protocroniºtii lor � noi însã nu! Or,
miºcarea dacologicã, acum
revigoratã, �îndrãznea� sã vinã cu
protocronisme ale traco-geto-dacilor,
�enormitãþi� pe care foºtii �disidenþi�,
acum �mai la ei acasã�, le interzic cu
desãvârºire! Am mai întâlnit aceasta,
recent, la un �cirac�, cãruia i-am
rãspuns. Deci, pe linia acestei
�interdicþii�, proclamatã de foºtii
�disidenþi�, vine ºi antiprotocronismul
lui M.B.

Privitor la al doilea
�deranjament�, ºi mai grav,
naþionalismul românesc � asupra
cãruia se nãpustesc canale media ºi
colecþii de cãrþi finanþate din afarã,
dar ºi de �codiþe� din interior -,
asociat, deliberat, de cei interesaþi, cu
alte cuvinte menite a-l compromite,
precum �ºovin�, �comunist�, �ex-
tremist�, precizez cã deturnarea
deliberatã a sensului acestui cuvânt
este mult mai veche. Conºtient sau
nu, M.B. ºi �ai lui� s-au aflat ºi se
aflã în continuare pe �baricada� pe
care i-au atras cei care, deliberat, au
deturnat sensul acestui cuvânt
aproape sacru. Ei nu mai ºtiu sau nu
mai vor sã ºtie sensul lui real.

Naþionalismul, d-le M.B. &
Comp., pentru orice Spaþiu naþional,
este cel mai nobil sentiment ºi,
totodatã, cea mai importantã datorie
a unui nativ care se revendicã de la
o naþiune. Cuvântul se utilizeazã fãrã
�codiþe� pestilenþiale, precum:
�ºovin�, �comunist�, �extremist�.
Pentru a-i regãsi sensul real, vã invit
sã aveþi bun-simþ ºi, totodatã,
profesionalism istoric. ªi vã trimit la
Eminescu, la toþi cei care au crezut
ºi cred în el, la o întreagã ºi frumoasã
discuþie elevatã din perioada
interbelicã, la Mircea Eliade, la
George Cãlinescu ºi la Vasile Pârvan
etc. Naþionalismul presupune
totodatã, absolut obligatoriu, respect,
preþuire ºi mai ales neagresiune pentru
celãlat, pentru celelalte naþiuni. Când
aceste sentimente/atitudini lipsesc, nu
mai existã naþionalism, ci � curat! -
ºovinism, xenofobie, rasism, �codiþe�
care nu au ce cãuta lângã cuvântul

naþionalism. Cei care au dat ºi încã
mai dau unor partide denumirea de
naþionalist-socialist (reamintim
partidul lui Hitler) au fãcut-o sau o
fac tot cu scopul de a compromite
naþionalismul, legându-l de
�adolescenþa� comunismului.

A formula acuzaþii împotriva
naþionalismului, domnilor M.B. &
Comp., înseamnã a-i utiliza sensul
deturnat � dat de cei interesaþi în mod
deliberat � ºi, prin aceasta, a te situa
în afara interesului naþional, interes
care nu se discutã ci se afirmã.

Iatã, deci, domnilor, pe ce
�baricadã� vã aflaþi!

În ceea ce priveºte forþele oculte
(pentru cei avizaþi, nu mai sunt
oculte, chiar dacã � o ºtim! �
pregãtesc încã ocult tot ce urmeazã
sã �lanseze�!), faþã de care M.B. îmi
�descoperã� o adevãratã �obsesie�,
dacã el ºi �ai lui� nu ºtiu nimic despre
aceste forþe, despre nocivitatea
extremã a acþiunii lor � de ieri, de azi
ºi în perspectivã - ºi se �mulþumesc�
a se considera �mari� în �pãtrãþica�
lor, aceastã poziþie/atitudine þine de
neînþelegerea pe care ei o manifestã
faþã de valoarea funcþionalã a istoriei
ºi a ºtiinþei istorice.

Pentru tot ce eu am afirmat în
cartea incriminatã de M.B., am fãcut
ºi demonstraþiile cuvenite, unde a
fost cazul (ºi nu le mai reiau) sau am
trimis la lucrãri ºtiinþifice în domeniu,
în care problema era rezolvatã.

Aici, în final, nu mai fac decât sã
reiau, la sumedenia de acuzaþii
�punctuale� pe care mi le aduce M.B.,
într-un limbaj de încrâncenat, de
individ care nu se mai poate controla,
doar trei dintre tezele principale la care
am subscris sau pe care le-am
demonstrat eu însumi, pentru celelalte
trimiþând la cartea incriminatã de
M.B.

- Da, traco-geto-dacii, cu tot
ce-i individualizeazã, prin strãmoºii
lor din Spaþiul �Vechii Europe�, au
fost aici �de când lumea�, devenind
cea mai veche naþiune din Europa,
cu un aport deosebit la geneza
civilizaþiei continentului ºi chiar a
unor spaþii extraeuropene.

- Da, traco-geto-dacii n-au fost
ºi n-au putut fi �romanizaþi� într-o
variantã sau alta - vezi mai sus � de
un imperiu care i-a agresat cu mari

rãzboaie ºi cu invazii cvasipermanente
timp de 335 de ani (229 î. de Hs. �
106 d. Hs.), iar, dupã ce le-a ocupat
cea mai mare parte a teritoriului,
gândul nu i-a stat la �romanizare�, ci
la exploatarea sistematicã ºi jaf, ca la
orice imperiu din toate timpurile.

- Da, limba traco-geto-dacilor nu
a fost o limbã latinã, ci o limbã a
lor, traco-geto-dacã, una ºi aceeaºi
peste tot � evident, cu diferenþe
zonale! -, cea mai veche limbã a celei
mai vechi naþiuni constituitã în
Europa, o limbã�matcã ºi pentru alte
limbi ale continentului, limbã care a
atras, pânã la urmã, preþuirea
deosebitã a marelui poet latin Publius
Ovidius Naso, limbã care este
strãmoaºa limbii române. Cum poþi
vorbi, d-le M.B., despre �irealitatea
unei limbi «carpat-dunãrene»?� Oare
autohtonii carpato-dunãreni erau
muþi, se nãscuserã ºi trãiau fãrã limbã?
În limbajul lui M.B., necontrolat,
datorita dogmelor sale, motivaþiilor ºi
încrâncenãrii, acuzaþiile ,,curg� în
neºtire, cele mai multe justiþiabile. Dar
cine-ºi ,,pune mintea� cu astfel de
indivizi? Eu, ºi nu numai eu, în cartea
incriminatã de M. B., am sesizat
deriva �ºtiinþificã� în care destui dintre
acei �ºtiinþifici� , de-a lungul timpului,
au aruncat naþiunea românã, adu-
când-o în situaþia de a nu-ºi mai
recunoaºte strãmoºii autentici. Va veni
vremea când vor da seama pentru
acestea, în viaþã fiind sau în poste-
ritate. Acum, unii simt cã ,,le fuge
pãmântul de sub picioare� ºi de aceea
au devenit furioºi, autoapreciindu-se,
cu ostentaþie ºi aroganþã, ca unicii
purtãtori ai adevãrului istoric.

Îi înspãimântã renaºterea Daciei -
ºi de aici titlul foarte semnificativ al
articolului lui M.B. Cu aceastã spaimã
� al cui ecou vã faceþi, domnilor? Cui
foloseºte �pledoaria� Domniilor
voastre?

Închei, chemându-i încã o datã pe
specialiºtii serioºi ºi mai ales pe cei
cu �coloanã� sã-ºi facã din miºcarea
dacologicã o preocupare majorã ºi sã
nu persiste în marea eroare, atât de
pãgubitoare, a unor înaintaºi. Avem
cu toþi o mare rãspundere pe linia
valorii funcþionale a ºtiinþei istorice,
ca ºi pe linia interesului naþional.

Noiembrie 2003,
Conf. univ. dr. G. D. Iscru
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Au trecut mai bine de trei sferturi de veac de la 4 iunie
1920, de când, la Palatul Marelui Trianon de la Versailles,
delegaþii Franþei, Marii Britanii, Italiei, SUA, Japoniei,
României, Iugoslaviei, Cehoslovaciei ºi ai altor state
ºi-au pus iscãlitura pe Tratatul de Pace cu Ungaria.

Prin acest Tratat, ca ºi prin cel încheiat cu Austria la
Saint-Germain, în 1919, s-a consfinþit situaþia geopoliticã
nouã în Europa Centralã, ca rezultat al luptei pentru
emancipare naþionalã a popoarelor care fãcuserã parte
din Imperiul multinaþional al Habsburgilor.

Din 1920 ºi pânã în prezent, acest Tratat a cãpãtat
diferite calificãri, în funcþie de interesele ºi atitudinea
adoptatã faþã de dispoziþiile sale. Astfel, a fost caracterizat
ca �un moment politico-juridic de importanþã regionalã�
(Sextil Puºcariu), �mijloc de naturã a facilita reconcilierea
istoricã� (Nicolae Iorga), �fapt împlinit pentru România�
(Robert Lansing, ºeful Departamentului de Stat al SUA),
�certificatul mortuar al Ungariei istorice� (CA
Macartney); recent s-a revigorat caracterizarea fãcutã
acestuia de contele Albert Apponyi, în 1920, în sensul cã
Tratatul ar reprezenta �un dictat�.

Toate aceste calificãri, ºi în special ultima dintre ele,
meritã reþinute ºi analizate, datoritã faptului cã Tratatul,
în ciuda anilor care s-au scurs de la semnarea lui, continuã
sã fie considerat drept un document de referinþã, ale cãrui
efecte preocupã, în egalã mãsurã, oamenii politici ºi
specialiºtii, indiferent pe ce poziþie s-ar afla aceºtia.

Analizând contextul politic în care s-a încheiat Tratatul,
cât ºi conþinutul acestuia, vom încerca sã formulãm un
punct de vedere referitor la temeinicia tendinþelor
manifestate în ultimul timp în literatura de specialitate, ca
ºi în luãrile de cuvânt ale unor oameni politici ºi ale unor
militari (este vorba de generalul american Wesley Clark,
comandantul forþelor NATO care au acþionat în Kosovo),
care fac din punerea în cauzã a Tratatului de la Trianon o
adevãratã dramã; cu alte cuvinte, vom încerca sã
rãspundem dacã textul acestuia corespunde, în întregime,
angajamentelor pe care Marile Puteri ºi le-au luat prin
Convenþia de alianþã din 4/17 august 1916 faþã de România
ºi, mai ales, dacã conþinutul sãu este în consonanþã cu
idealul poporului român de întregire naþionalã, exprimat
la 1 Decembrie 1918 la Alba-Iulia, în momentul în care
s-a hotãrât unirea cu Þara a tuturor teritoriilor româneºti
aflate sub stãpânire strãinã.

Prin Convenþia de alianþã din 4/17 august 1916,
semnatã de primul-ministru al României ºi de ambasadorii
la Bucureºti ai Marii Britanii, Franþei, Italiei ºi Rusiei, se
recunoºtea dreptul þinuturilor locuite de români aflaþi sub

TRANSILVANIA SAU BASARABIA

REFLECÞII CONTEMPORANE ASUPRA
TRATATULUI DE LA TRIANON

stãpânire habsburgicã de a se uni cu România. Aceastã
recunoaºtere era fundamentatã pe principiul
naþionalitãþilor.

Este de remarcat cã stabilirea frontierei de stat
româno-ungare, astfel cum a fost ea decisã de Conferinþa
de la Versailles, se îndepãrteazã sensibil de la dispoziþiile
articolului II al Convenþiei de alianþã de la Bucureºti din
1916, care, întãritã de garanþia celor cinci mari puteri
semnatare ale Înþelegerii, ar trebui sã urmeze un aliniament
ce includea Banatul istoric, Szegedul ºi o mare parte a
bazinului mijlociu al Tisei.

Cum s-a ajuns la o astfel de situaþie?
Izolatã, ca urmare a defecþiunii ruse pe frontul

românesc, rezultat al doborârii þarismului ºi instaurãrii
puterii bolºevice, România s-a vãzut silitã sã angajeze
tratative cu Puterile Centrale ºi, în cele din urmã, sã
încheie înrobitorul Tratat de pace de la Bucureºti (24
aprilie/7 mai1918). Este evident cã încheierea acestui
Tratat a fost impusã de faptul cã armata românã nu mai
putea susþine de una singurã lupta pe frontul de est
împotriva armatei germane, net superioarã în oameni ºi
armament; singurul rezultat ar fi fost înfrângerea, cu
corolarul în plan politic al dispariþiei statului român ºi a
dinastiei socotite de nemþi ca formatã din trãdãtori ai
poporului german.

La Conferinþa de pace s-a reproºat þãrii noastre, de
cãtre aliaþi, cã, prin încheierea Tratatului de la Bucureºti
din 1918 ºi prin ieºirea þãrii noastre din rãzboi pentru
câteva luni, România ºi-ar fi încãlcat obligaþiile care-i
reveneau prin Convenþia de alianþã din 4/17 august 1916
ºi, prin urmare, Antanta nu mai era þinutã sã-ºi respecte,
la rândul ei, obligaþiile asumate prin Convenþie, inclusiv
cele privind graniþa cu Ungaria.

În realitate, Tratatul de la Bucureºti n-a fost niciodatã
promulgat de ºeful statului, regele Ferdinand, în ciuda
presiunilor exercitate de Germania, cu toate consecinþele
juridice ce decurg din aceasta. Mai mult, prin armistiþiul
semnat în vagonul din pãdurea de la Compiegne, de  la 11
noiembrie 1918, Germania însãºi a renunþat, între altele,
ºi la Tratatul de la Bucureºti din 24 aprilie/7 mai 1918.

