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Luna trecutã s-a împlinit un an de la
memorabila vizitã a ministrului culturii
Rãsvan Theodorescu în Munþii Orãºtiei.
La vremea respectivã tratam acest fapt
ca un eveniment remarcabil, mai ales cã
aceastã vizitã se încheia glorios cu niºte
mãsuri ºi promisiuni lansate ºi menite  a
aduce normalitatea la Sarmisegetusa
Regia. Din pãcate a trecut un an ºi pro-
misiunile au rãmas doar promisiuni.Be-
toanele lui Ceau-
ºescu troneazã mai
departe, caraghios
ºi sinistru în mijlo-
cul valoroaselor
vestigii dacice, ar-
heologii care fac
sãpãturi sunt tot
aceiaºi ai ºcolii Cluj,
farã a fi deranjaþi
de echipe din alte
centre universitare
de dincolo de Car-
paþi, aºa cum suge-
ra  ministrul, cele
15 miliarde promi-
se s-au dus pe apa...Grãdiºtii, drumul de
acces spre  cetãþi este parcã mai rãu ca
niciodatã, ºi tot aºa din promisiune în
promisiune neonoratã,Sarmisegetusa rã-
mîne pentru cel puþin încã un an a nimã-
nui,într-un haos ºi o mizerie greu de de-
scris.Ca ºi predecesorii sãi, niºte iluºtrii
ignoranþi ai templului neamului româ-
nesc, actualul ºi posibil în cîteva luni
fostul ministru al culturii ar putea sã-ºi
înscrie numele pe lista penibilã a celor
pe care istoria îi va reþine ca pe distrugã-
torii Sarmisegetusei.Cãci de, vorba fran-
cezului, a promite este nobil si a respec-
ta promisiunea este burghez ,iar domnul
ministru mai are timp sã devinã burghez
în beneficiul neamului românesc.Pînã la
alegeri mai e ceva timp.

ªi dacã veni vorba de haos, a mai
trecut o varã ºi o campanie de sãpãturi
la Sarmisegetusa, campanie însoþitã de

spectacolul grotesc ºi parcã fãrã de sfîr-
ºit pe care arheologii din Cluj îl oferã an
de an celor care vin sã vadã locul de
baºtinã al românilor.Dacã la Stonehen-
ge nu îþi este permis nici mãcar sã calci
iarba, dacã pe Acropole trebuie sã te
ºtergi pe picioare înainte de a urca, la
Sarmisegetusa în Incinta Sacrã,(oare de
ce i se mai spune Sacrã ?) vizitatorii din
aceasta varã au putut admira într-o imen-

sã silã ºi neputinþã o priveliºte greu de
digerat.O adevãratã priveliºte a sfidãrii
bunului simþ.

Corturi întinse peste tot,chiloþi, cio-
rapi ºi alte cîrpe puse la uscat pe Soarele
de andezit,meciuri de fotbal încinse în-
tre sanctuare, focuri de tabãrã, toate
acompaniate de manelele cele de toatã
ziua, (nu de alta, dar sã aibe arheologii
spor la muncã), toate acestea întregeau
un tablou al milei ºi al deznãdejdii.

Dispreþul celor ce conduc ºantierul
arheologic faþã de vizitatorii acestor lo-
curi,aroganþa cu care ei motiveazã acest
balamuc organizat, nu fac decît sã  arun-
ce încã o datã cu noroi în respectul pe
care orice român  întreg la minte ar tre-
bui sã-l aibe faþã de istoria neamului sãu,
faþã de adevãratele valori patrimoniale
lãsate moºtenire de mii de ani.
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Istoria neºtiutã a românilor

� Dr. Napoleon Sãvescu
NOI NU SUNTEM URMAªII ROMEI

(Continuare din revista Dacia
Magazin nr. 14)

Vergilius, (70-19 î.d.H.) cel mai
mare poet latin, l-a imortalizat pe
Enea, ca erou al celebrului sãu poem
epic Aeneida, care este marea epo-
pee a poporului român. Faptele lui
Enea din timpul rãzboiului greco-tro-
ian sunt amintite grecilor, fiind între-
cut în vitejie doar de Hector. Legen-
da spune cã, de fapt, rãzboiul troian
a pornit întâmplãtor chiar din cauza
lui Enea, în urmãtoarele împrejurãri:
când flota greceascã s-a oprit la þãr-
mul din faþa cetãþii pelasgice Troia,
grecii stãteau cuminþi pe vasele lor,
neîndrãznind sã coboare pe þãrm,
pentru cã o profeþie spunea cã pri-
mul grec ce va coborî pe pãmânt va
fi ºi primul care va muri în acest
rãzboi troian.

Grecii sosiþi în urmã (1900-1400
î.d.H.) din estul Mãrii Caspice în pa-
tru valuri: ahei, ionieni, dorieni ºi eo-
lieni nu mai sunt acum o hoardã bar-
barã, ci un popor de luptãtori orga-
nizaþi, care dupã ce au absorbit no-
þiunile de civilizaþie ale popoarelor
din jur: pelasgi (traci, daci, carpato-
danubieni), egipteni, ºi-au construit
o civilizaþie �proprie� pe care voiau
s-o rãspândeascã prin forþã, avizi de
continuã cucerire ºi jefuire a cetãþi-
lor bogate din jur, precum turcii ºi
ruºii o vor face mai târziu.

Regele cetãþii Philace, Trotesi-
laos, care participã la rãzboi, de par-

tea grecilor, cu 40 de vase ºi cu oa-
meni de luptã, a sãrit cu îndrãznealã
pe þãrm, fiind ucis de Enea. Prinþ
din familia domnitoare pelasgicã a
Troiei, Enea era fiul lui Anchise ºi
al Afroditei, zeiþa frumuseþii; Afro-
dita I-a spus lui Anchise sã nu dez-
vãluie nimãnui ºi niciodatã originea
divinã a lui Enea. Dar Anchise, la
un pahar de vin cu prietenii, s-a lãu-
dat cã el s-a culcat cu Afrodita. Zeiþa
i-a pedepsit pe Anchise, betegindu-
l de picioare. Astfel cã Anchise a
rãmas invalid. Totuºi lipsa de discre-
þie a lui Anchise nu a avut repercu-
siuni ºi pentru Enea. Afrodita a rã-
mas o mamã iubitoare; el s-a bucu-
rat de ajutorul mamei lui, oriunde ºi
oricând a avut nevoie.

Când, în al zecelea an de rãzboi,
grecii au reuºit sã cucereascã Troia
ºi sã-i dea foc, nu tot poporul troian
a fost nimicit prin foc ºi sabie, o parte
dintre ei, în special femeile, au fost
luate în sclavie de cãpeteniile greci-
lor. Printre cei care au reuºit sã sca-
pe nevãtãmaþi a fost ºi Enea care,
ajutat de mama lui, ºi-a luat familia,
pe tatãl sãu Anchise în cârcã (unii
spun cã pe umeri), pe micul IULIU
(Ascaniu, cum grecii îl vor numi mai
târziu), fiul sãu, care alerga alãturi
de Enea, þinându-l de mânã, de
mama sa Creusa, fiica regelui
Priam, ºi o parte din rudele sale apro-
piate; numai cã în învãlmãºeala cre-
atã de cei care alergau în toate pãr-
þile ºi mai ales din cauza nopþii, Creu-

sa a dispãrut, astfel cã Enea a ajuns
la corabie fãrã ea. Ajutaþi de întu-
nericul nopþii ºi de Afrodita, Enea ºi
oamenii lui au reuºit sã se strecoare
prin flota greceascã ºi sã porneas-
cã în cãlãtoria lor pe Marea Traci-
cã (Egee).

Aeneida lui Vergilius îl poartã pe
tracul Enea într-o cãlãtorie lungã
pânã îl aduce în Italia, unde era des-
tinul lui ºi unde trebuia sã porneas-
cã o naþiune nouã ºi un imperiu, care
urma sã domine lumea timp de
aproape un mileniu, un imperiu ce-l
va avea ca nucleu de origine pe tra-
cul Enea ºi pelasgii lui. Vergilius a
trãit în timpul domniei împãratului
Octavian August. El era poetul pre-
ferat al împãratului ºi al lui Mecena,
era perioada de aur a literaturii lati-
ne, Ovidius ºi Horaþius secondân-
du-l cu cinste.