Pentru aceste considerente, întreruperea ostilitãþilor
de cãtre România nu a constituit, din punct de vedere al
guvernului român, o încãlcare a Convenþiei de alianþã din
1916, cu atât mai mult cu cât în luna octombrie 1918,
guvernul român a adresat un ultimatum Germaniei, prin
care îi cere evacuarea trupelor de pe teritoriul României
în 24 de ore; s-a decretat o nouã mobilizare a armatei
române, astfel ca la data încheierii celor douã armistiþii
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cu Germania ºi Ungaria, România lupta alãturi de aliaþi,
împotriva Puterilor Centrale.

Cu toate acestea, la semnarea armistiþiului cu Ungaria,
la Belgrad, la 1/13 noiembrie 1918, România nu a fost
prezentã, ci a fost pusã în faþa faptului împlinit. În schimb,
din dispoziþia guvernului român, armata românã a respectat
condiþiile armistiþiului ºi ºi-a oprit înaintarea pe linia
Mureºului. În acest timp, în Transilvania, la Oradea, s-a
format Comitetul Naþional Român, care, la 12 octombrie
1918, a adoptat cunoscuta rezoluþie prin care declara cã
nu se cunoaºte guvernului maghiar �calitatea de
reprezentant al românilor�. La 20 noiembrie, dupã ruperea
ultimelor tratative cu guvernul Ungariei, a fost emis de
cãtre Comitet Apelul �Cãtre popoarele lumii�, prin care
se afirma cã sub nici o condiþie românii nu mai doresc sã
trãiascã sub stãpânire maghiarã ºi cã, oricare ar fi decizia
puterilor lumii, �românii sunt hotãrâþi mai degrabã a pieri
decât a suferi mai departe sclavia�.

La aceeaºi datã s-a hotãrât convocarea la Alba-Iulia a
Adunãrii Naþionale, prin care românii urma sã hotãrascã
asupra viitorului Ardealului. Prin hotãrârea Adunãrii de la
Alba-Iulia s-a proclamat unirea �tuturor teritoriilor locuite
de românii din Transilvania, Banat ºi Þara Ungureascã
cu România�. În legãturã cu Adunarea Naþionalã de la
Alba-Iulia, meritã amintit faptul cã dupã primul rãzboi
mondial propaganda revizionistã maghiarã a vehiculat, în
numeroase rânduri, teza conform cãreia aceastã hotãrâre
ar fi fost impusã de �baionetele româneºti�.

În realitate, armata românã, aºa cum am arãtat mai
sus, încã de la data semnãrii armistiþiului de la Belgrad cu
Ungaria, îºi oprise înaintarea pe linia Mureºului. Singurii
militari care se aflau în acel moment în oraº erau germanii,
comandaþi de mareºalul von Mackensen, aflaþi în
retragere. Mai mult, armata ungarã de sorginte comunistã
a fost aceea care, încãlcând linia de demarcaþie � stabilitã
de Conferinþa de pace � între trupele române (aflate pe
Mureº ºi pe aliniamentele Carpaþilor Apuseni) ºi cele
maghiare (amplasate pe linia Satu Mare, Oradea, Arad),
a atacat armata românã.

Concomitent, trupele sovietice au încercat forþarea
Nistrului, intenþionând sã strângã într-un cleºte România.
Armata românã a contraatacat la 1 mai 1919 ºi, preluând
iniþiativa, a atins Tisa, unde s-a ºi oprit.

În faþa acestei situaþii care pune în cauzã însãºi capitala
Ungariei, într-o încercare de a câºtiga timp, guvernul
comunist al lui Bela Kuhn a declarat oficial la 30 aprilie
1919 cã �recunoaºte pretenþiile teritoriale ale
Cehoslovaciei, Iugoslaviei ºi României�.

Revenind, deci, la 1 decembrie 1918, trebuie subliniat
cã Hotãrârea Adunãrii de la Alba-Iulia exprimã voinþa liberã
a românilor din Ardeal de a se uni cu România.

E de remarcat faptul cã valoarea hotãrârii este
superioarã celei a Convenþiei din 1916, deoarece exprimã
voinþa majoritãþii populaþiei din Transilvania ºi se
întemeiazã pe principiul naþionalitãþilor. Mai mult, con-
form statisticilor maghiare din 1910, românii reprezentau
57% din populaþia acestei regiuni, deºi estimãri mai realiste

considerã cã o proporþie de 60-63% ar fi mult mai aproape
de adevãr.

Deºi la Paris s-au fãcut auzite idei care pledau pentru
menþinerea statului austro-ungar, Puterile Aliate au fost
puse în faþa faptului împlinit ºi nu au avut altã posibilitate
decât sã ia act de exprimarea voinþei românilor din
Transilvania, în baza dreptului de autodeterminare al
popoarelor. Conferinþei îi rãmânea de stabilit numai
frontiera dintre Ungaria ºi România. Încã de la începutul
lucrãrilor pe aceastã temã, a apãrut clar faptul cã Franþa,
Italia ºi Marea Britanie nu erau dispuse sã accepte ca
frontierã linia de demarcaþie convenitã de Convenþia de
Alianþã din 1916, pe care o garantaserã prin semnarea
acestui document.

S-a spus, astfel, cã motive obiective, care þineau de
interesul general european, împiedicau realizarea
prevederilor din Tratatul din 1916. În acest context, linia
frontierei de stat dintre România ºi Ungaria a fost stabilitã
de Comisia teritorialã a Conferinþei de Pace. La lucrãrile
Comisiei nu au participat delegaþii români; mai mult,
delegaþiei României nu i s-au comunicat date pe parcursul
lucrãrilor Comisiei.

La 11 iunie 1919, Comisia a comunicat delegaþiilor
Cehoslovaciei, Iugoslaviei ºi României frontiera stabilitã
cu Ungaria. În cazul României, frontiera astfel trasatã
lãsa în afara statului român localitãþi în care majoritatea
populaþiei era româneascã, chiar potrivit statisticilor
maghiare. De asemenea, Ungariei i-a fost lãsat sectorul
de la vãrsarea râului Mureº în Tisa.

Astfel, în grija lor de a nu nedreptãþi Ungaria, aliaþii au
fãcut sã rãmânã în afara graniþelor româneºti 200.000
etnici români, recunoscuþi ca atare la acea datã ºi de partea
ungarã. Prin urmare, Tratatul de la Trianon nu poate fi
considerat un dictat care �a nedreptãþit Ungaria�.

Dacã reamintim faptul cã Ungaria s-a prezentat la
Conferinþa de Pace de la Versailles ca o þarã învinsã, avem
imaginea completã a situaþiei, cu toate consecinþele politice
ºi juridice ce decurg de aici.

Ceea ce surprinde, îndepãrtându-se de la practica
conferinþelor de pace, este modul în care au fost tratate
unele state care fãceau parte din tabãra învingãtorilor,
printre care ºi România. Astfel, Consiliul Conferinþei a
refuzat orice încercare a premierului român I.C. Brãtianu
de a discuta nu doar traseul frontierei, dar ºi modul în
care s-a ajuns la stabilirea acesteia. Astfel, R. Lansing,
secretar de stat al SUA, arãta cã �I. Brãtianu ar trebui sã
înþeleagã bine cã aceastã frontierã a fost adoptatã ºi votatã
de consiliu�. Un punct de vedere mai tranºant exprima
lordul Balfon, care sublinia cã dl. Brãtianu a fost convocat
pentru a i se comunica traseul frontierei. Ministrul de
Externe britanic a adãugat, în acest context, cã �nu poate
fi vorba de discutarea liniei de frontierã�. Aºadar, nefiind
consultatã în legãturã cu traseul frontierei româno-ungare,
România a fost pusã în faþa unui fapt împlinit, acordân-
du-i-se un statut care nu avea nimic comun cu acela al
unui stat ce fãcea parte din tabãra învingãtorilor.

Toate acestea aveau loc în condiþiile în care,
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rãspunzând reluãrii ofensivei de cãtre trupele comuniste
ungare, la 20 iulie 1919, armata românã pãtrunde în acelaºi
an (la 3 august) în Budapesta, acþiune dictatã exclusiv de
comandamente de ordin militar. În ciuda disconfortului
creat la Bucureºti de configuraþia frontierei româno-
ungare, altfel cum a fost stabilitã de Conferinþã, nu au
existat la acea datã ºi pânã în prezent, în intenþia guvernelor
române care s-au succedat, ca ºi în rândurile opiniei
publice româneºti, dorinþa de a anexa teritorii aflate
dincolo de linia de frontierã stabilitã prin Conferinþa de la
Paris. Dacã problema se pune astfel, ce mai rãmâne din
dramatizarea pe care unii politicieni unguri sau de aiurea
o fac atunci când aduc în discuþie textul Tratatului sus-
menþionat?

La o analizã obiectivã, Tratatul de la Trianon rãmâne
un document de referinþã, de naturã sã asigure stabilitatea
în zonã. De altfel, prevederile sale cu privire la graniþa
româno-ungarã au fost reluate în Tratatele de Pace de la
Paris din 1947 cu România ºi Ungaria, în sensul reafirmãrii
în textele acestora a frontierei de stat dintre cele douã
þãri, astfel cum a fost stabilitã în 4 iunie 1921.

Tratatul de la Trianon este format din patru pãrþi, având
364 de articole, plus anexele respective. Atrag în special
atenþia pãrþile a II-a ºi a III-a: �Frontierele Ungariei� ºi
�Clauze politice europene�, care evidenþiazã cã la baza
acestui tratat au stat principii astãzi în vigoare, ºi anume
cele privind naþionalitãþile ºi protecþia minoritãþilor. Credem
cã nu este locul ºi timpul sã intrãm într-o analizã
amãnunþitã a prevederilor Tratatului de la Trianon,
introspecþie care, deºi prezintã un real interes pentru
specialiºti, nu mai este în totalitate de actualitate. Ne
referim, îndeosebi, la partea a IX-a � �Clauze militare,
navale, aeriene�, partea a VII-a � �Reparaþiuni�, partea a
X-a � �Clauze financiare� etc. Dispoziþiile lor au reflectat
condiþiile militare, economice ºi de altã naturã pe care
învingãtorii au înþeles sã le impunã Ungariei � þarã învinsã
-, condiþii incomparabil mai puþin decât cele impuse
României, 27 de ani mai târziu, prin Tratatul de pace de
la Paris din 1947, în calitatea ei de þarã învinsã în cel de-al
doilea rãzboi mondial.

Cele mai sus nu impieteazã asupra valabilitãþii Tratatului
de la Trianon, semnat la 4 iunie 1920 de cãtre dr. I.
Cantacuzino ºi Nicolae Titulescu, care chiar acum, dupã
80 de ani de la acest eveniment, este ºi trebuie considerat
un document de referinþã, chiar dacã nu a corespuns în
întregime aspiraþiilor României din acea vreme. El se
prezintã în faþa contemporanilor � ºi de aici valoarea lui
actualã � ca un veritabil arbitraj înfãptuit de Conferinþa
de la Paris, care a decis, þinând seama de argumentele
prezentate de pãrþile interesate � România ºi Ungaria -, o
delimitare echitabilã a frontierelor de stat.

TRANSILVANIA SAU BASARABIA
România, la începutul primului rãzboi mondial, avea

populaþia româneascã sub dominaþia a douã imperii:
austro-ungar ºi þarist. Deoarece, dintre cele douã imperii,
cel austro-ungar dãdea semne de dezagregare accentuatã,

liderii politici români adoptã, dupã doi ani de neutralitate,
pentru coaliþia Antantei (din care fãcea parte ºi Rusia).

Scopul pentru care România s-a angajat în rãzboi a
fost necesitatea apãrãrii populaþiei româneºti din
Transilvania, Banat, Maramureº ºi Bucovina, aºa dupã
cum rezultã din Convenþia secretã dintre România ºi
Puterile Antantei (4/17 august 1916) ºi Declaraþia de rãzboi
a României faþã de Austro-Ungaria (14/27 august 1916).

Proclamarea drepturilor popoarelor la autodeterminare
(vezi declaraþia preºedintelui american W. Wilson) ºi
punerea în aplicare a acestui principiu prin manifestarea
liberã a voinþei popoarelor monarhiei austro-ungare au
dus la dezagregarea acestei monarhii. Deci, în virtutea
acestui principiu de drept internaþional, românii din Banat,
Transilvania, Maramureº ºi Bucovina s-au separat de
imperiu. Continuarea procesului firesc al libertãþii cehilor,
slovacilor, croaþilor, slovenilor, sârbilor s-a materializat
prin constituirea propriilor state, iar în cazul românilor,
prin proclamarea unirii lor cu statul cãruia îi aparþineau.

Armistiþiul încheiat de Ungaria (13 noiembrie 1918)
cu Puterile Aliate, prin care s-a fixat linia pe care sã se
retragã trupele armatei maghiare (pe cursul râului Mureº),
s-a realizat fãrã participarea reprezentanþilor români
(Consiliul Naþional Român) sau a guvernului român,
pentru ca Ungaria sã se erijeze în stãpânitor al teritoriului
transilvãnean. Mai mult încã, armata sârbã a avut dreptul
sã ocupe întregul Banat.

Delegaþia ungarã la conferinþa de pace
ºi Tratatul de la Trianon

Forumul pãcii din capitala Franþei (1919-1920) nu a
fost în situaþia de a crea un stat român întregit. Tratatele
de pace nu au fãcut altceva decât sã recunoascã ºi sã
înregistreze în texte de drept internaþional public actele
naþiunii române.

Astfel cã:
1.Propaganda revizionistã maghiarã invocã faptul cã

Ungaria nu a avut dreptul sã-ºi apere propriile interese la
Conferinþa de Pace ºi cã a fost tratatã ca stat învins.

Dar, formarea unei delegaþii maghiare care sã participe
la Conferinþã a fost întârziatã de demisia guvernului Karoly,
tocmai pentru cã a refuzat sã accepte o zonã de
neutralizare dintre armata românã ºi cea maghiarã. Dupã
cum se ºtie, respectivul guvern a predat puterea
comuniºtilor. Comuniºtii unguri ºi bolºevici (din Ucraina
ºi Rusia) urmãreau unirea forþelor lor pentru a transforma
zona cuprinsã între Ungaria-România-Ucraina-Rusia în
spaþiu comunist ºi a pune în aplicare realizarea revoluþiei
mondiale. Doar în aceste condiþii, forumul versaillez a
autorizat armata românã sã-i înfrângã pe comuniºtii
unguri, ocupând Budapesta, ºi sã salveze acea parte de
Europã de anarhie.

Studiind realitatea evenimentelor legate de negocierea
Tratatului de la Trianon, se poate spune cã s-a cãutat sã
se dea satisfacþie punctului de vedere maghiar. În spiritul
echitãþii, fiecare tezã a delegaþiei maghiare a fost studiatã,
analizatã, luatã în considerare, ºi, dacã a fost cazul,
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respinsã. Ungaria a predat Conferinþei opt note ºi
douãsprezece memorii referitoare la tratamentul ce dorea
a-i fi aplicat. A cãutat în mod neoficial sã atragã Puterile
Aliate ºi asociate de partea cauzei maghiare, oferindu-le
mari concesii economice. În schimb, România, deºi a
luptat de partea Antantei, a fost consideratã putere cu
interese limitate ºi nu a beneficiat de un tratament
privilegiat. Mai mult decât atât, i s-a condiþionat semnarea
tratatelor de pace de acceptarea clauzelor cu privire la
minoritãþi ºi a fost obligatã sã plãteascã reparaþii de rãzboi
ca ºi statele învinse.

2.Propaganda revizionistã maghiarã a susþinut teza cã
popoarele din monarhie nu ºi-au exercitat opþiunea liberã
pentru a fi înglobate în rândul statelor succesoare.
Apelarea la acest principiu de drept internaþional, la
Conferinþa de Pace, de cãtre reprezentanþii Ungariei a fost
în totalã contradicþie cu atitudinea ºi declaraþiile oamenilor
politici maghiari, care la sfârºitul primului rãzboi mondial
au considerat cã acordarea votului universal ºi
autodeterminarea popoarelor din Imperiul Austro-Ungar
echivala cu o sinucidere politicã.

Deliberat, se ignorau actele de voinþã manifestate de
cãtre români, sârbi, croaþi, sloveni, cehi, exprimate în
lunile octombrie ºi noiembrie 1918, când monarhia dualistã
s-a nãruit. Românii din Banat, Maramureº ºi Transilvania,
în cadrul plebiscitar al Marii Adunãri Naþionale de la Alba-
Iulia ºi-au exercitat voinþa de a face parte din România.
Alãturi de ei, au manifestat aceeaºi dorinþã germanii ºi
ºvabii din Transilvania ºi Banat.

3.Propaganda maghiarã a contestat caracterul
românesc al Transilvaniei ºi, în acest sens, s-au formulat
diferite teze care nu aveau nimic de-a face cu principiile
dreptului internaþional. S-a susþinut superioritatea
civilizaþiei ungurilor ºi germanilor faþã de români; dreptul
istoric al Ungariei asupra Transilvaniei; unitatea economicã
indestructibilã dintre Transilvania ºi Ungaria ºi prezenþa a
diverse naþionalitãþi într-o unitate indivizibilã reprezentatã
de Ungaria; organizarea Transilvaniei ca stat-tampon între
România ºi Ungaria ºi, nu în ultimul rând, obþinerea unor
frontiere avantajoase pentru Ungaria (frontiera ar fi urmat
sã fie prin Munþii Apuseni ºi intrândurile ºesului maghiar
în Transilvania). Pe rând, aceste teze au fost abandonate
de delegaþia maghiarã, deoarece au fost infirmate de
realitatea etnicã din Transilvania.

Deºi Ungaria a dus o politicã constantã de maghiarizare
în scopul dislocãrii teritoriilor cu populaþie nemaghiarã,
forumul pãcii de la Paris a cãutat sã rezolve pentru
totdeauna limitele etnice ale statelor succesorale faþã de
Ungaria ºi Austria. Pornind de la aceastã realitate ºi þinând
cont ºi de condiþiile economice, politice, geografice ºi
istorice, Comitetul de experþi care s-a ocupat de frontiera
României cu Ungaria a studiat pe baza statisticilor
maghiare ºi a tezelor contradictorii, formulate de fiecare
parte, stabilirea cât mai conformã ºi mai durabilã a
frontierei dintre cele douã state. Frontiera de stat a
României cu Ungaria s-a trasat la câteva mile vest de
oraºele Satu Mare, Oradea ºi Arad, prin care trecea

principala linie de cale feratã care lega nordul ºi sudul
Transilvaniei. Frontiera stabilitã la Trianon coincidea cu
cea etnicã vãzutã de I. Kossuth la 1848 ºi este sensibil
mai la est faþã de cea stabilitã în Convenþia din 1916,
dintre România ºi Puterile Aliate ºi Asociate.

Tratatul de pace dintre Puterile Aliate ºi Asociate ºi
Ungaria, de la Trianon, din 4 iunie 1920

În preambul se specificã faptul cã Tratatul s-a încheiat
în baza celor douã convenþii de armistiþiu, una cu Austria
(3 noiembrie 1918), cealaltã cu Ungaria (13 noiembrie
1918).

Tratatul are paisprezece pãrþi. Partea a II-a cuprinde
reglementarea frontierelor Ungariei cu Austria, statul
sârbo-croat-sloven, statul cehoslovac ºi cu România, aºa
cum au fost fixate de comisiile de experþi, ºi formarea
unei comisii pentru a pune în aplicare tratatul în problema
fixãrii traseului liniei de frontierã.

În art. 45, partea a III-a, �Ungaria renunþã în favoarea
României la toate drepturile ºi titlurile asupra teritoriilor
fostei monarhii Austro-Ungare situate dincolo de
frontierele Ungariei�. Prin art. 47, România se angaja �sã
respecte interesele locuitorilor care diferã de majoritatea
populaþiei prin rasã, limbã sau religie�. Obligaþii
asemãnãtoarea avea ºi Ungaria. În plus, ele aveau caracter
internaþional ºi erau plasate sub garanþia Societãþii
Naþiunilor.

Persoanele care anterior Tratatului fãceau parte din
monarhia austro-ungarã obþineau naþionalitatea statului
care îºi exercita suveranitatea pe fostele teritorii ale
monarhiei, cu excluderea naþionalitãþii maghiare (art. 54-
60). O problemã deosebitã în epocã a fost determinatã
de prevederea din Tratat potrivit cãreia, persoanele care
diferã prin religie ºi rasã de majoritatea populaþiei de pe
teritoriul transferat noilor state, opteazã pentru altã
naþionalitate în termen de 6 luni (art. 64) ºi îºi alege cetãþenia
pe care o doresc.

Menþionez cã aceºti optanþi erau unguri deþinãtori de
latifundii ºi, o datã cu aplicarea reformei agrare în
România, au cerut ca lor sã nu li se aplice reforma agrarã
sau sã fie compensaþi în aur la întreaga valoare a
pãmântului, în loc de a li se plãti, aºa cum se fãcea în
cazul proprietarilor români, o parte a valorii în creanþe
depreciate. România a susþinut cã legea trebuie sã se aplice
egal pentru toþi ºi cã nu se fãcea nici o excepþie.

Aceastã disputã s-a desfãºurat prin medierea Societãþii
Naþiunilor, pentru ca apoi Ungaria sã invoce competenþa
Tribunalului de arbitraj mixt româno-maghiar de la Paris.
Pe de altã parte, România, ca ºi celelalte þãri ale Micii
Înþelegeri, a legat aceastã problemã de creditarea de cãtre
Ungaria a sumei pentru plata reparaþiilor. Abia în 1930
s-a încheiat aceastã disputã, prin înfiinþarea Fondului A,
cu personalitate juridicã, competent sã rezolve toate
pretenþiile ce decurgeau din aplicarea reformelor agrare.

prof. univ. dr. Aurel PREDA

n
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ALIMENTAÞIA GETO-DACILOR

Despre alimentaþia tracilor,
precum ºi cea a geto-dacilor avem
foarte puþine informaþii atât din
scrierile autorilor antici, cât ºi din
cercetãrile arheologice.

În primul rând, tracii se ocupau
cu agricultura ºi creºterea animalelor,
care le asigurau hrana zilnicã. În urma
sãpãturilor arheologice s-au
descoperit oase de pãsãri, suine,
ovicaprine, bovidee ºi cabaline.

Bovinele cercetate din punct de
vedere osteo-arheologic se plaseazã
pe locul secund ca resturi, cu
frecvenþe oscilând între 15 � 21%1 .
Având în vedere talia lor specificã
relativ mare, se obþinea o importantã
cantitate de carne. Probabil, dupã o
anumitã vârstã, când scãdea ran-
damentul economic, erau sacrificate,
dar nu erau crescute în principal
pentru carne, ci se foloseau mai mult
în activitãþile utilitare ºi la tracþiune.
Se apreciazã cã, începând din varã ºi
pânã la debutul iernii, se sacrifica cel
mai mare procent de vite. Corelând
cu datele zootehnice, se pare cã în
perioada  de gestaþie � lactaþie se
sacrificau puþine femele, prevalând
masculii, aºadar laptele fiind folosit
cu precãdere pentru consum ºi dietã.

Se pare cã nu vitele cornute mari
asigurau baza de carne a comunitãþii,
ci porcinele. Acestea sunt mai
numeroase ca resturi, având frec-
venþe de 34 � 35%, fiind sacrificate
pe tot parcursul anului2. Aceste por-
cine aparþineau tipului primitiv, cu
grabãn ºi dentiþie masivã.

Ovicaprinele erau crescute în
principal pentru carne3 . Se pare cã
tãierile erau intense iarna ºi la începutul
primãverii ºi mai reduse în sezonul
cald. Cabalinele erau cu certitudine

folosite în alimentaþie, având în vedere
prevalenþa animalelor tãiate între 2 �
4,5 ani. Au fost identificate oase de
iepure, carnivore mici, peºte ºi în
special oase de gãinã domesticã.

Dintre speciile sãlbatice frecvenþa
cea mai mare o au oasele de mistreþ.
Fiind condiþii bune de hranã, mistreþii
atingeau densitãþi sporite, reflectate
întrucâtva ºi în specificul faunistic.
Pe locul secund se plaseazã cerbul,
care se vâna mai ales în sezonul cald,
prevalând exemplarele mature4 .
Cãpriorul ºi bourul au frecvenþe
reduse. Ursul e un mamifer cu apariþie
constantã, vânat pentru blanã ºi
carne. Castorul era vânat pentru
blanã5 . Deºi lista speciilor animalelor
vânate e relativ sãracã, ea conþine
elemente importante în conturarea
unor condiþii bio�geografice.
Alimentaþia fiind bazatã pe consumul
cãrnii de porc în principal, vânat ºi
produse lactate, era bine adaptatã la
exploatarea resurselor locale, naturale
oferite de mediu.

Având în vedere compoziþia
spectrului faunistic, cât ºi raporturile
interspecifice se poate aprecia cã
alimentaþia comunitãþii era axatã pe
consumul cãrnii de porc. Probabil
existenþa unor condiþii de creºtere
facilã a acestei specii va fi orientat
economia alimentarã înspre consumul
ei. Faptul în sine nu înseamnã neaparat
neglijarea creºterii bovinelor ºi a
rumegãtoarelor mici. Aºa cum
precizeazã ºi vârstele de sacrificare,
taurinele ºi ovicaprinele erau utilizate
în principal pentru produsele secun-
dare: lapte, lânã, piei, forþã de muncã,
în cazul taurinelor, reproducere ºi în
subsidiar ca furnizoare de carne.

O mare parte din oasele analizate

sunt arse sau poartã urme de ardere.
Arderea este fie parþialã cu pete negre,
fie totalã, culoarea oaselor în acest
caz variazã de la alb, cenuºiu pânã la
negru, uneori fiind roºcatã. Aceastã
ardere legatã ºi de existenþa a
numeroase vetre indicã prepararea
hranei ºi prin prãjire.

Pindar, într-o operã a sa, ne spune
cã �în locul acela au gãsit o cireadã
roºie de tauri traci�6 , iar Sofocle
într-o tragedie menþioneazã cã tracii
iubesc caii: �O, Soare, luminã prea
cinstitã de tracii iubitori de cai!�7 .
Aristotel este singurul autor antic care
ne oferã informaþia cã tracii creºteau
ºi porci, astfel �tracii îngraºã [porcii]
dându-le prima zi sã bea, apoi îi lasã
[fãrã sã bea], mai întâi o zi, dupã aceea
douã, apoi trei, patru, pânã la ºapte�8 .
Carnea era consumatã probabil fiartã
sau prãjitã pe jar, dovadã fiind
frigãruile descoperite în locuinþele
geto � dacilor.

De la animale nu se consuma doar
carnea, ci ºi laptele ºi produsele
preparate din lapte. Astfel, Columella
ne spune: �Apoi [oile] nu numai  cã-i
saturã pe þãrani prin belºugul brânzei
ºi al laptelui, ci acoperã ºi mesele
bogaþilor cu mâncãruri numeroase ºi
plãcute. Iar unor neamuri lipsite de
grâu le procurã toatã hrana, de aceea
cei mai mulþi dintre nomazi ºi dintre
geþi se numesc «bãutori de lapte»�9 .