Înainte de Vergilius literatura la-
tinã a avut ºi alþi poeþi epici: pe En-
nius (239-169 î.d.H.), grec prin naº-
tere, care a scris o epopee (Anna-
le) în care cânta istoria Romei; pe
Naevius (270-200 î.d.H.) care a
scris tragedii ºi comedii, în care ata-
cã aristocraþia romanã; dupã Vergi-
liu, un poet epic remarcabil a fost ºi
Lucan (39-65 d.H.), nepotul filoso-
fului Seneca; el a scris o epopee
Pharsale despre lupta dintre Cae-
sar ºi Pompei. Aºa cã, imperiul ro-
man, care-ºi trãia apogeul în timpul
lui August, de fapt, nu avea o epo-
pee naþionalã. Aceastã sarcinã a

DESPRE TRACUL ENEA  STRÃLUCITORUL ªI ENEIDA
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preluat-o Vergilius, poet foarte edu-
cat ºi fin, inclusiv versificator. El a
compus epopeea naþionalã, în 12
cânturi, AENEIDA. Deºi ca struc-
turã opera sa imitã Iliada ºi Odys-
sea lui Homer, geniul sãu personal
se vede clar în perfecþiunea absolu-
tã a stilului sãu ºi armonia versificã-
rii. El nu ºi-a încheiat opera, deºi a
lucrat la ea ultimii 10 ani (29-19
î.d.H.) din viaþa sa.

Vergilius era foarte exigent cu
propria sa operã, pe care nu o con-
sidera vrednicã a fi comparatã cu
opera lui Homer ºi intenþioneazã
chiar sã o distrugã. Numai moartea
lui prematurã a salvat Aeneida de
la pieire. Aeneida a fost conceputã
cu intenþia de a exalta imperiul ºi
poporul roman; se simþea necesita-
tea unei epopei naþionale ºi a unui
erou naþional, cu rãdãcini în istorie
ºi origine divinã. Tracul Enea, cel
care fugea din Troia în flãcãri, era
OM. În ultimul cânt, Enea, învingã-
torul lui Turnus ºi întemeietorul di-
nastiei ºi poporului roman, este un
Supra-OM, un Semizeu � ori a fi
�OM� � în cultura vedicã � înseam-
nã deja a fi semizeu. Dupã ce a reu-
ºit sã se desprindã de þãrmul din faþa
Troiei, Enea ºi pelasgii lui erau dor-
nici sã gãseascã cât mai repede un
loc unde sã se aºeze ºi sã clãdeas-
cã un nou oraº. Dar, deºi au încer-
cat de mai multe ori, ei au fost ne-
voiþi sã plece mai departe împinºi de
evenimentele neplãcute. Enea a fost
avertizat în vis cã þara ce-i este des-
tinatã este undeva departe, în vest,
Italia, care în zilele acelea era cu-
noscutã ca Hesperia, þara de la
apus. În acel moment, Enea ºi tro-
ienii lui se aflau în Creta ºi deºi, þara
promisã era undeva foarte departe,
totuºi ei erau satisfãcuþi cã, cel pu-
þin, într-o zi, vor avea un loc al lor
unde sã se stabileascã. ªi au pornit
imediat la drum. La una din escale
au avut plãcerea ºi uimirea sã se în-
tâlneascã cu Andromaca, fosta so-

þie a vãrului lor, Hector. Când dupã
distrugerea Troiei cãpeteniile greci-
lor au împãrþit între ei femeile troie-
ne capturate ca sclave, Androma-
ca fusese datã lui Neoptolemus (nu-
mit uneori Pyrrhus) fiul lui Achilles
cu Deidamia (acest Neoptolomus
era omul care îl ucisese pe regele
Priam în faþa altarului unde se refu-
giase).

Neoptolomus a abandonat-o cu-
rând pe Andromaca pentru Hermio-
na, fiica Elenei. Dar el nu a supra-
vieþuit prea mult acestei cãsãtorii
astfel cã dupã moartea lui, Andro-
maca se cãsãtorise cu profetul tro-
ian Helenus. Andromaca ºi Hele-
nus i-au primit cu multã bucurie pe
Enea ºi pelasgii lui � în fapt, Enea
fusese cumnatul Andromacãi prin
soþul ei Hector ºi sora lui, Creusa,
prima soþie a lui Enea. Ei le-au dat
cele de trebuinþã ºi înainte de des-
pãrþire Helenus i-a dat lui Enea sfa-
turi preþioase în legãturã cu cãlãto-
ria lui viitoare pânã în Italia � Hes-
peria; astfel el l-a sfãtuit sã nu se
stabileascã pe coasta de est a Ita-
liei unde sunt foarte mulþi greci; lui
Enea, îi era destinatã coasta de vest
ceva mai spre nord, dar sã nu ia
cumva drumul scurt dintre Italia ºi
Sicilia unde sunt stâncile Scylla ºi
Charybda (Messina de astãzi), ci sã
facã un drum mai lung, dar mai si-
gur, ocolind Sicilia pe la vest. Dupã
ce au atins colþul sud-estic al Italiei,
Enea a continuat drumul spre sud,
sud-vest aºa cum le spusese Hele-
nus, numai cã acesta, necunoscând
exact care este situaþia de fapt a Si-
ciliei, nu le-a spus pelasgilor sã nu
coboare pe þãrmul sudic al Siciliei,
unde locuiau Cyclopii. Obiºnuit,
când se însera, ei trãgeau la mal
unde înnoptau, iar dimineaþa plecau
mai departe. Aºa s-a întâmplat ºi de
data asta. Probabil cã ei ar fi fost
prinºi ºi mâncaþi de Cyclopii lui Po-
lyphemus, dacã nu se trezeau dimi-
neaþa foarte devreme ºi dacã nu

alerga la ei un om, în zdrenþe, care
sã le spunã sã plece imediat de la
þãrm ca sã nu cadã în mâinile Cy-
clopilor; acest om era unul din tova-
rãºii lui Ullyse, lãsat în urmã, nein-
tenþionat, în peºtera lui Polyphemus
când Ullyse ºi oamenii lui reuºiserã
sã se elibereze (dupã ce Ullyse reu-
ºise sã-l îmbete ºi sã-l orbeascã pe
Cyclop). De-abia se desprinserã va-
sele tracului Enea de þãrm, când apã-
ru Polyphemus, care se îndrepta
spre apã sã-ºi spele orbita goalã;
auzind sunetul lopeþilor ce loveau
apa, ºi-a dat seama cã trebuie sã
fie niºte oameni pe aproape ºi a in-
trat în apã dupã ei, dar vasele erau
suficient de îndepãrtate de mal.

De-abia scãpaþi de acest pericol,
pelasgii au dat peste altul ºi mai gro-
zav: Junona, care îi ura pe troieni
de când cu povestea cu Paris, care
o preferase pe Afrodita, ºi ºtia cã
Roma va fi întemeiatã de oameni cu
sânge tracic, troian ºi cã dupã mul-
te generaþii acest oraº va distruge
Carthagina, oraºul ei cel mai drag,
a încercat sã-i opreascã pe pelasgi
din drumul lor cãtre Italia. Cu ajuto-
rul lui Aeolus, regele vânturilor, a
iscat o furtunã îngrozitoare, în inten-
þia de a-l îneca pe Enea. Dar
Neptun, cãruia nu i-a convenit de-
loc ca sora lui Junona sã se ames-
tece în treburile lui, l-a admonestat
serios pe Aeolus, care a liniºtit ime-
diat apele, permiþând astfel troieni-
lor sã tragã la þãrm; numai cã de
astã datã ei erau pe coasta Africii,
nu departe de Carthagina.

Carthagina fusese fondatã de o
femeie, Didona (sau Elissa), fiica re-
gelui Tyr-ului, Mutto, sora lui Pyg-
malion (nu sculptorul cu acelaºi
nume care s-a îndrãgostit de Galat-
hea, propria lui sculpturã). Soþul Di-
donei, Siche, fusese ucis de Pygma-
lion care cãuta sã o omoare ºi pe
ea. Didona a reuºit sã fugã din Tyr
cu o mânã de oameni ºi a navigat
pe Mediterana un drum lung pânã a
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ajuns în colþul unei peninsule africa-
ne unde a fondat Carthagina. Ea era
încã regina oraºului, era foarte fru-
moasã ºi� vãduvã.

Junona, vãzându-l pe Enea la un
pas de Carthagina ºi de Didona, a
plãnuit imediat cum sã-l opreascã pe
tracul Enea din drumul sãu spre Ita-
lia; soluþia era sã-l încurce cu Dido-
na.