Dupã relatarea lui Ovidiu, femeile
gete mãcinau grâul cu râºniþa de
mânã, iar din fãina rezultatã în urma
mãcinãrii se prepara pâinea. Din
informaþia oferitã de Xenofon cu
prilejul ospãþului de la curtea regelui
trac Seuthes aflãm cã s-au servit pâini
mari dospite ºi bucãþi de carne friptã:
�� oaspeþii se aºezarã la masã în

DIN VIAÞA DACILOR
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cerc. Apoi, furã aduse tuturor mãsuþe
cu trei picioare. Acestea, cam
douãzeci la numãr, erau încãrcate cu
bucãþi de carne ºi pâini mari dospite
erau înfipte cu o frigare în bucãþile
de carne. Mãsuþele erau rânduite de
obicei în faþa oaspeþilor. Exista
urmãtoarea datinã de care Seuthes
s-a slujit cel dintâi: a luat pâinile ce se
aflau în faþa sa, le-a rupt în bucãþi
mici ºi le-a aruncat cui a socotit de
cuviinþã. Acelaºi lucru l-a fãcut ºi cu
cãrnurile, oprindu-ºi numai atât cât
sã guste. Paharnicii de jur împrejur
aduceau cornuri umplute cu vin, pe
care toþi le luau� În toiul bãuturii a
intrat un trac cu un cal alb ºi, apucând
un corn plin, a zis: «Beau în sãnãtatea
ta, Seuthes, ºi îþi dãruiesc acest cal!
Cãlare pe el, vei prinde pe cine
doreºti, iar în caz de retragere, nu ai
sã te temi de duºmani.» Un altul aduse
un sclav tânãr, pe care îl oferi în
acelaºi fel, închinând în sãnãtatea lui
Seuthes. În sfârºit, altcineva dãrui
haine pentru soþia lui��10.

Diodor din Sicilia, descriind
ospãþul oferit de Dromihetes lui
Lisimah, ne spune cã s-au servit
zarzavaturi ºi carne, iar ca bãuturã
s-a folosit vinul: �Dromihetes pregãti
mese deosebite. Pentru cei din jurul
lui Lisimah, întinse un covor regal luat
în luptã, iar pentru sine ºi prietenii sã
aºternu doar paie. De asemenea, furã
pregãtite douã ospeþe: pentru acei
macedoneni, Dromihetes rândui tot
felul de mâncãruri alese, servite pe o
masã de argint, iar tracilor le dãdu sã
mãnânce zarzavaturi ºi carne, dar
pregãtite cu mãsurã, aºezându-le pe
niºte tãbliþe de lemn care þineau loc
de masã. În cele din urmã, puse sã le
toarne macedonenilor vin în cupe de
argint ºi de aur, pe câtã vreme el ºi
tracii lui beau vinul din pahare de corn
ºi de lemn, aºa cum obiºnuiesc geþii.
Pe când bãutura era în toi,
Dromihetes umplu cu vin cornul cel
mare, îi spuse lui Lisimah «tatã»  ºi îl

întrebã care dintre cele douã ospeþe i
se pare vrednic de un rege: al
macedonenilor ori al tracilor. Lisimah
îi rãspunse cã al macedonenilor.
Atunci � zise Dromihetes � de ce ai
lãsat acasã atâtea deprinderi, un trai
cât se poate de ademenitor ºi domnia
plinã de strãlucire ºi te-a cuprins
dorinþa sã vii la niºte barbari, care au
o viaþã de sãlbatici, locuiesc într-o
þarã bântuitã de geruri ºi n-au parte
de roade îngrijite?��11.

Strabo ne informeazã cã �unii traci
îºi petrec viaþa fãrã sã aibã legãturi
cu femeile, numindu-se «ctistai», «cei
care duc o viaþã sãrãcãcioasã» ºi
«oamenii cei mai drepþi»� Hrana lor
erau cãrnuri � între altele ºi carnea
de cal, brânzã, lapte dulce ºi acru de
iapã, acesta din urmã, pregãtit
într-un fel anume este pentru ei o
mâncare favoritã, ceea ce l-a fãcut
pe Homer sã le spunã galactofagi
oamenilor care locuiesc pe aceste
meleaguri.�12

Din informaþiile oferite de autorii
antici putem conchide cã alimentaþia
se baza în principal pe lapte,
produsele preparate din lapte ºi carne.
Dar se pare cã existã ºi o categorie
de oameni care nu consumau carne
întrucât Strabon menþioneazã
cã:��nu se ating de carnea turmelor
lor. Se hrãnesc însã cu miere, lapte,
brînzã, ducând un trai liniºtit pentru
care pricinã au fost numiþi
«theosebi»-adoratori ai zeilor-ºi
«capnobanþi»-cei care umblã în fum-
�iar în timpul lui Deceneu, pe când
domnea asupra geþilor Burebista, a
dãinuit la geþi obiceiul pitagoreic, adus
lor de Zamolxis, de a nu se atinge de
carnea animalelor.�13 Cei care nu
consumau carne erau cu siguranþã
membri ai corpului sacerdotal  ºi
preoþi care oficiau cultul ºi sacrificiile,
deoarece erau numiþi �adoratori ai
zeilor� ºi �cei care umblã în fum�.
    În ceea ce priveºte vinul se ºtia cã
era consumat neamestecat cu apã.

Platon menþioneazã cã �tracii beau vin
neamestecat deloc [cu apã], atât
femeile, cât ºi bãrbaþii, ºi îl împrãºtie
pe hainele lor, socotind cã este o
deprindere frumoasã ºi aducãtoare de
fericire.�1 4

Însã, Pomponius Mela ne oferã o
altã informaþie ºi anume: ��la unii
traci folosirea vinului era
necunoscutã, dar [la ospeþe] se
aruncã în focurile în jurul cãrora se
ºade seminþe, al cãror miros provoacã
comesenilor o veselie asemãnãtoare
cu beþia.�1 5 Pentru bãutul vinului se
foloseau de obicei pahare din corn de
animale ºi din lemn, iar cei înstãriþi
foloseau cupe de aur ºi argint.

Dacã folosirea vinului era
necunoscutã la unii traci, în schimb
se bea bere despre care Hellanicos
spune cã era pregãtitã din rãdãcini:
�Ei beau bere fãcutã din niºte rãdãcini,
întocmai ca tracii care beau bere
pregãtitã din orz�1 6. Aceastã bere nu
trebuie înþeleasã în sensul modern al
cuvântului, era o bãuturã fermentatã
preparatã din orz în care probabil se
punea miere fiindcã aceasta ajuta la
procesul de fermentaþie. De
asemenea, mierea era consideratã un
aliment de bazã, întrucât geto � dacii
se îndeletniceau cu albinãritul, fiind
recunoscuþi ca mari exportatori de
miere.

Hesychios din Alexandria este
autorul celui mai bogat Lexicon
pãstrat din antichitate, care cuprinde
diferite glose etnice, printre care
scitice ºi trace. În aceastã �Culegere
alfabeticã de cuvinte de tot felul� vinul
la traci se numeºte «zilai», iar bãutorul
de vin este numit «sanaptin», de
asemenea este menþionatã o bãuturã
sciticã fãcutã din miere fiartã cu apã
ºi cu niºte iarbã, denumitã «meliteion»
ºi o altã bãuturã fãcutã din apã cu
miere, numitã «hidromel».

În unele aºezãri s-au descoperit
resturi alimentare care constituiau
hrana daco � geþilor. O listã bogatã
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de plante cultivate ne oferã Grãdiºtea
Muncelului1 7 ºi ea cuprinde: seminþe
din douã specii de grâu, mei, drãgaicã,
zizanie, orz, muºtar de câmp de douã
feluri, luºcã, orzoaicã, bob, linte,
rapiþã, mac ºi seminþe de la o iarbã
furajerã.

Aceste constatãri privind
alimentaþia în perioada premergãtoare
cuceririi romane pot fi valabile ºi în
cazul geto � dacilor.

În cadrul alimentaþiei pot fi
amintite ºi câteva nume de plante
medicinale menþionate în lucrarea
�Despre materia medicalã� atribuitã
lui Dioscoride. Opera sa a fost salvatã
sub forma unor copii de manuscrise
relativ târzii, mai mult sau mai puþin
alterate prin interpolãri. Dioscoride
trateazã în lucrarea sa remediile
medicale cunoscute pe vremea sa:
plante ºi uleiuri vegetale, vinurile
constituind cea mai mare parte a
lucrãrii, apoi organe de animale ºi
diferite minerale folosite în
terapeuticã. Interesante sunt ºi
sfaturile 18 pe care Dioscoride le dã
colectorilor de plante medicinale �
perfect valabile încã ºi azi-,
recomandându-le sã adune plante pe
timp cu cerul senin, uscat iar nu
ploios, din regiunile muntoase, de

mare altitudine, bãtute de vânturi,
acestea având eficacitate medicinalã
mai mare decât cele colectate pe timp
nepotrivit sau ofilite din neglijenþa
colectorului.

Din Dacia nu se indicã nici o
localitate de provenienþã a materiilor
medicale. Dioscoride nu cunoºtea
date concrete de staþiuni din acest
teritoriu, deci cu atât mai mult trebuie
respinsã pãrerea unor cercetãtori19 cã
Dioscoride ar fi colectat nemijlocit
plante medicinale din aceastã regiune
sau cã ar fi profesat medicina  aici
câtva timp, fãcând parte din expediþia
militarã a lui Traian, epocã în care
Dioscoride nici nu mai era în viaþã de
câteva decenii.

În textul grecesc autorul a dat
echivalentul unor nume de plante în
mai multe limbi printre care ºi limba
dacã. Dintre acestea menþionãm pe
cele mai cunoscute: talpa � gâºtii pe
care dacii o numesc «blis sau bles»;
iarbã grasã sau «lax», limba oii
(pãtlaginã) «spioax», ai de pãdure
«crustane», mãciuca � ciobanului
«sciare», izmã «teudila», cimbru
«poltum sau polum», maghiran
«duodella», muºeþel sau romaniþã
«amolusta», dedeþel «dacina», pir
«cotiata», murã sãlbaticã «mantia»,

1. Georgeta El Susi, Studiu preliminar asupra resturilor de faunã din aºezarea dacicã de la ªimleul Silvaniei � �Cetate� � Judeþul Sãlaj, în
Acta Musei Porolissensis, XXIII, vol. I, Zalãu, 2000, p. 301-302
2. Ibidem
3. Ibidem
4. Ibidem
5. Ibidem
6. Pindar, Pitice, IV, 205
7. Sofocle, Oedip rege, Fr. 523, (din tragedia Tereu)
8. Aristotel, Istoria animalelor, VIII, 6, [595a, 26]
9. Columella, Despre agriculturã, VII, 2.
10. Xenofon, Anabasis, VII, 3, 21.
11. Diodor din Sicilia, Biblioteca istoricã, XXI, 12, 4 � 6.
12. Strabo, op. cit., VII, 3, 3-5
13. Idem, VII, 3, 6
14. Platon, Legile,  I, 637d
15. Pomponius Mela, op.cit., II, 2, 20.
16. Hellanicos, Întemeieri de neamuri ºi oraºe, Fr. 66.
17. C. Daicoviciu ºi colab., ªantierul Grãdiºtea Muncelului, în SCIV, IV, 1 � 2 < 1953, p. 193 � 194.
18. C.Vaczy, N omenclatura dacicã a plantelor  la Dioscoride ºi Pseudo-Apuleius, partea I, în Acta Musei Napocensis, vol.V, Cluj, 1986, p.60-68
19. Ibidem
20. Ibidem

mãselariþã «dielleina sau dielina»,
cucutã «zena», urzicã «dyn»,
lumânãricã «diesema», brusture,
«riborasta», limba -boului «budathala
sau budama», limba -câinelui «azila»,
mierea ursului «podiarna», soc
«seba», dovleac «trutrastra sau
tutrastra», iarba balaurului «adila».

Denumirile de plante date în limba
dacilor ne îndreptãþesc sã
presupunem, � chiar dacã nu
dispunem de dovezi arheologice con-
crete, � cã  încã în epoca Daciei
preromane, în cadrul schimbului
comercial dintre daci ºi  romani,
respectiv greci se practica ºi comerþul
cu plante medicinale,20 probabil prin
oraºele Tomis ºi Callatis de pe litoralul
vestic al Mãrii  Negre. Se ºtie din
istorie cã medicina ºi cunoºtinþele
despre plante la daci erau într-un
stadiu avansat, ele fiind împreunate
cu cultul religios, iar, pe de altã parte,
în Dacia din cauza reliefului ei foarte
variat creºteau din abundenþã
numeroase plante medicinale mult
cãutate.

Valoarea documentarã a acestor
nume nu este prea mare deoarece
vechii greci excelau în stâlcirea
numelor strãine, dar totuºi ele meritã
sã fie luate în considerare.

DIN VIAÞA DACILOR
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Priviþi cum rabdã greu în piatrã
Istoria falsificatã
De saltimbaci cu minþi de zgurã,
Iar noi încã tãcem din gurã.

E timp sã dezgropãm securea,
Sã ne cunoascã iarãºi lumea
Cu vorba ºi voinþa durã,
Istoria când ni se furã.

E timp sã înviem din moarte
Când glas ne vine de departe,
De la Zamolxes, sã ne spunã
Voi, Daci, nu mai tãceþi din gurã!