Dar planul Junonei nu-i conve-
nea deloc Afroditei, care dorea ca
fiul ei sã nu încerce sentimente de-
osebite pentru Didona, ci relaþia lui
cu ea sã se limiteze la atât cât sã-I
foloseascã lui sã obþinã de la ea nu-
mai ce avea el nevoie. Dar, pentru
cã Didona, la rândul ei, nu ceda uºor
unor sentimente prea afectuoase
faþã de bãrbaþi (refuzase deja ne-
numãrate cereri în cãsãtorie ale re-
gilor din regiune) zeiþa l-a trimis pe
Cupidon sã punã pe jãratec inima
Didonei atunci când se va întâlni cu
Enea.

Dimineaþa, însoþit de credincio-
sul sãu prieten Achate, Enea a pã-
rãsit corabia ºi a plecat în recunoaº-
tere, ca sã ºtie pe ce tãrâmuri erau.
Afrodita, deghizatã, i-a întâmpinat,
le-a spus unde se aflau ºi i-a sfãtuit
sã meargã direct la Carthagina unde
regina Didona, mai mult ca sigur, îi
va ajuta. Ea i-a învãluit pe cei doi
într-un val de ceaþã. Fãrã ca ei sã
ºtie cã au devenit invizibili, au intrat
în cetate ºi au mers pe strãzile aglo-
merate, fãrã a fi vãzuþi. Când au
ajuns în faþa unui templu monumen-
tal pe pereþii cãruia erau sculptate
chiar scene din rãzboiul pelasgic tro-
ian, ei s-au oprit în admiraþie. Toc-
mai atunci se apropia ºi Didona în-
soþitã de un grup de femei. Afrodita
a ridicat vãlul ce ascundea pe Enea,
apãrând în faþa Didonei drept ºi fru-
mos. Când Enea i-a spus cine este,
regina i-a urat lui ºi tuturor oameni-
lor lui bun venit în oraºul ei. Ea a
dat un splendid banchet în cinstea
troienilor. Enea i-a povestit întreaga

lor istorie de la cãderea Troiei pânã
la sosirea la Carthagina. Pentru Di-
dona erau suficiente fapte eroice
auzite ca sã se îndrãgosteascã de
Enea; dar ºi Cupidon era prezent sã
faciliteze lucrurile. Bineînþeles cã
Didona se îndrãgostise în aºa chip
încât l-a fãcut pãrtaº la conducerea
oraºului, i-a convins pe concetãþenii
ei sã-l accepte ca pe un conducã-
tor, sã dea serbãri în cinstea lor ºi
sã organizeze vânãtori pentru ei. Ea
nu cerea altceva în schimb decât �
dragostea tracului Enea. Acesta era
atât de mulþumit de schimbarea lu-
crurilor încât se gândea foarte se-
rios sã rãmânã definitiv la Cartha-
gina. Dar Jupiter nu dormea. El pro-
misese fiicei lui, Afrodita, cã Enea
îºi va urma soarta ºi va crea în Ita-
lia un popor care, cândva, va supu-
ne ºi conduce lumea. Aºadar, el l-a
trimis pe zeul Mercur cu un mesaj
fãrã echivoc pentru Enea. Mercur
l-a întâlnit pe Enea, singur, plimbân-
du-se pe malul mãrii, îmbrãcat în
haine scumpe ºi încins cu arme ar-
tistic lucrate, toate daruri ale Dido-
nei.

�Cât vei mai pierde timpul tãu aici
în lux?� o voce severã l-a oprit pe
loc. Enea se întoarse ºi zeul Mer-
cur era în faþa lui. �Conducãtorul
cerului m-a trimis sã-þi spun sã pã-
rãseºti Carthagina ºi sã cauþi rega-
tul care este destinul tãu�. Cu aces-
te cuvinte zeul dispãru, lãsându-l în-
gândurat pe Enea, convins cã tre-
buie sã îndeplineascã ordinul lui Ju-
piter, conºtient, însã, cât de dificilã
va fi despãrþirea de Didona. Enea
îºi cheamã oamenii ºi le ordonã sã
fie pregãtiþi pentru plecare, dar sã
facã totul în secret ca sã nu se afle.
Totuºi Didona a aflat ºi a trimis dupã
el. La început Didona a fost amabi-
lã cu el ºi i-a reamintit tot ceea ce
fãcuse ea pentru el ºi oamenii lui.
Enea îi rãspunse cã el nu este omul
care sã nege tot binele pe care l-a
fãcut lor, dar cã el nu s-a cãsãtorit

cu ea ºi este liber s-o pãrãseascã
oricând doreºte; ºi cã Jupiter i-a or-
donat sã plece ºi el trebuie sã se
supunã. Didona a fugit ºi s-a ascuns
în palat, extrem de îndureratã. În
aceeaºi searã troienii s-au îmbarcat
ºi au pãrãsit Carthagina. De pe
mare, Enea ºi-a aruncat o ultimã
privire înspre oraºul în care trãise
fericit ºi a vãzut zidurile oraºului lu-
minate de un mare foc, fãrã sã ºtie
cã privea la rugul funerar al Dido-
nei care, auzind de plecarea lui Enea,
s-a urcat pe rug ºi ºi-a provocat sin-
gurã moartea cu un pumnal.

Cãlãtoria pe mare pânã pe coas-
ta de vest a Italiei a fost foarte plã-
cutã în comparaþie cu furtunile prin
care trecuserã înainte. Profetul
Helenus îi spusese lui Enea cã ime-
diat ce ajunge în Italia s-o caute pe
profeteasa Sibyl la peºtera ei de la
Cumae, o femeie foarte înþeleaptã,
care îi va prezice viitorul ºi-i va da
sfaturi în ceea ce are de fãcut. Enea
a gãsit-o ºi ea i-a spus cã el va tre-
bui sã se întâlneascã cu tatãl sãu
Anchise, care murise chiar înainte
de marea furtunã, ºi de la care va
afla tot ce vrea sã ºtie. Sibyl l-a aver-
tizat cã drumul în lumea de jos nu
va fi uºor, dar dacã el, Enea, este
hotãrât sã întreprindã aceastã cãlã-
torie dificilã, ea îl va însoþi. Dar mai
întâi el trebuie sã gãseascã �ramu-
ra de aur� fãrã de care nu se poate
intra în Infern. Enea însoþit Achate
a început imediat sã caute ramura
de aur dar, toate cãutãrile lor, în cele
mai dese pãduri, au dat greº. Toc-
mai când ajunseserã la disperare, au
vãzut douã turturele, pãsãrile Afro-
ditei, care zburând lin s-au aºezat
pe ramurile unui arbore cu frunze
galbene strãlucitoare, nu departe de
lacul Avernus unde era ºi intrarea
cãtre Infern. Enea a luat ramura de
aur din arborele cu frunze galbene
ºi a dus-o Sibylei. La cãderea nop-
þii, dupã ce au sacrificat patru boi
negri, în cinstea zeiþei nopþii, Heca-
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te, Sibyl a intrat în peºterã, urmatã
de Enea. Cãlãtoria spre Infern a fost
într-adevãr înspãimântãtoare, însã
cei doi au ajuns, în final, la joncþiu-
nea celor douã râuri din Infern, Co-
cytus ºi Acheron, unde Charon, bã-
trânul barcagiu transporta sufletele
de pe un mal pe celãlalt. La înce-
put, Charon nu a fost de acord sã-i
transporte pe cei doi peste râu, spu-
nând cã el transporta cu barca nu-
mai morþi nu ºi vii, însã la vederea
ramurii de aur, a acceptat sã-i trea-
cã dincolo. Pe malul opus îi aºtepta
însã câinele cu trei capete, Cerbe-
rus, care pãzea cu strãºnicie trece-
rea ºi nu lãsa pe nimeni sã treacã
mai departe. Dar Sibyl pregãtise
pentru el o bucatã de prãjiturã cu
care trecerea a fost rezolvatã uºor.
Cãlãtoria a continuat sub semnul te-
rorii pe care a încercat-o Enea la
vederea torturilor la care erau su-
puse sufletele celor care aveau de
ispãºit pãcate din viaþa lor anterioa-
rã. În drum au trecut ºi pe lângã
Valea Plângerilor, unde erau neferi-
ciþii îndrãgostiþi care se sinucisese-
rã. Aici, Enea a vãzut-o pe Didona.
Enea a început sã plângã când s-a
apropiat de ea. �Am fost eu cauza
morþii tale? Jur cã te-am pãrãsit
împotriva voinþei mele�. Ea nici nu
i-a rãspuns ºi nici nu l-a privit rãmâ-
nând rece ca o stâncã de marmurã.
Enea a fost foarte emoþionat de
aceastã întâlnire ºi ºi-a ºters mult
timp lacrimile dupã ce a pierdut-o
din vedere. În fine au ajuns la o bi-
furcare de drumuri unde Enea a fost
sfãtuit de Sibyl sã fixeze ramura de
aur pe zidul  care delimita cele douã
drumuri: drumul din stânga ducea
spre Infern, iar cel din dreapta spre
Câmpiile Elizee, unde Enea urma
sã-ºi întâlneascã tatãl, Anchise.
Câmpiile Elizee erau un loc foarte
plãcut. Aici locuiau poeþii, eroii ºi toþi
care în viaþa lor pãmânteascã îºi aju-
taserã semenii. Printre ei era ºi
Anchise, care l-a salutat pe fiul sãu

cu multã bucurie. Amândoi ºi-au
ºters lacrimi de fericire pentru
aceastã stranie întâlnire dintre un
mort, Anchise, ºi un viu, Enea, a cã-
rui dragoste pentru tatãl sãu fusese
atât de profundã încât sã vinã prin-
tre morþi. Tatãl ºi fiul au avut multe
sã-ºi spunã. Anchise l-a dus pe Enea
la râul Lethe, râul uitãrii depline, pe
malul cãruia aºteptau toþi cei care,
bând din apa râului, uitau totul de-
spre viaþa lor anterioarã ºi urmau sã
porneascã o nouã viaþã pe pãmânt.
Anchise i-a arãtat fiului sãu pe toþi
strãmoºii lor ºi pe toþi urmaºii lor,
pânã mult departe în timp, viitorii
romani, stãpânitorii lumii, numindu-i
pe fiecare, unul câte unul. În final,
i-a dat sfaturi cum sã-ºi stabileascã
el reºedinþa, în Italia, ºi cum sã de-
pãºeascã toate necazurile care îl
aºteptau. Apoi s-au despãrþit, des-
tul de calm, ºtiind cã în curând se
vor reîntâlni, când Enea va ajunge
la capãtul zilelor sale pe pãmânt.
Enea ºi Sibyl au reluat drumul lor
înapoi pe pãmânt unde s-au despãr-
þit, Enea întorcându-se la corabia lui.
A doua zi dimineaþã, Enea a înce-
put navigaþia spre nord în cãutarea
pãmântului fãgãduit, undeva la vãr-
sarea Tibrului în mare.

Dar pe Enea ºi pe oamenii lui îi
aºteptau ºi alte încercãri teribile, ca-
uza lor fiind tot Junona. Ea i-a inci-
tat pe latini ºi rutuli, popoarele cele
mai puternice din regiune, sã se opu-
nã la aºezarea pelasgilor pe terito-
riul lor. Totuºi regele latinilor, pe
nume Latinus, era binevoitor faþã de
aceºti strãini. Latinus fusese preve-
nit, în vis, de tatãl sãu Faustus sã
nu-ºi mãrite singura fatã, Lavinia, cu
nici un om din Italia, ci cu un strãin
ce va sosi curând; ºi, cã, din aceas-
tã unire, se va naºte o rasã care va
domina lumea. Aºa cã atunci când
Enea a trimis o delegaþie la regele
Latinus, cerând o bucatã de pãmânt
de-a lungul mãrii, pe care ei sã se
aºeze, regele a fost foarte binevoi-

tor, convins fiind cã Enea este strãi-
nul care va fi ginerele sãu aºa cum
îi prezise tatãl sãu Faustus. El pro-
mise tot sprijinul ºi prietenia sa, iar
lui Enea îi trimite vorbã cã el are o
fatã opritã de ceruri sã se mãrite cu
un localnic, ci doar cu un strãin, omul
destinului fetei sale, ºi care este
Enea.

Dar Junona a intervenit din nou.
Cu ajutorul unuia din Furii, Alecto,
a incitat-o pe regina Amata, mama
Laviniei, sã se opunã cãsãtoriei fii-
cei ei cu un strãin. Pe de altã parte
l-a incitat pe regele rutulilor, Turnus,
care era cel mai serios pretendent
la mâna Laviniei, sã porneascã ime-
diat un rãzboi împotriva latinilor, ca
sã previnã orice înþelegere între la-
tini ºi troieni. Alecto a reuºit sã cre-
eze ºi o a treia situaþie, ºi mai difici-
lã, în defavoarea pelasgilor. În þã-
ran localnic avea la curtea lui un
cerb tânãr, frumos ºi blând. Fata
þãranului împodobea coarnele cer-
bului cu ghirlande, îl pieptãna, îl spãla
ºi avea grija lui. În timpul zilei cer-
bul se plimba slobod pe pajiºti, dar
seara venea acasã; toþi þãranii de prin
împrejurimi îl iubeau ºi-l protejau.

Fiul lui Enea, IULIU (Ascanius),
îndemnat de Alecto, fiind la vânã-
toare, rãni mortal cerbul, care reuºi
totuºi sã ajungã acasã la stãpâna lui,
unde muri. Alecto avu grijã sã rãs-
pândeascã imediat zvonul uciderii,
fapt ce a generat o luptã între local-
nici, care vroiau sã-l omoare pe Iu-
liu, ºi tracii care îl apãrau. Aceastã
veste a ajuns la Latium imediat dupã
sosirea regelui rutulilor, Turnus, cu
armata lui, care s-a aºezat în faþa
porþilor cetãþii. Regele Latinus în-
spãimântat de desfãºurarea eveni-
mentelor, se închise în palat lãsând
lucrurile pe seama soartei. În final
armata rutulilor s-a unit cu cea a
latinilor împotriva tracilor-troieni.
Aceastã armatã unitã era condusã
de Turnus care era un soldat încer-
cat. Alãturi de el era Mezentius, fost
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rege al etruscilor, scãpat de furia
poporului sãu ºi adãpostit de Turnus.
Acest Mezentius era un soldat is-
cusit, dar de o cruzime nemaiîntâl-
nitã. Un alt aliat era Camilla, regina
volsgilor, un popor din sudul Latiu-
lui. Aceastã Camilla fusese crescu-
tã ºi antrenatã de tatãl ei sã alerge
mai repede decât pãsãrile în zbor ºi
sã mânuiascã arcul ºi sãgeþile atât
de bine, încât dobora cea mai iute
pasãre, din zbor. Ea era însoþitã de
o mânã de rãzboinici, printre care
erau ºi multe femei. Ea însãºi dis-
preþuia cãsãtoria; iubea vânãtoarea,
rãzboiul ºi libertatea ei. În aceastã
situaþie periculoasã pentru troieni,
Tatãl Tibru, zeul fluviului pe lângã
care aveau troienii tabãra lor l-a vi-
zitat pe Enea, în vis, ºi i-a spus sã
plece imediat în susul apei pânã la
un orãºel neînsemnat, unde era rege
Evandru. Zeul Tibru i-a promis lui
Enea cã va gãsi acolo ajutorul de
care are nevoie.

Dimineaþa, Enea împreunã cu
câþiva însoþitori a navigat pe Tibru,
în susul apei, pânã la Evandru, de
care au fost primiþi cu multã cãldu-
rã. Orãºelul era aºezat pe câteva
coline între care erau pajiºti verzi,
unde pãºteau oi. Enea a înþeles cã
ceea ce el vedea erau locurile pe
care într-un viitor îndepãrtat urma
sã se înalþe templele, Capitoliul, Fo-
rul Roman ºi alte edificii. Evandru
i-a povestit lui Enea cã înainte cu
mult timp þara era sub stãpânirea
unor oameni sãlbatici pânã când a
venit zeul Saturn, gonit din cer de
fiul sãu Jupiter. Zeul Saturn a schim-
bat totul în bine, a introdus ordine în
þarã ºi a domnit cu atâta înþelepciu-
ne, justiþie ºi pace încât timpul sãu a
rãmas în amintirea oamenilor ca
Epoca de Aur. Dupã aceea, aici au
domnit o serie de tirani, pânã a ve-
nit el, un exilat din Grecia ºi anume
din Arcadia. Enea a petrecut noap-
tea în umilul cort al lui Evandru pe
un pat de frunze ºi acoperit cu o bla-

nã de urs. Dimineaþa, Evandru îi
dãdu lui Enea sfatul pentru care
venise. El îi spuse cã Arcadia (el
numise noua sa þarã, dupã numele
celei pãrãsite în Grecia), era un stat
slab ce nu-i putea oferi decât un aju-
tor neînsemnat. Dar ceva mai în
susul Tibrului, pe malul opus, trãia
un popor bogat ºi puternic, etruscii,
al cãror rege fugitiv era în tabãra lui
Turnus. Acest fapt numai, era sufi-
cient ca etruscii sã-i ofere ajutor lui
Enea, pentru cã ei îl urau de moarte
pe Mezentius, fostul lor rege. Evan-
dru se oferi sã-i dea ca ajutor pe
unicul sãu fiu, Pallas; de asemeni
dãdu fiecãruia din oamenii care în-
soþeau pe Enea, câte un cal care sã-i
ducã cât mai repede la etrusci.