Tovarãºul profesor, anticomunist
convins (doar dupã cãderea lui N.
Ceauºescu), nu renunþã la prietenii
de demult, ba chiar continuã sã-i
sprijine în acþiunile lor anti-
româneºti. Aºa cum am mai spus ºi
cu alte ocazii, �Lupu-ºi schimbã
pãrul, dar nãravul ba!� ªi dacã
cineva are vreun dubiu, îl invitãm sã
intre pe www.stratum.ant.md - este
�situl� primului consilier al lui
Vladimir Voronin, al comunistului
Mark Tcaciuc, adicã al autorului
tuturor atacurilor antiromâneºti din
ultimii trei ani, al omului care a
vãrsat numai urã împotriva a tot ce
este român, a celui care, prin
cunoºtinþele sale �profesionale�, îl
sprijinã pe actualul preºedinte al aºa-
zisei Republici Moldoveneºti în toate
acþiunile acestuia de a demonstra cã
moldovenii nu sunt români, iar cei

Dr. Napoleon Sãvescu

Voi, Daci, nu mai tãceþi din gurã!

Priviþi la Dacul pe columnã,
Strãmoº uitat, dar rudã bunã,
Crunt sechestrat în piatrã durã,
Mãreþ, însã tãcând din gurã.

La daci privim, privim de veacuri,
În ochii lor vezi chin ºi jafuri,
Vezi hoarde de romani furând,
Arzând, prãdând, iar noi tãcând.

De douã mii de ani tãcem
C-aºa-nvãþarãm sã-i vedem,
Romani � eroi, iar daci-gunoi
ªi noi tãcem, tãcem în noi.

�Românul� Mircea Babeº,
un �torþionar ideologic�

mai mari duºmani ai acestora sunt
�imperialiºtii� români. Revista pe
care o conduce e arheologicã ºi fiþi
atenþi la primul membru al colegiului
de redacþie... �românul� tovarãº
Mircea Radu Babeº. Are ce are
acest om cu toþi acei care urãsc
poporul român.

ªi totuºi el ocupã azi, în România,
poziþia cea mai importantã la
Universitatea Bucureºti, Facultatea
de Istorie, poziþia de profesor,
schingiuind ideologic cunoºtinþele
tinerilor studenþi veniþi sã înveþe
istoria României. Ce le poate el,
Mircea Babeº, bun prieten ºi
colaborator al primului consilier al
lui Vladimir Voronin, Mark Tcaciuc,
oferi studenþilor români de la
Facultatea de Istorie, decât dispreþ
ºi scârbã faþã de trecutul istoric al
poporului nostru. Sã nu uitãm cã

lângã M. Babeº se gãseºte ºi tov.
prof. Zoe Petre Konduriakys, cea
care a reuºit, prin cunoºtinþele ei
�istorice�, sã-l convingã pe fostul
preºedinte al României, Emil
Constantinescu, sã semneze un
tratat cu Ucraina, în care sã renunþe
la Bucovina de nord ºi de sud în
favoarea acesteia, sã ofere Insula
ªerpilor acesteia fãrã a avea nici o
bazã legalã, sã declare Basarabia
þinut locuit de o populaþie majoritarã
românofonã, de care altfel nu ne
leagã nimic, renunþând ºi la acest
teritoriu smuls din Þara mamã în
urma tratatului Ribentrop - Molotov.

Cine oare le permite acestor
duºmani declaraþi ai poporului
român sã ocupe poziþii aºa de
importante pentru România ºi
poporul ei?

Malus Dacus
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NOTÃ. Acest articol mi-a fost inspirat de douã lucruri aparent foarte diferite: natura sãlbaticã ºi reconfortantã
a mirificului  drum parcurs în iulie 1999, pe jos , cot la cot cu prietenul meu, dr. Napoleon Sãvescu � Miki, pe pantele
Godeanului, între Costeºti ºi Sanctuarul dacic de la Sarmisegetuza Regia, ºi invitarea României de aderare la NATO.

DREPTURILE  P�OMULUI
ªI INTEGRAREA EURO-ATLANTICÃ A ROMÂNIEI

Jocul de cuvinte din titlu este mult mai mult decât un
simplu joc. Este o încercare de a provoca cititorul la reflecþie
asupra sorþii comune pe care vegetaþia - planeta verde - ºi
omul o au în confruntarea cu ameninþãrile din societatea
modernã.

Cât de mari sunt aceste ameninþãri?
Mult mai mari decât îºi închipuie cetãþeanul neavizat al

Planetei Albastre, beneficiar al progresului tehnico-ºtiinþific
ºi tehnologic al societãþii industriale ºi postindustriale, dar ºi
virtualã sau potenþialã victimã ale acestor cuceriri ºi acþiuni
ale lui homo sapiens. ªtie oare el, cetãþeanul aparent inocent
al Terrei, cã efluviile olfactive fine rãspândite la trecerea
elegantei doamne sau domniºoare, dupã care tocmai întoarce
privirea, sunt date de parfumul þâºnit din butelia spray o datã
cu freonul ucigãtor al stratului de ozon care apãrã viaþa de
radiaþia solarã ultra-violetã? Cã telefonul celular pe care-l
utilizeazã nonºalant este operat de un satelit de
telecomunicaþii la lansarea cãruia trenul de rachete purtãtoare
a fãcut o imensã gaurã în acelaºi strat de ozon? Ca sã nu mai
vorbim de miile de tone  de substanþe toxice - îngrãºãminte
chimice, pesticide, ierbicide, ape industriale uzate, resturile
menajere, detergenþii ºi masele plastice nebiodegradabile �
- care contamineazã factorii vitali de mediu: solul, aerul ºi
apele de suprafaþã ºi freatice. De exploziile ºi accidentele
nucleare gen Atolul Bikini sau Kozlodui.  De reziduurile
activitãþilor atomice. De emisiile de gaz carbonic ºi anhidride
agresoare, de incendiile devastatoare ale pãdurilor ºi ale
câmpurilor petrolifere care îngroaºã stratul de bioxid de car-
bon producãtor al efectului de serã, vinovat de modificãrile
climatice ºi de fenomenele meteorologice nefireºti. De
accidentele ecologice produse de catastrofele navelor
petroliere gigant scufundate sau rupte de furtunã de-a lungul
oceanului planetar? De agresiunea iresponsabilã a omului în
goanã dupã profit faþã de zonele împãdurite ale planetei,
defriºate fãrã discernãmânt ºi transformate în deºerturi.

Sunt atât de mari aceste ameninþãri la adresa biosferei, la
adresa securitãþii vieþii pe pãmânt, încât prima organizaþie
care le-a luat în considerare, încã din 1969, n-a fost nici o
universitate, nici o academie de ºtiinþe, nici o miºcare
ecologistã sau religioasã, ci o organizaþie de securitate, o
alianþã militarã a unor state democratice care împãrtãºeau
aceleaºi valori ale respectului pentru drepturile ºi libertãþile
fundamentale ale omului ºi care îºi asumase misiunea de a
apãra civilizaþia occidentalã de ameninþãrile Imperiului Rãului
� Organizaþia Tratatului Atlanticului de Nord, NATO. Abia
dupã aceasta au apãrut organizaþiile Green Peace, partidele
verzilor ºi Summit-urile mondiale de la Rio ºi Johannesburg,
care au pus pe tapet problematica complexã a legãturii fatale

dintre protecþia mediului ºi dezvoltarea durabilã, la care a
participat ºi România, aflatã în curs de restaurare democraticã.

În 1969, Consiliul Nord-Atlantic a decis crearea unei a
treia dimensiuni de acþiune a Alianþei, socialã, pe lângã cele
politicã ºi militarã. În acest scop, în cadrul Secretariatului
NATO a fost constituit Comitetul pentru Ameninþãrile din
Societatea Modernã � CCMS, coordonat de Secretarul general
adjunct pentru probleme de ºtiinþã ºi mediu. De atunci, CCMS
gestioneazã programe de studii pilot pentru ecologizarea
activitãþilor militare ºi civile, dezvoltarea de tehnici ºi
tehnologii pentru prevenirea poluãrii ºi înlãturarea urmãrilor
acestora. Din 1993, în CCMS au fost incluse, pe lângã statele
membre NATO, þãrile partenere de cooperare din centrul ºi
estul Europei, care au rãspuns pozitiv la invitaþia lansatã de
Secretariatul NATO în 1992, între care ºi România.

Este semnificativ - din punctul de vedere al conotaþiei de
securitate ºi apãrare pe care o are aceastã iniþiativã -   faptul
cã invitaþiile au fost adresate ministerelor apãrãrii, adicã acelor
autoritãþi publice executive care ºi-au asumat coordonarea
naþionalã a cooperãrii statelor respective cu CCMS. Mai
exact, ameninþãrile din acest domeniu au fost socotite atât de
periculoase pentru planetã, încât s-a decis cã armatele, cu
eficienþa lor binecunoscutã, sunt cele mai calificate sã
combatã aceste ameninþãri.

Iatã deci cã importantele succese înregistrate de România
- invitarea, la summit-ul NATO de la Praga din noiembrie
2002, de a adera la Alianþã ºi stabilirea, la Copenhaga, a anului
2007 pentru integrarea României în Uniunea Europeanã,
capãtã ºi conotaþia acþiunii ferme pentru însumarea eforturilor
naþionale la eforturile comunitãþii mondiale pe linie de
protecþie a factorilor de mediu de care depinde, în egalã
mãsurã, soarta lumii vegetale ºi animale, implicit viitorul
omului pe planetã.

Cetãþeanul pe care-l invocam simbolic mai sus, care a
susþinut în sondajele de opinie integrarea euro-atlanticã a
României ºi  care, în calitate de contribuabil o susþine financiar,
trebuie sã ºtie cã între avantajele acestor demersuri se numãrã
ºi asigurarea unui mediu sãnãtos pentru el ºi urmaºii sãi.

OMULE, fratele tãu din lumea vegetalã, POMUL, care-þi
dã umbrã pe arºiþã ºi adãpost la vreme rea, care te îmbie cu
fructele ºi cu oxigenul dãtãtor de viaþã al frunziºului sãu,  nu
se poate adresa CEDO, la Strasbourg, când îl paºte securea
ºi poluarea iresponsabilitãþii. Ocroteºte-l tu, ca sã-þi fie
ocrotitã sãnãtatea !

Ing. Niculae Spiroiu,
consilier principal,

�Dacia Revival International Society�
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DRAGI PRIETENI,
Sunteþi invitaþi sã participaþi la cel de-al V-lea

Congres Internaþional de Dacologie: �Civilizaþia
Dunãreanã- Rãdãcini�, care va avea loc în zilele de
25 � 26 iunie 2004, la Hotel Intercontinental
Bucureºti, Romania, având ca sponsor Compania
Hotelierã Intercontinental Bucureºti.

Programul din acest an cuprinde mai multe secþii
despre culturã si civilizaþia dacicã, ºi nu numai.
Secþiunile aprobate de comitetul ºtiinþific pentru cel
de Al V-lea Congres Internaþional de Dacologie
sunt:

PRIMA SECÞIUNE :Civilizaþia Dunãreanã-
Rãdãcini

A DOUA SECÞIUNE: - Legende, mituri,
credinþe, tradiþii ºi obiceiuri religioase la Daci.

A TREIA SECÞIUNE: - Impactul spiritual ºi
cultural Dacic asupra culturii ºi artei Europene.

Vã rugãm sã trimiteþi confirmarea participãrii
dumneavoastrã, împreunã cu un rezumat al
prezentãrii, pe o dischetã, la unul dintre organizatorii
congresului pânã la data de 15 aprilie 2004.

Rezumatul prezentãrii trebuie sã adere la regulile
stabilite de organizatori:

1. Lucrãrile trimise trebuie sã fie în esenþã noi ºi
nepublicate.

2. Trebuie completatã o �Formã de participare�
ºi trimisã împreunã cu rezumatul prezentãrii. Vã
rugãm sã includeþi urmãtoarele informaþii: numele
autorului, instituþia la care este afiliat, adresa
completã, numãrul de telefon/ FAX, e-mail,
confirmarea unui text care nu trebuie sã depãºeascã
la citit 20 de minute ºi completarea formei A-V/

Al V-lea CONGRES INTERNAÞIONAL DE DACOLOGIE
CIVILIZAÞIA DUNÃREANÃ - RÃDÃCINI

25-26 IUNIE 2004
ORGANIZATOR: FUNDAÞIA DACIA REVIVAL INTERNATIONAL

SOCIETY OF NEW YORK
21-26 BROADWAY, NEW YORK, 1106.USA

TELEFON � 0017182677965  SAU 0017189321700; FAX  - 0017187287635
E-MAIL � congres@dr-savescu.com; https://www.dacia.org/congres

Computer.

3. Prezentarea trebuie sã fie dactilografiatã cu
spaþiu dublu, nu trebuie sã conþinã mai mult de 300
de cuvinte ºi trebuie sã indice clar conþinutul tezei,
metodologia ºi concluziile.

4. Prezentarea în douã copii, via e-mail sau pe
dischete/ CD, trebuie sa fie trimisã pânã pe 15 aprilie
2004 la adresa indicatã mai sus sau la d-l Tiberiu
Frãþilã str. Teiul Doamnei nr 17 bl. 38, sc. A, ap
13, sect. 2, BUCUREªTI, cod 023573, e-mail:
tiberiu62@yahoo.com

Lucrãrile trimise pot ocupa un spaþiu de 10-15
pagini, pentru publicare, însã prezentarea lor nu
trebuie sã depãºeascã 20 de minute. Preºedintele
secþiunii va limita timpul de prezentare la strict cele
20 de minute.

NOTÃ: Trimiterea prezentãrii va fi
consideratã ca un angajament din partea
autorului ei, de a participa la Congres, în cazul
în care va fi acceptatã de comisia ºtiinþificã.