Între timp, lucrurile în tabãra pe-
lasgilor mergeau rãu. Fortificatã cu
tranºee ºi cu un val de pãmânt, ta-
bãra, lipsitã ºi de cei mai buni luptã-
tori ai ei, plecaþi dupã ajutor, erau
într-o situaþie disperatã. Raportul de
forþe între armata condusã de Tur-
nus ºi grupul de troieni era dezas-
truos. Turnus a atacat cu furie dar
tracii au respins cu succes toate ata-
curile lui. Potrivit ordinelor lãsate  de
Enea înainte de plecare, troienii nu
au ieºit la atac; pãrãsirea taberei ar
fi fost fatalã pentru ei, pentru cã
forþele inamicului erau mult prea
numeroase. Problema care se pu-
nea era cum sã-i dea de veste lui
Enea despre situaþia de fapt din ta-
bãrã. Acest lucru era ceva de ne-
realizat, pentru cã armata lui Tur-
nus înconjurase tabãra, din toate pãr-
þile, astfel cã nu se întrevedea nici o
soluþie. Totuºi, în tabãrã s-au gãsit
doi tineri care, observând cã în ta-
bãra rutulilor nu se vedea nici o lu-
minã ºi nu se auzea nici un zgomot,
deci toatã lumea dormea adânc, au
propus consiliului taberei sã fie lã-
saþi ei sã încerce sã strãpungã blo-
cada inamicã ºi sã-i dea de veste lui
Enea. Unul era Nisus, iar celãlalt era
cel mai bun prieten al lui, Euryales,

un copilandru încã. Nisus care era
un luptãtor experimentat, a reuºit sã-
ºi croiascã o cãrare printre soldaþii
inamici omorând în somn atâþi cât a
putut sã omoare, fãrã ca cei uciºi
sã scoatã un geamãt; Euryales era
cu el. Dar aceastã acþiune le-a luat
prea mult timp ºi la lumina slabã a
dimineþii care se anunþa, un grup de
cãlãreþi care veneau spre tabãrã, au
vãzut o scânteiere pe casca lui Eu-
ryales, ºi ºi-au dat seama cã nu este
unul de-al lor ºi l-au prins, hotãrând
sã-l omoare.

Nisus, care se rãtãcise de prie-
tenul sãu, s-a întors sã-l caute ºi a
ajuns exact atunci când inamicii se
pregãteau sã-l omoare. Atunci, el a
ieºit din ascunzãtoare de unde ob-
serva toatã scena ºi alergând la co-
mandantul cãlãreþilor a cerut sã fie
el omorât, pentru cã el este autorul
mãcelului ºi nu prietenul lui. Dar
soldatul împlântase deja suliþa în
pieptul lui Euryales. Nisus l-a omo-
rât pe loc pe ucigaºul prietenului sãu,
dar a cãzut ºi el alãturi de Euryales
strãpuns de nenumãrate lãnci. Prie-
tenia lor dusã pânã la sacrificiu a
rãmas simbol al adevãratei priete-
nii. Enea a sosit cu o armatã puter-
nicã de etrusci ºi bãtãlia dintre cele
douã armate a fost aproape o ex-
terminare. Puþini au supravieþuit,
mulþi, foarte mulþi, au cãzut: Mezen-
tius, dupã ce ºi-a vãzut propriul bã-
iat omorât, a cãzut ºi el ca ºi tânãrul
Pallas, fiul lui Evandru; în final ina-
micii tracilor-troieni sunt omorâþi în
masã.  La sfârºit Turnus ºi Enea s-au
întâlnit, lupta aceasta era însã ine-
galã. Pentru Turnus lupta cu Enea
era fãrã nici un sens, ca ºi când avea
sã se lupte cu un semizeu. Epopeea
lui Vergilius se terminã cu uciderea
lui Turnus. Suntem lãsaþi sã credem
cã Enea s-a cãsãtorit cu Lavinia
dând naºtere unei rase noi, rasa ro-
manã, punându-i astfel bazele.

De aici, legenda originii divine ºi
troiene (tracice) a poporului roman.
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�Lisimah acesta era macedonean ºi
fãcea parte din garda personalã a lui
Alexandru. (Odatã), regele, cuprins de
mânie, l-a închis într-o încãpere împreu-
nã cu un leu, dar Alexandru a gãsit ani-
malul rãpus. De atunci, Alexandru l-a
admirat fãrã încetare � ºi pentru alte
motive. ªi l-a preþuit ca pe unul din cei
mai de seamã bãrbaþi din Macedonia.
Dupã moartea lui Alexandru (323 î.Hs.,
n.n.), Lisimah ajunse rege (proclamat
rege în 306, odatã cu toþi diadohii, n.n.)
peste tracii vecini cu macedonenii, asu-
pra cãrora stãpânise Alexandru ºi, mai
înainte de el, Filip. Pãmântul lor ar fi o
micã parte a Traciei. Dintre toþi oame-
nii, nici un neam nu-i mai numeros de-
cât tracii, afarã doar de celþi, pentru cine
comparã un neam cu altul. De aceea ni-
meni mai înainte de romani nu a putut
sã-i înfrângã pe toþi tracii împreunã.
Toatã Tracia este supusã romanilor�

Atunci Lisimah, dintre vecini, s-a

DE LA DROMIHETE LA DECEBAL
ISTORIA REGILOR GETO-DACI

Conf. univ. Dr. G. D. ISCRU

DROMIHETE (DROMICHAITES)
rãzboit mai întâi cu
odrizii (în anii 322 ºi
313 î.Hs., n.n.) ºi apoi
a pornit cu armata îm-
potriva lui Dromichai-
tes ºi a geþilor (pe la
anul 300 î.Hs., n.n.).
Dar avu de înfruntat
niºte bãrbaþi foarte
pricepuþi în rãzboaie
ºi care îl întreceau cu
mult prin numãrul lor.
El însuºi ajunse într-o
primejdie cât se poate
de mare ºi scãpã cu
fuga. Fiul sãu, Agato-
cle, care-l sprijinea
atunci în luptã pentru
prima oarã, fu luat pri-
zonier de cãtre geþi.
Lisimah a fost biruit ºi
în alte lupte. ªi deoa-
rece socotea cã nu
este puþin lucru sã-ºi
aibã fiul prins în rãz-

boi, încheie o pace (probabil în 297 î.Hs.,
n.n.) cu Dromichaites ºi din stãpânirea
sa cedã getului þinuturile de dincolo de
Istru. Mai mult de nevoie îi dãdu în cã-
sãtorie (lui Dromichaites, n.n.) pe fiica
sa (aceasta, de fapt, mai târziu, când în-
suºi Lisimah a fost prins, apoi eliberat,
n.n.). Unii spun cã nu Agatocle a fost
prins, ci însuºi Lisimah (v. mai departe,
n.n.); cã l-a salvat Agatocle, care ar fi
cãutat sã cadã la o înþelegere cu Dromi-
chaites, pentru rãscumpãrarea lui. Când
s-a întors, (Lisimah) l-a cãsãtorit pe Aga-
tocles cu Lysandra�� (Pausania, De-
scrierea Greciei, 1, 9, 5/7, - cf. 112/1,
619-620).

*
�Tracii, care îl fãcuserã prizonier pe

fiul regelui, pe Agatocles (c.300 î.Hs.,
n.n.) l-au trimis cu daruri înapoi (proba-
bil în 297 î.Hs., n.n.) la tatãl sãu, pregã-
tindu-ºi astfel o scãpare împotriva în-
tâmplãrilor neprevãzute ale soartei. În

acelaºi timp ei (geþii, n.n.) nãdãjduiau
sã-ºi recapete prin aceastã binefacere
pãmântul pe care îl ocupase Lisimah. Ei
(geþii, n.n.) nu sperau deloc sã poatã
câºtiga rãzboiul, de vreme ce aproape
toþi regii cei mai puternici s-au înþeles
între ei (se încheiase un armistiþiu între
diadohi, n.n.) ºi se ajutau unul pe celã-
lalt�. Totuºi, rãzboiul a început, proba-
bil din iniþiativa lui Lisimah, în 291 î.Hs.
�Armata lui Lisimah era chinuitã de foa-
me. Prietenii îl sfãtuiau pe rege sã scape
cum va putea ºi sã-ºi mute gândul cã
oastea lui l-ar putea salva. Lisimah le
rãspunse cã nu are drept sã-ºi pãrãseas-
cã ostaºii ºi prietenii, asigurându-ºi lui o
scãpare ruºinoasã.

Dromichaites, regele tracilor, dupã
ce primi cu multã prietenie pe regele Li-
simah, numindu-l ºi tatã (poate, cãsãto-
ria lui Dromichaites cu fiica lui Lisimah
avusese loc dupã prima campanie, c.300
î.Hs., sau la 297 î.Hs.; acum, ambii �co-
pii� ai lui Lisimah erau cu tatãl lor; n.n.)
îl conduse, împreunã cu copii sãi, într-o
cetate numitã Helis.

Ajungând oºtirea lui Lisimah în pu-
terea tracilor, aceºtia (tracii, de fapt ge-
þii, care erau traci, conform izvoarelor,
n.n.) se strânserã la un loc � alergând în
numãr mare � ºi strigarã sã le fie dat pe
mânã regelui prizonier, ca sã-l pedep-
seascã. Cãci � spuneau ei � poporul,
care luase parte la primejdiile (rãzboiu-

Decebal

BurebistaBurebistaBurebistaBurebistaBurebistaBurebistaBurebistaBurebistaBurebista
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lui), trebuie sã aibã dreptul de a chibzui
asupra felului cum sã fie trataþi cei prinºi.
Dromichaites fu împotriva pedepsirii re-
gelui ºi-i lãmuri pe oºteni cã este bine
sã-l cruþe  pe bãrbatul acesta. Dacã l-ar
omorî pe Lisimah � spunea el � alþi regi
au sã-i ia domnia ºi se prea poate ca re-
gii aceºtia sã fie mult mai de temut decât
înaintaºul lor. Dar cruþându-l pe Lisimah,
acesta � cum se ºi cuvine � are sã se
arate recunoscãtor tracilor, care i-au
dãruit viaþa. Iar locurile întãrite, aflate
mai înainte vreme în stãpânirea tracilor,
ei le vor dobândi înapoi fãrã nici o pri-
mejdie.

Cu încuviinþarea mulþimii, Dromi-
chaites cautã printre prizonieri pe prie-
tenii lui Lisimah ºi totodatã pe sclavii
care obiºnuiau ca sã-l slujeascã ºi-i adu-
se în faþa regelui prizonier. Sãvârºi apoi
jertfa ºi îl pofti pe Lisimah la ospãþ �
împreunã cu prietenii sãi ºi pe tracii cei
mai de vazã. (Dromichaites) pregãti mese
(deosebite). Pentru cei din jurul lui Lisi-
mah întinse un covor regal, luat în lup-
tã, iar pentru sine ºi prietenii sãi aºternu
doar paie.

De asemenea, furã pregãtite douã
ospeþe: pentru acei macedoneni, Dro-
michaites 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, aºe-
zându-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 în pahare de corn ºi
lemn, aºa cum obiºnuiesc geþii. Pe când
bãutura era în toi, Dromichaites umplu
(cu vin) cornul cel mai mare, îi spuse lui
Lisimah �tatã� ºi îl întrebã care din cele
douã ospeþe i se pare mai vrednic de un
rege: al macedonenilor sau al tracilor.
Lisimah îi rãspunse cã al macedoneni-
lor... �Atunci � zise Dromichaites � de
ce ai lãsat acasã atâtea deprinderi, un
trai cât se poate de ademenitor ºi o dom-
nie plinã de strãluciri, ºi te-a cuprins
dorinþa sã vii la niºte barbari, care au o
viaþã de sãlbãticie, locuiesc într-o þarã
bântuitã de geruri ºi n-au parte de roa-
de îngrijite? De ce te-ai silit, împotriva
firii, sã-þi duci oºtenii pe niºte meleaguri
în care orice oaste strãinã nu poate afla
scãpare sub cerul liber?� Luând din nou
cuvântul, Lisimah spuse regelui cã nu
ºtia ce rãzboi poartã, dar cã pe viitor va
fi prietenul ºi aliatul tracilor; iar cât de-

spre recunoºtinþa datoratã, nu va rãmâ-
ne vreodatã mai prejos decât binefãcã-
torii sãi. Dromichaites primi cu un simþã-
mânt de prietenie spusele lui Lisimah.
Apoi îi puse pe cap o diademã ºi îi îngã-
dui sã se întoarcã acasã� (Diodor din
Sicilia, Biblioteca istoricã, XXI/11 ºi 12
� cf. 112/I, 195-199).

*
�Pe timpul urmaºilor lui Alexandru

(Macedon, n.n.), rege al geþilor era Dro-
michaites. Acesta, dupã ce l-a prins pe
Lisimah, care pornise cu rãzboi împotri-
va lui, i-a arãtat mai întâi sãrãcia lui ºi a
neamului sãu, precum ºi traiul lor cum-
pãtat. I-a însemnat apoi (pe macedoneni,
n.n.) sã nu mai poarte rãzboi împotriva
unor oameni de soiul lor, ci (mai degra-
bã) sã caute a se împrieteni cu dânºii. Iar
dupã ce l-a cinstit ca pe un oaspe, a le-
gat prietenie cu el ºi l-a lãsat sã plece�.
(Strabon, Geografia, VII/III, 8 � cf. 112/
I, 235).

*
�Învins în Tracia de cãtre Dromichai-

tes ºi silit sã se predea împreunã cu toa-
tã oºtirea din pricina setei, dupã ce bãu
apã ºi ajunse sclav (prizonier la regele
get, n.n.), Lisimah spuse: «O zeilor, pen-
tru cât de micã desfãtare m-am fãcut rob,
din rege ce eram!»� (Plutarh, Vieþile
paralele, Lisimah � cf. 112/I, 463).

*
�Între (geþi ºi) Marea Ponticã de la

Istru pânã la Tyras se întinde pustiul
geþilor, care e în întregime ºes ºi fãrã ape.
Când Darius, fiul lui Histaspe, a trecut
Istrul împotriva sciþilor, a fost în primej-
die sã piarã de sete împreunã cu toatã
oºtirea sa. Într-un târziu, a înþeles cum
stau lucrurile ºi s-a retras. Mai târziu,
pornind la rãzboi împotriva geþilor ºi a
regelui Dromichaites, Lisimah a trecut
prin mari primejdii ºi, mai mult încã, a
fost luat în captivitate. Dar a scãpat,
deoarece a întâlnit un barbar bun la su-
flet, dupã cum am arãtat mai sus�. (Stra-
bon, Geografia, VII/III, 14 � cf. 112/I,
241).

*
�� Nu dupã multã vreme Lisimah, a

fost prins de Dromichaites. Trãgând fo-
loase de pe urma unei asemenea situaþii,
Demetrios nãvãli repede în Tracia, ca ºi
cum ar avea sã cucereascã un þinut pus-
tiu. În acest timp beoþienii se rãzvrãtirã
din nou. Dar fu vestitã îndatã eliberarea
lui Lisimah (în anul 291 î.Hs., n.n.)� Iar,
Seleucos fu vorbit de rãu ºi el însuºi se

cãi foarte mult cã-l bãnuise pe Deme-
trios ºi cã nu-l luase ca model pe Dromi-
chaites, un bãrbat din Tracia, în privin-
þa chipului omenesc ºi regesc în care se
purtase cu Lisimah, când acesta fusese
luat prizonier� (Plutarh, Vieþi paralele,
Demetrios, 39 ºi 52 � cf. 112/I, 461).