Dacã aveþi nelãmuriri cu privire la cel de
de-al V-lea Congres Internaþional de Da-
cologie: �Civilizaþia Dunãreanã- Rãdãcini�,
vã rugãm sã ne contactaþi, fie direct sau via
E-Mail, FAX, U.S. Mail, sau telefon.

Vom fi onoraþi sã vã avem alãturi de noi la
acest Congres ºi sã împãrtãºim cu
dumneavoastrã impresiile ºi concluziile
academice care îl vor urma.

Cu cele mai bune urãri,
Dr. Napoleon Sãvescu

President and Founder of Dacia Revival
International Society
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Limba ºi religia traco-geto-
dacilor au fost douã dintre
problemele cele mai controversate
ale Istoriei Românilor. Puþinele
surse literare antice ºi inscripþiile
traco-daco-gete, încã nedescifrate,
i-au determinat atât pe specialiºtii
strãini, cât ºi pe cei români, sã
ajungã la o diversitate de pãreri ºi
concluzii. Despre limba traco-daco-
getã s-a pretins cã ar fi fost o limbã
centum, satem ºi chiar o limbã
intermediarã între cele douã. În mii
de lucrãri, uneori chiar nãstruºnice,
cercetãtorii au dat diverse inter-
pretãri privind limba ºi religia traco-
daco-geþilor. S-a �inventat� o denu-
mire specialã ZALMOXIANISM,
cuvânt greu de admis cã ar fi
aparþinut geto-dacilor ºi dificil de
pronunþat de urmaºii lor daco-
români.

Deosebit de interesantã este
informaþia transmisã de N.
Densuºianu privitoare la existenþa
unui evangheliar, compus din douã
pãrþi, din care prima parte, scrisã
cu litere chirilice era o operã
realizatã în Þãrile Române, la
începutul secolului al XIV-lea
(1300-1310), de pe un alt exemplar
scris în Moldova pe la sfârºitul
secolului al XII-lea (1180-1200).
Acest evangheliar s-a pãstrat pânã
în secolul al XVIII-lea, la catedrala
din Reims, ºi ajunsese la mare
veneraþie. Dinastia Valesilor ºi a
Burbonilor jurau la ceremonia
încoronãrii pe acest evangheliar a

PROBLEME CONTROVERSATE ALE ISTORIEI

�Cel care se ocupã de religia geto-dacilor va trebui sã traverseze un teren
transformat în mocirlã adâncã ºi lunecoasã de cizmele savanþilor în discordie; un
teren unde cei grãbiþi se pot împiedica de cadavrele, nu complet descompuse, ale
unor teorii defuncte, cãrora nu li s-a fãcut încã o înmormântare convenabilã.
Trebuie deci sã înaintezi cu prudenþã ºi încet ºi sã pãºim atent printre  sfãrâmãturi�.

ERIC R. DODDS

MITUL ZEULUI DAC

cãrui primã parte a fost scrisã pe
teritoriul Þãrilor Române cu litere
chirilice ºi cu unele particularitãþi ale
limbii române. Importanþa acordatã
evangheliarului la Reims   s-ar datora
unei vechi tradiþii, care probabil a
substituit unul mai vechi  scris cu
caractere pelasge (sau greceºti,
cum le numea Tacit), pierdut în
condiþii necunoscute. Eruditul
mitolog român considera cã Remii
au venit din pãrþile de rãsãrit ale
Europei.

Poate ar fi de amintit ºi
misterioasa dispariþie a lui Romulus:
pe când prezida adunarea poporului
în apropierea Mlaºtinei Caprei a fost
rãpit de un nor în timpul furtunii,
devenind zeu protector al romanilor
cu numele de Quirinus.

Latium, teritoriu din centrul
Peninsulei Apeninice locuit de latini
este un macrotoponim format prin
aferezã de la Valatium, o parte din
Terra antiqua, Valata/Valaþia.
Cercetãtorii considerã cã
macrotoponimul Italia este de
sorginte greceascã, de la populaþiile
din �cãlcâiul cizmei�, de pe coasta
Adriaticii, numiþi de greci
(F)ÉÔÁËÏÉ (=lat. Vitali, animalul
lor totem fiind se pare, �juncanul,
viþelul�). Din sudul peninsulei,
numele de itali s-a extins ºi asupra
populaþiei din centrul peninsulei.
Fãrã mare greutate se poate
constata cã radicalul LATI (de la
Latium) în citirea inversã este ITAL
(care a dat itali ºi Italia).

Scrierea ºi citirea inversã a fost
preromanã ºi a dus la mari
încurcãturi, dând multã bãtaie de cap
cercetãtorilor. �Studii psihologice ºi
medicale de specialitate din diverse
þãri au arãtat cã în lume se nasc mulþi
indivizi care sunt dotaþi cu o calitate
deosebitã, putând sã reproducã
inversul cuvintelor sau al frazelor.
Statisticile efectuate în mai multe
þãri relevã faptul cã vorbirea inversã
a fost utilizatã din vremuri foarte
îndepãrtate�.  Este amintit limbajul
mãcelarilor care, pentru a nu fi
înþeleºi de clienþi, folosesc vorbirea
inversã.

Vom da ºi alte câteva exemple
de scriere ºi citire inversã:

- Zeiþa arhaicã egipteanã
NEITH (n-t), zeiþa rãzboiului
(adoratã mai ales la Sais, Egipt), a
fost asimilatã de greci cu zeiþa
ATENA. Ori NEITH în citirea
inversã este (a)TH(i)EN(a).

- ARTEMIS, sora lui Apollon,
nãscutã o datã cu acesta de Leto,
de la Zeus, era zeiþa greacã a
vânãtorii, zeiþã binefãcãtoare,
ocrotind câmpul ºi animalele, dar ºi
zeiþa vegetaþiei fecunde. Pe
inscripþia greacã de pe monumentul
funerar din secolul al II-lea p.Chr.,
descoperitã la Tomis, este menþionat
Aquilinus al lui Artemidoras. În
citirea inversã ARTEMIS este
SIMETRA/DEMETRA, care este
DEMETER (grec. da/ge + meter
�glie, pãmânt�+mamã) � zeiþã
htonicã, patronând agricultura,
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legislaþia ºi viaþa civilizatã. Deºi s-a
încercat gãsirea unor etimologii în
limba greacã, acestea au eºuat. Un
zeu secundar al agriculturii
(considerat discipol al Demetrei) era
ERECHTHEUS (a fost un rege
legendar din Attica a cãrui fatã
Orythyia a fost rãpitã de Boreas),
cu un templu în Attica numit de
romani Erechteion. Nici acest
theonim nu are o etimologie greacã,
în citirea inversã este SUET CER(E)
�urcat la Cer� (hazard?). De la
Demeter este ºi Sfântul Dumitru,
patron al agriculturii ºi probabil
Mithra (zend. mithra �fidelitate�),
zeu solar în mitologia iranicã, adorat
în Imperiul Roman cu numele de
Mitras.

- HERAKLES (grec. Heracles
� Gloria Herei, Hera+Kleos
�glorie�), în lat. HERCULES.
Etimologia de mai sus nu este
acceptatã de mare parte din
cercetãtori. Deºi are o biografie
miticã, plinã de fabulos, eroul s-a
remarcat în special prin cele 12
isprãvi numite �Muncile lui
Herakles�. În limba românã a munci
este sinonim cu a lucra. HER-
CULES în citirea inversã este SE
LUCRE !.

- Titanul ATLAS a fost pedepsit
de Zeus sã susþinã bolta cereascã.
În citirea inversã ATLAS este
SALTA. În limba românã verbul a
sãlta are accepþiunea de �a miºca,
a deplasa în sus�, �a ridica�. ATLAS
este cel care «ridicã cerul» adicã
«susþine cerul».

- DIONYSOS, numit ºi
DIONYSUS, este unul din zeii cu o
biografie mitologicã deosebit de
bogatã. Zeu arhaic (pelasg, traco-
frigian), Dionysos era patronul
vegetaþiei, fructelor, în special al
strugurilor, a viþei-de-vie, a berii ºi i
se dedicau serbãri în special în
timpul culesului strugurilor. Zeul
avea mai multe epitete, printre care
DIONYSOS LEIOS, DIONYSOS
KATHEGEMON etc. Etimologia

teonimului este incertã. Presupunem
cã teonimul este o sintagmã DION
+ Y + SUS �Zeul i(=este) SUS�, iar
epitetul LEIOS/LEIUS în citirea
inversã este SUIEL. În inscripþia
monumentului funerar (inv. nr. 2014)
descoperit la Tomis (secolul al II-
lea p.Chr.), zeul este numit
DIONYSOS KATHEGEMON. În
citirea inversã KATHEGEMON
este NOME GETHAK �nume get�,
conferindu-i zeului origine geticã.
Bazorelieful monumentului funerar
este bogat ornat, rerezentându-l pe
Dionysos Bacchus cu principalii sãi
însoþitori, dar în colþul din dreapta sus
este înfãþiºat eroul trac cãlare, vãzut
din profil spre dreapta, confirmându-
ne ipoteza privind sintagma
teonimului: DION Y (îi, este) SUS
( în acest caz, sus pe cal).

- Pitagoras a fost una din
personalitãþile proeminente ale lumii
antice învãluite în mister sau poate
nici nu a existat. Se crede cã s�a
nãscut în Samos, cã a fãcut cãlãtorii
în lumea cunoscutã pe atunci, a fost
la Delphi ºi s-a stabilit la Crotone/
Crotona (la extremitatea golfului din
Tarent ) unde a întemeiat o ºcoalã.
Pitagora este considerat a fi
coordonat ºi închegat într-un sistem
doctrina teologicã a orfismului.
Platon ºi-a procurat �un manuscript
de-al învãþãtorului, care de-altminteri
nu ºi-a scris niciodatã învãþãtura
ezotericã decât în semne secrete ºi
sub formã simbolicã�.

Doctrina Orpheicã era dublã: una
publicã ºi alta tainicã, ultima
cunoscutã pe cale iniþiaticã.  Poet
hieratic prehomeric din mitologia
greacã, Orpheus era fiul muzei Cal-
liope ºi al regelui trac Oiagros. Sunt
�jocuri de cuvinte�, Orpheus este
considerat a fi un derivat de la grec.
Oñöíç [orfne] �beznã�, acelaºi cu
trac. orb, considerat în limba românã
din lat. orbus (orbus luminis �orb�).
Se pare cã Orpheus este un derivat
al etimonului vorba (prin aferezã
orb), cuvânt considerat cu etim. nec.

sau conform  sl. dvoriba.
Confirmarea vine de la mitul potrivit
cãruia respingând ofertele de
dragoste ale Menadelor sau ale
femeilor trace, Orpheus a fost sfâºiat
de acestea, capul fiindu-i aruncat în
râul Hebros. În citirea inversã
Hebros este sorbe (alt cuvânt
tracic), prin aferezã orbe, o posibilã
verificare a ipotezei emise. Este
necesar a menþiona cã numele trac
al râului Mariþa � Hebros înseamnã
în limba bulgarã �þap�. Numele
regelui trac Oiagros este o sintagmã
oia gros �oaie mare = berbec, þapul
oii�, iar în citirea inversã Calliope
conþine cuvântul oilla, probabil
considerat a însemna oaie, oiþã =
mioarã. În cosmogonia orficã din oul
primar a fost nãscut Phanes, al cãrui
etimon este considerat grec. Öáíçò
[Phanos] �cel ce se aratã�, deºi pare
mai firesc a fi un derivat din trac.
pana, cu pl. pane, pene (în românã
cuvântul este considerat a fi din lat.
penna �panã, aripã�). Zeul este
numit ºi Protogonos (gr.
Ðñùôïãïíïò, lat. Primigenius)
�Primul nãscut� identificat cu Eros,
zeul grec al Luminii, Soarele, uneori
cu iubirea. În citirea inversã Eros
este Sore, atestânt existenþa arhaicã
a cuvântului Soare.

Pitagora ºi-a desfãºurat
activitatea în aºezarea Crotone din
extremitatea Golfului Tarent din
sudul Italiei. Negãsindu-se urmele
arheologice ale acelei aºezãri ºi nici
a templului, mulþi cercetãtori au
negat existenþa ei, dar nu puþini sunt
cei care au considerat cã Pitagora
nici n-a existat, ci doar doctrina  aºa
�ziºilor pitagoreici�. În citirea inversã
CROTONE este EN_TORC/
ÎNTORC, DELPHOS este
SOFLED/SUFLET, iar
PITAGORAS este SAROGATI/
SÃ (VÃ) RUGAÞI. Din nou  ha-
zard?

n

(Continuare în pagina 30)
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O nouã ºi importantã descoperire în cadrul elementelor
de fortificaþii pe înãlþimea �Blidaru�

Dr. Adriana Pescaru

ARHEOLOGIE

TURNUL DE �LA VÃMI�

Urcând pe valea Apei Grãdiºtei, spre miazãzi de cetatea
Costeºtilor, ne întâmpinã înãlþimea Blidaru, 703 m, pe
care se gãseºte cetatea dacicã purtând acelaºi nume. De
fapt, este vorba aici nu de o singurã cetate, ci de douã,
îngemãnate pe plan oarecum trapezoidal, având împreunã
ºase turnuri puternice.

Cetatea l, ocupând platoul superior al dealului, avea
iniþial patru turnuri exterioare,
la colþuri, prin turnul l fãcându-
se intrarea. Un turn izolat se
gãsea la o micã distanþã spre
sud vest. Construitã în tehnicã
obiºnui tã-murusdacicus-
aceastã cetate avea în mijlocul
ei un turn locuinþã.