De la Dromihete la Burebista
ZALMODEGHIKOS

Oraºul Histria trimite �soli la Zalmo-
deghikos (rege get, sec. III î.Hs.), în pri-
vinþa ostaticilor (luaþi de acesta, n.n.), soli
care �au cãlãtorit prin þarã duºmanã ºi,
înfruntând primejdii de tot soiul ºi dând
dovadã de cea mai deplinã râvnã, au adus
înapoi ostatecii (în numãr de peste ºai-
zeci), convingându-l pe Zalmodeghikos
sã restituie cetãþii veniturile�� (Decret
al cetãþii Histria � cf. 116/132-133).

MOSKON
-rege get, sec.III î.Hs., în nordul Do-

brogei, apare în legenda de pe reversul
unei monede de argint (C. Preda � cf.
116/134).

RUBOBOSTES identificat de unii ca
OROLES

�S-a mai vorbit despre originea pano-
nilor ºi creºterea puterii dacilor sub re-
gele Rubobostes�. (Trogus Pompeius,
Istoria lui Filip, Prologul cãrþii a XXXII-
a � cf. 112/I, 361).

�ªi dacii sunt o mlãdiþã a geþilor. În
vremea regelui Oroles (c.200 î.Hs., n.n.)
se luptarã fãrã succes împotriva bastar-
nilor ºi de aceea, ca pedeapsã pentru
slãbiciunea arãtatã, au fost siliþi, din
porunca regelui, ca atunci când voiau
sã doarmã, sã punã capul în locul pi-
cioarelor ºi sã facã soþiilor lor serviciile
pe care acestea obiºnuiau sã le facã lor.
Aceastã pedeapsã a fost înlãturatã nu-
mai dupã ce prin vitejia lor au ºters ruºi-
nea pe care ºi-au atras-o în rãzboiul de
mai înainte� (Trogus Pompeius, Istoria
lui Filip, XXXII, 3, 16 � cf. 112/I, 359).

REMAXOS (rege get) contra
ZOLTES (rege trac)

(Decret al oraºului-cetate Histria în
cinstea  lui Agathocles, pentru marile
servicii aduse cetãþii, între altele) ºi:
�când tracii din jurul lui Zoltes au pã-
truns cu oaste mare în Sciþia, cãtre ora-
ºele greceºti de sub oblãduirea regelui
Rhemaxos�, (Agathocles) a mers la bar-
bari ºi i-a convins sã cruþe cetatea; apoi
încã odatã �i-a convins pe Zoltes ºi pe
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traci� sã cruþe teritoriul oraºului ºi sã nu
intre în cetate; apoi din nou �a reînnoit
învoielile ºi înþelegerile� cu Zoltes; iar
când barbarii au încãlcat învoielile, a fost
ales ºi a condus apãrarea oraºului ºi a
teritoriului �pânã la trecerea (spre noi) a
regelui Rhemaxos�; acesta, dupã ce a
trecut �pe malul din faþã�, n-a lãsat în
urmã-i strãji, �de teamã�, a trimis numai
�vestitori ca sã cearã tributul� (de la
oraº! n.n.); atunci, Agathocles, din nou
ales sol, �pornind la drum pe ape, întru-
cât þinutul era cuprins de rãzboi, l-a con-
vins pe regele Rhemaxos ca sã dea spre
paza cetãþii cãlãreþi o sutã; iar când tra-
cii (lui Zoltes n.n.) au cãzut în numãr mare
asupra strãjerilor, iar aceºtia � de fricã �
au fugit pe celãlalt mal, lãsând teritoriul
cetãþii fãrã pazã�, din nou Agathocles a
fost trimis sol la fiul regelui Rhemaxos,
Phradmon (?), pe care �l-a convins� sã
dea strajã cetãþii cãlãreþi ºase sute, care,
întrecând oastea vrãjmaºilor, au înfrânt
pe cãpetenia acestora, Zoltes�� (dupã
D.M. Pippidi � cf. 116/134-136).

BUREBISTA
�Lãsând la o parte trecutul îndepãr-

tat al geþilor, întâmplãrile din vremea
noastrã sunt urmãtoarele. Ajungând în
fruntea neamului sãu, care era istovit de
rãzboaie dese, getul Burebista l-a înãl-
þat atât de mult prin exerciþii, abþinere
de la vin ºi ascultare faþã de porunci,
încât, în câþiva ani, a fãurit un Stat pu-
ternic ºi a supus geþilor cea mai mare
parte din populaþiile vecine. Ba încã a
ajuns sã fie temut ºi de romani. Cãci tre-
când plin de îndrãznealã Dunãrea ºi je-
fuind Tracia � pânã în Macedonia ºi Ili-
ria � a pustiit pe celþii care erau ameste-
caþi cu tracii ºi cu ilirii ºi a nimicit pe de-a
întregul pe boii aflaþi sub conducerea
lui Critasiros, ºi pe taurisci. Spre a þine în
ascultare poporul, el ºi-a luat ajutor pe
Deceneu, un vraci care rãtãcise multã
vreme prin Egipt, învãþând acolo unele
semne de prorocire, mulþumitã cãrora
susþinea cã tãlmãceºte voinþa zeilor. Ba
încã de un timp fusese socotit ºi zeu, aºa
cum am arãtat când am vorbit cu Zal-
moxis. Ca o dovadã pentru ascultarea
ce i-o dãdeau (geþii), este ºi faptul cã ei
s-au lãsat înduplecaþi sã taie viþa-de-vie
ºi sã trãiascã fãrã vin. Cât despre Bure-
bista, acesta a pierit din pricina unei rãs-
coale, mai înainte ca romanii sã apuce a
trimite o armatã împotriva lui. Urmaºii
acestuia la domnie s-au dezbinat, fãrã-

miþând puterea în mai multe pãrþi. De
curând, când împãratul August (Octa-
vianus, n.n.) a trimis o armatã împotriva
lor, puterea era împãrþitã în cinci State.
Atunci însã, stãpânirea se împãrþise în
patru. Astfel de împãrþiri sunt vremelni-
ce ºi se schimbã, când într-un fel, când
într-altul� (Strabon, Geografia, VII/III,
11 � cf. 112/I, 237 ºi 239).

*
�Pe când domnea asupra geþilor

Burebista � împotriva cãruia s-a pregã-
tit sã porneascã divinul Cezar � cinsti-
rea mai sus amintitã (de mare preot ºi
zeu, n.n.) o avea Decaineos� (Strabon,
Geografia, VII/III, 5-112/I, 231).

*
(Decretul oraºului Dionysopolis �

sec. I î.Hs. � în cinstea lui Acornion, care,
între alte servicii aduse oraºului, a fost
ºi) �în solie� la Argedava, la tatãl ace-
luia ºi întâlnindu-l totodatã a obþinut de
la el� (bunãvoinþa pentru) oraº� ºi a
dezlegat poporul (de tribut)�. A ajuns ºi
mare preot al zeului Dionysos al oraºu-
lui.  �ªi în timpul din urmã regele Bure-
bista ajungând cel dintâi ºi cel mai mare
dintre regii din Tracia ºi stãpânind tot
teritoriul de dincoace de fluviu (de la
sud de Dunãre, n.n.) ºi dincolo (de Du-
nãre, n.n.) ºi a ajuns de asemenea la aces-
ta (la Burebista, n.n.) în cea dintâi ºi cea
mai mare prietenie, a obþinut cele mai
bune foloase pentru patria sa, vorbin-
du-i ºi sfãtuindu-l în ceea ce priveºte
chestiunile cele mai importante, atrãgân-
du-ºi bunãvoinþa regelui spre binele
oraºului� ªi fiind trimis de regele Bure-
bista ca ambasador la Cn(aeius) Pompe-
ius (între 7 iunie ºi 9 august 48 î.Hs., n.n.),
imperator al romanilor ºi întâlnindu-se
cu acesta în pãrþile Macedoniei, lângã
Heraclea Lyncestis (azi, Bitolia-Monas-
tir, n.n.), nu numai cã ºi-a îndeplinit cu
bine însãrcinãrile primite de la rege, câº-
tigând pentru acesta bunãvoinþa roma-
nilor, dar ºi pentru patrie a purtat cele
mai frumoase negocieri�� Pentru aceas-
ta este cinstit de oraº (dupe Radu Vulpe
� cf. 116/139-140).

De la Burebista
la Decebal COMOSICUS

�Iar dupã moartea lui Deceneu, ei
(geþii, n.n.) au avut aproape în aceeaºi
veneraþie pe Comosicus, fiindcã era tot
aºa de iscusit. Acesta era considerat la
ei ºi ca rege ºi ca preot suprem ºi ca ju-
decãtor, datoritã priceperii sale, ºi îm-

pãrþea poporului dreptate ca ultimã in-
stanþã� (Iordanes, Getica, 73 � cf. 112/
II, 419).