La un moment dat, spre
vest de cetatea l a fost
construitã cea de-a doua. Între
cele douã incinte existã o
uºoarã diferenþã de nivel deºi
cã cetatea a doua are latura
rãsãriteanã comunã cu prima
cetate. Pe latura ei de nord s-a
construit un turn interior de
colþ, iar laturile de vest ºi sud
s-au lipit de turnul izolat
înglobându-l în noua
fortificaþie.

În construcþia cetãþii a ll-a
de pe Blidaru atrage atenþia
sistemul platformelor de luptã de pe laturile de nord ºi de
vest. Pe latura de nord, parametrele zidului de incintã nu
se ridicã la o înãlþime prea mare deasupra solului; blocurile
rândului superior al parametrului exterior au o bordurã
care ne face sã bãnuim cã de-a lungul lor erau aºezate
bârne solide ºi  cã restul suprastructurii era din lemn.
Acest zid de incintã era dublat, la câþiva metrii în spate,
de un zid paralel. Pereþii perpendiculari împart spaþiul
rãmas liber în mai multe �cazemate� a cãror parte
interioarã servea drept depozit, în timp ce la etaj erau
amenajate platforme de luptã. Interesant este sistemul de
construcþie folosit aici. Zidul paralel din spatele celui de
incintã ºi zidurile perpendiculare care delimiteazã
�cazematele� sunt construite într-o tehnicã mixtã �opus

mixtum-, porþiuni din blocuri de calcar alternând în genul
unei table de ºah cu porþiuni de micaºist local.

A doua cetate cu cazematele ce susþineau platformele
de luptã de mari dimensiuni, pe care vor fi plasate maºinile
de rãzboi, sunt dispuse pe acele laturi ale cetãþii care
controleazã terasele inferioare ºi cãile de acces. Dupã
spusele lui Dio Cassius, cum cã regele Decebal poseda

maºini de rãzboi, înclinãm sã
atribuim construcþia acestei
de-a doua cetãþii de la Blidaru
în vremea marelui rege.

Cetatea dacicã de pe
înãlþimea Blidaru cu caracterul
sãu, dublu, acela de civil, cât
ºi militar face parte din
Complexul de cetãþi ºi aºezãri
din Munþii Orãºtiei grupate în
jurul vãii Apei Grãdiºtei-
Sargetia din antichitate, care
construia pentru ele un ax ce
face legãtura între marea
aºezare de la Sarmisegetusa ºi
rodnica vale a Mureºului
mijlociu.

Cetatea Blidaru, cea mai
puternicã fortificaþie, e
protejatã, la rândul ei, de un
întreg sistem de elemente de
apãrare, care sunt întâlnite în
drumul de acces spre cetate ºi

mai departe spre Luncani- Târsa.
Urmând un traseu asemãnãtor celui din antichitate,

imediat dupã începutul urcuºului, întâlnim o terasã
cunoscutã sub numele de �Poiana Primarului� cu urme
de amenajare dacicã. Fragmente ceramice ºi urme ale
unei vetre de cãrbuni întâlnim în continuare în punctul
�La Cioburi� ca mai apoi sã ne aflãm pe platoul
Fãieragului, unde la distanþe aproape egale au fost ridicate
în linie trei turnuri de observaþie. Toate au în partea
inferioarã ziduri cu paramente din blocuri de calcar,
ridicate în tehnica deja bine cunoscutã dacilor- murus
dacicus-, iar la partea superioarã erau continuate în lemn,
acoperiºul era din þiglã.

De pe capãtul nordic al platoului, coborând spre vale,
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numãrãm încã ºase terase amenajate de mâna omului ºi
unde, din loc în loc, au fost surprinse tronsoane de
conductã de apã. Urmând în continuare traseul în locul
numit �La Curmãturã�, constatãm existenþa unui alt turn,
construit din piatrã în partea inferioarã ºi continuat cu
zid de cãrãmidã, acoperiºul fiind lucrat din ºindrilã.

O derivaþie spre stânga a cãrãrii ne conduce în �Poiana
Perþii�, situatã sub Blidaru, în partea nord-vest. Aici se
pãstreazã bine conservatã partea inferioarã a unui turn
din blocuri de calcar, cu intrarea pe latura de nord-vest.
Specificul acestei construcþii constã în dublarea
paramentului exterior al zidului, sporindu-i grosimea ºi
soliditatea. Partea superioarã era lucratã în lemn, iar
acoperiºul � tot din ºindrilã.

Urmele unui alt turn se aflã în �Poiana Popii�, iar pe
terasa �ªesul Ciorii� au fost descoperite patru blocuri din
calcar ºi totodatã s-a constatat amenajarea stâncii pentru
un turn de la care provin ºi blocurile de piatrã. În
continuare, cãrarea se ramificã, o parte luând-o spre
cetatea Blidaru, iar alta spre Dealul Pietroasa.

Aici, prima aºezare lângã drum este un turn amplasat
în locul Poiana lui Mihu. Continuând drumul spre Luncani,
la circa 300 de metri pe munte s-au descoperit urmele
unui alt turn în punctul � La Vãmi�.

Întãriturile de pe Blidaru ºi împrejurimi au fost
cercetate începând cu aproape anii 50 ºi întrerupte dupã
un circa un deceniu, pentru a fi reluate în câte o campanie
în 1986, 1998 ºi apoi în 2002. Anul 2003 a vizat parte din
aceste elemente de fortificaþie, cu precãdere pentru

importanþa sa turnul situat în punctul numit �La Vãmi�.
Identificarea prin cercetãrile de suprafaþã încã de la început,
sondarea în 1998 au fãcut ca turnul sã fie parþial descoperit
prin sãpãturi sistematice întreprinse aici. Latura lungã a
turnului mãsoarã 11,90 metri, iar lãþimea zidului este de
2,60 metri. Intrarea în turn se fãcea pe latura est-vest,
unde s-au pãstrat trei asize din blocuri de calcar. În exte-
rior, la colþurile turnului este profilatura, ceea ce dovedeºte
partea vizibilã a zidului turnului. Partea inferioarã este
lucratã din blocuri de calcar în tehnica bine cunoscutã.
Pentru o mai bunã rezistenþã gãsim în sistemul constructiv
o alternanþã de blocuri cu lespezi masive, care pãtrund în
umplutura- emplectonul- dintre cele douã paramente ale
zidului.

Partea superioarã a turnului era duratã posibil din lemn
ºi acoperiº din þiglã. Acest turn face parte din seria de
turnuri numeroase amplasate pe terasele din spaþiul
Fãeragu- Târsa- Luncani, care asigurau o vizibilitate foarte
bunã spre Orãºtie ºi Valea Grãdiºtei.

Acest întreg sistem de fortificaþie, la care se adaugã
mãrturiile vieþii civile din zonã, vine sã întregeascã
elementele sistemului de apãrare spre capitala statului, cu
precãdere în perioada secolelor l a. Chr. � l p. Chr.

Acest complex de cetãþi ºi aºezãri dacice reprezintã,
fãrã putinþã de tãgadã, cea mai înaltã expresie a culturii
materiale ºi spirituale geto-dacice, fapt dovedit ºi de
includerea lor pe Lista Mondialã a patrimoniului UNESCO.

dr. Adriana PESCARU

ARHEOLOGIE
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(Contiunare din pagina 27)
- Regele get Dromichaites

(sfârºitul secolului al IV-lea-
începutul secolului al  III-lea a.Chr.)
s-a remarcat prin victoria obþinutã
asupra regelui macedonean
Lisimakos (291 a.Chr.). Despre
regele macedonean, scriitorul
Plutarh afirma: �Întocmai ca
Lisimakos, care fu silit de sete în
þinutul geþilor ºi se lãsã sã fie prins
împreunã cu [toatã] oºtirea sa, dupã
ce bãu apã rece el spuse: «O zeilor,
pentru o atât de micã plãcere mi-
am pierdut eu o mare fericire»�.  Nu
ºtim dacã ne întâmpinã din nou
hazardul dar în citirea inversã
DROMICHAITES este SETI ACI
MORD (=MORT) adicã �mort de
sete aci�, iar însetatul Lysimac a fost
�cam sclav (prizonier)�.

- Dacã blazonul �corbului cu inel
în cioc �o combinaþie între lat.
corvus �corb� ºi lat. orbis �inel� este
simbolul apartenenþei la neamul
valac/românesc al lui Iancu Corvin
de Hunedoara ºi al lui Negru Vodã,
surprinde pecetea domnului fanariot
Constantin Mavrocordat aplicatã pe
un document din 1737 ºi în stema
de la baza portretului sãu executat
de pictorul francez Jean Etienne
Liotard. Aflat în vârful arborelui
�Nova Plantatio�, corbul cu inel este
sãgetat de un arcaº aflat la dextra
iar la senestra un alt personaj
priveºte scena. Deºi s-au emis
numeroase ipoteze nu s-a gãsit nici
o legãturã de rudenie între Corvineºti
ºi fanarioþii familiei MAVROCOR-
DAT. Aºa cum se vede pe stemã,
arcaºul de la dreapta la stânga
sãgeteazã CORV-UL, de la dreapta
la stânga în mijlocul numelui
MAVROCORDAT,  în citirea
inversã este CORV.

- Dacã în heraldica medievalã
româneascã mai persistau iniþiaþi
care citeau de la dreapta la stânga,
se pare cã aceasta este cunoscutã
chiar de oamenii din popor (dacã nu
cumva ne întâmpinã din nou

hazardul). Zicala �Merge înapoi ca
RAC-ul� este o formã de citire de
la dreapta la stânga, în acest caz,
RAC devine CAR, salvând zoonimul
de ruºinea care îl apasã de secole.

Considerând exemplele
prezentate suficiente pentru a face
cunoscutã vorbirea, scrierea ºi
citirea inversã îi lãsãm pe cititori sã
gãseascã ºi alte soluþii.

În credinþa geto-dacilor, zeul
principal sau suprem (potrivit
scriitorilor antici) era Salmoxis/
Zalmoxis. De 7 (ºapte) ori
�pãrintele istoriei� a consemnat
teonimul cu iniþiala sigma (Ó):
SALMOXIS.  Istoricul Herodot a
trãit în secolul al V-lea a.Chr. (cca.
484-425 a. Chr.) ºi s-a �documentat�
în cãlãtoriile pe care le-a fãcut în
Asia, în Africa, în sudul Italiei ºi pe
Marea Neagrã, ajungând pânã la
Olbia/Odesa ºi Bosforul Cimmerian/
Peninsula Crimeea. Informaþiile
transmise despre geþi le-a preluat de
la locuitorii din coloniile greceºti de
pe þãrmul Pontului Euxin/Marea
Neagrã. Dupã cum mãrturiseºte
autorul: �Aºa cum am aflat eu de la
elenii care locuiesc pe þãrmurile
Helespontului ºi ale Pontului Euxin�.

Trãind în perioada imediat
urmãtoare lui Herodot, Platon (427-
347 a.Chr.) în scrierile sale ne-a
transmis teonimul tot sub forma
Salmoxis.

Dupã mai bine de jumãtate de
mileniu, în sec. al III-lea p. Chr.,
Porphyrios (232-304 p.Chr.), care
cunoºtea opera lui Platon, despre a
cãrui viaþã a scris, ne-a transmis
teonimul cu consonanta iniþialã Z:
Zalmoxis. Considerãm cã a fãcut-o
intenþionat pentru a prezenta
etimologia teonimului.

Trãind în acelaºi secol cu
Herodot, fiind mult mai tânãr ºi
cunoscând opera   �pãrintelui
istorei�, Hellanicos a consemnat
teonimul sub forma de ZAMOLXIS.
Dupã câteva secole, o serie de
autori precum Mnaseas (sec. II a.

Chr.), Diodor din Sicilia (cca I a.
Chr.), Strabon (63 a. Chr.�29 p.
Chr.), Apuleius (sec. II p. Chr.),
Lucian din Samosata (125-192),
Clamans din Alexandria (150-216)
ºi Origene (185-255) reluând
relatãrile privind religia geto-dacilor
au preferat teonimul sub forma
Zamolxis. Fãrã a mai menþiona ºi
alþi autori, amintim doar fragmentul
pãstrat din lucrarea� «Despre
ortografie» a grãmãticului Herodian
care consemna: �Zamolxis se mai
spune ºi Zalmaxis ºi Salmaxis�.

Geograful Strabo fãcuse o
afirmaþie care n-a fost luatã în
seamã: �Zeul suprem dacic este
fãrã nume, fãrã calificare�.

Pelasgii nu aveau la început
nume speciale pentru divinitãþile lor
ci le numeau simplu Èåïõò/Theos,
deus, zeys/zeus � cu formele sale
Dis, Deis (eolic) Sdeis/Sdeus
(beotic).

Încã din vechime s-a încercat
gãsirea unei etimologii pentru
Salmoxis/Zalmoxis, aºa Porphirios
(232-304 p. Chr.) menþiona cã a fost
�numit Zalmoxis, deoarece � la
naºtere � i se aruncase o piele de
urs. Tracii numesc pielea (aceasta)
«salmos»�. Nu ºtim dacã tracii
numeau pielea de urs «zalmos»
(poate palmos sau pial(m)os), dar
presupunem cã Porphirios,
cunoscând opera filozofului a ºtiut
cã Pitagora a consemnat teonimul
Salmoxis. De altfel, tot Porphirios
menþiona cã �unii mai spun cã
numele de Zalmoxis înseamnã
«bãrbat strãin»�, ceea ce înseamnã
cã nu avea încredere în etimologia
propusã.

În elita cercetãtorilor moderni
care s-au ocupat de religia ºi
zeitatea supremã a geto-dacilor au
fost: A. Xenopol, V. Pârvan, N.
Iorga, W. Tomaschek, E. Rhode, I.
I. Russu, M. Eliade, R. Vulcãnescu,
I. H. Criºan, A. Vraciu, I. Pachia �
Tatomirescu, Á. Berinde  º.a.

Pentru teonimul Zalmoxis,
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cercetãtorii moderni au emis mai
multe etimologii dintre care cele mai
interesante sunt:

1.Teonimul Zalmoxis este format
din: zal �zeu�+mox=mos, moº+is
(terminaþie) ºi ar fi avut accepþiunea
de �zeul moº�.

2. Într-o formã nouã, aceeaºi
ipotezã presupune teonimul format
din Zal-mox-is. Prima parte ar avea
accepþiunea de �zeu� � zal, zel, zil
(eventual zer) ca ºi zios ºi dios �zeu�,
iar al doilea element, mox ar avea
accepþiunea de �moº�, pãstrat în
românã ºi albanezã. Zalmoxis ar
avea accepþiunea de zeu strãmoº,
precum Deus Vetus, Deus Parens,
Deus Avus (A. Pandrea).

3. Teonimul Zalmoxis ar avea la
bazã radicalul zelmos, o formã elinã
coruptã a unui cuvânt tracic ce se
referã la �cer, boltã cereascã,
marginea, capãtul lumii�. Zalmos a
dat rom. �þãrm� (A.Riza).

4. Teonimul Zalmoxis este for-
mat din Zal-mox-is, în care zal/sal
ar însemna �soare� iar mox �moº�,
sintagma având accepþiunea de
�Soarele Moº�.

5. Teonimul a avut forma
Zamolxis comparabil cu traco-
figianul zemel-, Semele, Zamol-, la
a cãrui bazã stã i.e. g�hem-e/ol-, din
radicalul primar g�hem, variantã a
lui g�hdhem = pãmânt, în cuvintele:
avestic. zam, lit. ziame, v.sl. zemlja�
iar baza zamol duce la o soluþie
etimologicã desãvârºitã.

Polemica etimologicã nu a dus
la rezultatele scontate, nici una dintre
ipoteze nereuºind o soluþie
acceptatã de specialiºti. La eºecurile
privind etimologia se adaugã ºi
dificultãþile în stabilirea acestui
personaj mitic: om, zeu, filozof, rege,
profet, ºaman, mare preot-
reformator religios, legislator, mag
sau medic psihoterapeut ? Dar ºi ca
zeitate este controversat: zeu celest
(V. Pârvan), zeu uranian (M.
Eliade), zeu urano-solar (H.
Daicoviciu, I.P.Tatomirescu), zeu

htonic (I.I.Russu), zeu totemic
întruchipând ursul(Romulus
Vulcãnescu), zeul carpatic al
nemuririi (A. Busuioceanu), zeu
mesianic etc. Zeul getic a fost
identificat cu Cronos (Naseas spune
cã la geþi este cinstit Cronos ºi cã el
poartã numele de Zamolxis), cu
Sabazius sau cu Dionysos.

Pentru determinarea etimologiei
teonimului trebuie luat în considerare:

a. Numele real al «pãrintelui
istoriei».

b. Forma geticã a teonimului.
a. Dacã nu s-ar fi pãstrat

«Istoriile», probabil cã numele
Herodot ar fi fost dat uitãrii. De
altfel sunt relativ puþine informaþiile
despre «pãrintele istoriei». Se pare
cã s-a nãscut în anul 484 a. Chr. la
Halicarnas în Asia Micã, a trãit în
Samos, apoi la Atena, iar din anul
444 a.Chr., o datã cu întemeierea
coloniei Thurioi, va rãmâne aici
pânã la sfârºitul vieþii (425 a.Chr.).
Numele lui Herodot a rãmas unicat
în decursul timpului.

Opera lui Herodot a fost tradusã
în limba românã, în anul 1645 de
cãtre logofãtul Eustratie în timpul lui
Vasile Lupu. Un manuscris a fost
descoperit în anul 1908 de N. Iorga
la Mãnãstirea Coºula, lângã
Botoºani. Era o copie executatã în
anul 1816 �de Ion Feciorul lui
Tudor(i) blãnariul din Botoºani�.
Manuscrisul legat în piele avea
însemnarea «Istorie lui Irodot».
Hazard sau miracol? IRODOT în
citirea inversã este TODORI
(Tudori � blãnariul din Botoºani al
cãrui fiu Ion a copiat manuscrisul).
Se constatã cã HERODOT în
citirea inversã este TODORE. Li-
tera  «H» fiind o aspirantã  nu se
citea. Aºadar, autorul «Istoriilor» a
fost TODOR din Halicarnas sau din
Samos, Atena  sau Turioi.

La români s-a conservat numele
de Tudor, Todor, Toader, Todiriþã etc.
Onomasticul a fost rãspândit pânã
în Anglia al cãrei tron a fost ocupat

ºi de dinastia Tudor-ilor.
b. Mare parte din cercetãtori îl

considerã pe SALMOXIS un zeu
celest. Salmoxis �a clãdit o casã
pentru adunãrile bãrbaþilor, în care
îi primea ºi-i punea sã benchetuiascã
pe fruntaºii þãrii, învãþându-i cã nici
el, nici oaspeþii sãi ºi nici unul din
urmaºii acestora nu vor muri, ci vor
merge într-un anume loc unde vor
trãi pururi ºi vor avea parte de toate
bunãtãþile /�/ Iatã cum se cred
nemuritori geþii: ei cred cã nu mor
ci acel care dispare din lumea
noastrã se duce la zeul Salmoxis.
Unii din ei îi mai spun ºi Gebeleizis.
Tot la al V-lea an ei trimit la Salmoxis
un sol, tras la sorþi, cu poruncã sã-i
facã cunoscute lucruri de care, de
fiecare datã, ei au nevoie. Iatã cum
îl trimit pe sol. Unii din ei primesc
poruncã sã þinã trei suliþe (cu vârful
în sus), iar alþii, apucând de mâini ºi
picioare pe cel care trebuie trimis la
Salmoxis ºi ridicându-l în sus, îl
azvârle în suliþe. Dacã strãpuns de
suliþe � acesta moare, geþii socot cã
zeul lor le este binevoitor�.

Interesantã este ºi afirmaþia
potrivit cãreia în Tracia Soarele ºi
Liber sunt socotiþi ca aceeaºi
divinitate. Ei (tracii) îl numesc
Sebadius ºi-i închinã un cult magnific
/�/ Pe colina Zilmissus se înalþã, în
cinstea aceluiaºi zeu un templu ro-
tund, având acoperiºul deschis în
partea de mijloc. Forma rotundã a
templului sugereazã forma acestui
astru; ºi prin vârful acoperiºului lu-
mina strãbate ca sã se vadã cã
Soarele lumineazã toate,
revãrsându-ºi razele din înaltul
cerului, iar când rãsare el, toate pot
fi cuprinse cu privirea. Bun
cunoscãtor al religiilor antice,
Macrobius (a trãit în a doua jumãtate
a sec. al IV-lea ºi în prima jumãtate
a sec. al V-lea) nu aminteºte nimic
despre teonimul Zalmoxis, în schimb
prezintã un munte (colinã) Zilmissus
(evident o formã pentru Zalmoxis)
pe care este înãlþat un templu.
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Oronimul Zilmissus este deosebit de
important în încercãrile de elucidare
a teonimului Zalmoxis.

Grecii niciodatã nu transmiteau
exact, nici mãcar în consonanþã
apropiatã numele strãine: Zoroastres
în loc de Zaratusthra, Ahrimanes în
loc de Anra � Mainyu, Osiris în loc
de User etc. Tot aºa, forma
Salmoxis a fost o adaptare greacã
iar Zalmoxis, Zamolxis � coruptele
la autorii ulteriori lui �ERODOT/
TODOR�.

Pentru teonimul SALMOXIS
sunt necesare corecturile:

- Consonanta «x» din Salmoxis
a fost sigma (s). La aceeaºi
concluzie au ajuns ºi alþi cercetãtori.
N. Densuºianu, A. Pandrea, I.
Pachia Tatomirescu, º.a. au
considerat cã ar fi fost «º» (oricum
nu «x»). Vom da un singur exemplu:
Alesandru/Alexandru.

- Vocala «i» din Salmoxis este o
formã grecizatã pentru vocala «u».
Schimbarea vocalei «u» în vocala
«i» a fost prezentã mai târziu în sec.
I a. Chr. ºi la Roma. Aºa bunãoarã,
într-o inscripþie a lui Caius Caesar
s-a acceptat litera «i» unde cei vechi
aveau «u»(«u» vechi=«i» nou):
optumus/optimus, maxumus/maxi-
mus. Mai înainte (vide supra) a fost
citat oronimul Zilmissus pe care
l-am apropiat de Zalmoxis.

Dupã corecturile fãcute rezultã:
Getic:
SALMOSUS
Grec (dupã �ERODOT/

TODOR):       SALMOXIS
Extraordinar! În citirea inversã

(vide supra HERODOT/TODOR)
în limba valacã/românã:

SALMOSUS          va da
SUS OM LAS !
Cine sã fi cunoscut limba valacã/

româna în sec. al V�lea a.Chr. ? În
acel secol, limba latinã se vorbea
doar la Roma ºi în þinutul Latium. În
limba latinã sintagma:

SUS  OM    LAS   ar fi fost
SUSUM (=SURSUM)  HOM-

INEM  LAXO
Se constatã o înrudire între limba

getã ºi latinã, dar (cel puþin în acest
caz) apropierea între getã ºi valacã/
românã este evidentã. Dacã
dezlegarea noastrã este corectã, în
limba getã a existat sintagma: SUS
OM LAS. Nu ºtim dacã �pãrintele
istoriei� a consemnat-o sub forma
SALMOSUS/SALMOXIS sau
dacã a fost greºit copiatã de vreun
scrib antic.

Adverbul SUS din limba valacã/
românã este considerat a-ºi avea
originea în lat. susum (=sursum)
care înseamnã  �în sus, sus�.
Cuvântul se pãstreazã astãzi numai
în limba valacã/românã, în italianã
adverbul suso înseamnã �deasupra�.
Dacã în italianã provenienþa este
latinã în limba valacã/românã este
autohtonã de origine getã,
romanizarea facilitând  conservarea
lui la nordul Dunãrii. În limba valacã/
românã SUS  are accepþiunea ºi de
�în CER�, �în RAI�, iar �Cel de Sus�
este Dumnezeu.

Al doilea cuvânt al sintagmei,
rom. OM se considerã  a-ºi avea
originea în lat. homo. Cuvântul se
regãseºte în toate limbile romanice
(it. uomo, fr. homme, sp. hombre,
port. homem, sursilvanã um, engad.
hom), dar cele mai apropiate ca
formã de cea din valacã/românã
sunt lad. dolom. ïm ºi friulan ïm.
În latinã subst. homo are ºi înþelesul
de muritor. Existã posibilitatea ca ºi
în limba getã sã fi avut acelaºi sens.
În acest caz «SUS OM LAS» ar fi
putut sã însemne «SUS MURITOR
LAS».

Verbul LAS (inf. a lãsa) ultimul
cuvânt al sintagmei este considerat
din lat. laxare �a lãrgi, a mãri, a
întinde, a dezvolta, a prelungi, a
amâna, a desface, a destinde, a
dezlega�. Este unul din cuvintele
existente în toate limbile romanice:
it. lasciare, fr. laisser, sursilv. lascar,
eng. lascar, lad. dolom. lashe,
friulan. lassâ, sp. dejar, port. deixar.

Cea mai apropiatã formã de cea
geticã ºi valacã/românã este
cuvântul friulan lassâ �a lãsa�. Din
sintagma analizatã se deduce:

a.  Limba getã are afinitãþi
deosebite cu limba latinã.

b. Limba getã a transmis limbii
române un mare numãr de cuvinte
care urmeazã sã fie depistate. Este
de presupus cã unele inscripþii ºi alte
consemnãri în limba getã ar putea fi
dezlegate utilizând limba valacã/
românã.

c. Geþii credeau în «nemurirea
sufletului». Deºi nu se cunoaºte
numele zeului celest get (momentan
nu este nimerit sã-l dezvãluim) în
sintagma «SUS OM  LAS»  este
de presupus cã se ascunde
«DOMNUL/DUMNEZEUL»
geþilor. Domnul îi primeºte pe «geþii
nemuritori» în «Raiul din Cer», �þinut
unde supravieþuiesc veºnic, (ºi) vor
avea parte de toate bunurile�.

Câtã dreptate avea cercetãtorul
Neigebaur (la mijl. sec. ×É×) care
menþiona cã: �Filozoful Celsus
comparã religia creºtinilor cu aceea
a lui Zalmoxes, a daco-geþilor care
au continuat sã formeze un imperiu
puternic�.

Interesantã este ºi pãrerea
cercetãtorului maghiar Huszti
András, care la sfârºitul secolului al
XVIII-lea afirma: �Zalmoxe a trãit
înaintea naºterii domnului Christos
în anul 1402, printre geþii din Sciþia�.
Fãrã a cunoaºte sursa de informare,
afirmaþia cercetãtorului  maghiar
face posibilã existenþa la mijlocul
mileniului II a. Chr. a sintagmei «SUS
OM LAS � SALMOSUS/
SALMOXIS», atunci când  nu se
întemeiase Roma (!),«cetatea
eternã».

Sã ne oprim aici cu privire la
Domnul get, fie «om ori vreo
divinitate de-a bãºtinaºilor, sã ne
mulþumim cu cele înfãþiºate».

prof. Ionel CIONCHIN
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