SCORILO
�Pãrãsind ºi (el, Cosmosicus, n.n.)

aceastã viaþã, s-a urcat pe tron, ca rege
al goþilor (=geþilor!), Corillus care a con-
dus timp de patru zeci de ani popoarele
sale în Dacia. Am în vedere Dacia cea
veche, pe care acum o ocupã popoarele
gepizilor� (Iordanes, Getica, 73 � cf. 112/
II, 419).

�Scorilo, conducãtorul dacilor, ºti-
ind cã poporul roman era dezbinat din
pricina rãzboaielor civile ºi socotind cã
nu-i nimeni sã-i atace, deoarece datori-
tã unui rãzboi cu un duºman din afarã
s-ar putea restabili înþelegerea între ce-
tãþeni, a pus în faþa concetãþenilor sãi
doi câini, ºi pe când se luptau între ei cu
îndârjire, le-a arãtat un lup. Imediat câi-
nii s-au aruncat asupra acestuia, uitând
de cearta lor. Prin aceastã pildã i-a oprit
pe barbari de la un atac care ar fi adus
foloase romanilor� (Frontinus, Strata-
gemele, I, 10, 4 � cf. 112/I, 431).

DURAS
�Duras, care domnise mai înainte,

lãsase lui Decebal de bunã voie dom-
nia�� (Dio Cassius, Istoria romanã,
LXVII, 6, 1, - cf. 112/I, 683).

DURPANEUS � DECEBAL
�Cãci cât de mari au fost luptele lui

Durpaneus, regele dacilor, cu Fuscus, ºi
cât de mari dezastrele romanilor� Do-
miþian, umflat de cea mai nebuneascã
vanitate, sub pretextul înfrângerii duº-
manilor, triumfa (de fapt), pentru legiu-
nile distruse� (Paulus Orosius, Istorii
împotriva pãgânilor în ºapte cãrþi, VII,
10, 4-5-cf. 112/II, 195).

*
�Dupã un interval de timp îndelun-

gat, sub domnia împãratului Domiþian,
goþii (=geþii! n.n.), de teama zgârceniei
sale, desfãcurã tratatul ce-l încheiaserã
odinioarã cu alþi împãraþi ºi începurã sã
devasteze, împreunã cu ºefii lor, maluri-
le Dunãrii care erau de mult în stãpâni-
rea Imperiului roman, distrugându-le
armatele împreunã cu comandanþii lor.
În fruntea acestor provincii se gãseau
pe atunci, dupã Agrippa, Oppius Sabi-
nus, iar la goþi (=geþi!, n.n.), nãvãlind
asupra mai multor castele ºi cetãþi, au
prãdat legiunile care þineau de imperiu.
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Din cauza nenorocirii alor sãi, Domiþian
a plecat cu toate forþele sale în Iliria ºi
încredinþând conducerea aproape între-
gii armate generalului sãu Fuscus ºi câ-
torva bãrbaþi aleºi, i-a obligat sã treacã
peste Dunãre împotriva lui Durpaneus,
pe un pod de corãbii legate între ele.
Atunci goþii (=geþii�, n.n.), care n-au fost
luaþi pe neaºteptate, au pus mâna pe
arme ºi chiar la prima ciocnire au învins
pe romani, omorând ºi pe comandantul
acestora, Fuscus ºi au jefuit bogãþiile
din lagãrul soldaþilor. Pentru dobândi-
rea acestor victorii mari, ei i-au numit pe
conducãtorii lor semizei, adicã �anzi� ºi
nu simpli oameni, ca ºi cum ar fi învins
datoritã norocului lor� (Iordanes, Geti-
ca, 76 � cf. 112/II, 419-421).

*
�Cel mai însemnat rãzboi de atunci

al romanilor a fost cel împotriva dacilor,
asupra cãrora în vremea aceea domnea
Decebal. Duras, care domnise mai îna-
inte, lãsase lui Decebal de bunã voie
domnia, pentru cã era foarte priceput la
planurile de rãzboi ºi iscusit în înfãptui-
rea lor, ºtiind sã aleagã prilejul pentru a-l
ataca pe duºman ºi a se retrage la timp.
Dibaci în a întinde curse, era un bun
luptãtor ºi se pricepea sã foloseascã iz-
bânda, dar ºi sã iasã cu bine dintr-o în-
frângere. Din aceastã pricinã, multã vre-
me a fost un duºman de temut pentru
romani� (Dio Cassius, Istoria romanã,
LXVII, 6, 1 � cf. 112/I, 683).

Alþi regi geto-daci sau traci
COTISO

�Dacii trãiesc nedezlipiþi de munþi.
De acolo, sub conducerea regelui Coti-
so, obiºnuiau sã coboare ºi sã pustiascã
þinuturile vecine, ori de câte ori Dunã-
rea, îngheþatã de ger, îºi unea malurile.
Împãratul August (Octavianus, n.n.) a
hotãrât sã îndepãrteze aceastã popula-
þie, de care era foarte greu sã te apropii.
Astfel, a trimis pe Lentulus (prob. 11-12
d.Hs, n.n.) ºi i-au alungat pe malul de
dincolo (al Dunãrii, n.n.); dincoace au
fost aºezate garnizoane. Astfel, atunci
dacii n-au fost înfrânþi, ci doar respinºi
ºi împrãºtiaþi� (L. Annaeus Florus, Re-
zumat�, cf. 112/I, 523-525).

*
Dupã ce consemneazã primejdia ex-

ternã, venind dinspre daci ºi etiopieni
(=egipteni), pe fondul rãzboaielor civile
la Roma, poetul continuã:

�Lasã grijile obºteºti despre Cetatea

noastrã. Armata dacului Cotiso a pierit�
(Horaþiu, Ode, III, 8, 17-18 � cf. 112/I,
209).

COTISO � rege trac (odriz) ºi poet
(lui i se adreseazã Ovidiu, cerând pro-
tecþie, de la poet la poet � vezi mai sus).

DICOMES
�(Generalul P. Canidius Crassus) îi

dãdea sfatul (lui Antonius, n.n.) sã tri-
mitã de la el pe Cleopatra, atunci când
urma sã se îndrepte spre Tracia sau
Macedonia, pentru a se mãsura într-o
luptã hotãrâtoare de infanterie. Într-ade-
vãr, Dicomes, regele geþilor, îi fãgãduise
cã-l va ajuta cu armate numeroase��
(Plutarh, Vieþile paralele. Antoniu, 63
� cf. 112/I, 461).

COSON
Nume prezent într-o legendã în lim-

ba greacã imprimatã pe o monedã de
aur datatã c. 43-42 î.Hs. sau 31-29 î.Hs;
nume de dinast get din Câmpia muntea-
nã? Acelaºi cu Co<ti>son? (cf. 116/145).

MARKOS � THIAMARKOS
Nume prezent într-o inscripþie pe

fragmente ceramice descoperite de prof.
D. Berciu la Ocniþa (Vâlcea), nume iden-
tificat cu cel al unui rege local, în ve-
chea Buridava (cf. 116/146).

RHOLES � DAPYX � ZYRAXES
�Marcus Crassus fu trimis în Mace-

donia ºi Grecia (în anul 29 î.Hs., în cali-
tate de proconsul, n.n.) ºi porni un rãz-
boi împotriva dacilor ºi bastarnilor�
(Fiind) ajutat de Rholes, regele unor geþi,
(Crassus) îi nimici (pe bastarni, n.n.).
Rholes, regele unor geþi, (Crassus) îi ni-
mici (pe bastarni, n.n.). Rholes a mers la
împãrat (Octavianus Augustus, aflat aici
la Corint, n.n.) ºi pentru aceastã faptã a
fost numit prieten ºi aliat al acestuia, iar
prizonierii (bastarni, n.n.) au fost împãr-
þiþi între soldaþi. Dupã ce sãvârºi aces-
tea, Crassus se îndreaptã împotriva mo-
esilor� ºi cu trudã ºi oarecare primejdie
i-a zdrobit pe toþi, în afarã de câþiva. ªi,
atunci, s-a retras în þinuturile unor prie-
teni (cãci era iarnã) � (iarna anului 29-
28 î.Hs.) � din pricina frigului ºi încã ºi
mai mult din pricina tracilor � prin a cã-
ror þarã încercã sã se întoarcã, ca pe la
prieteni. Din nou Crassus se rãzboi cu
bastarnii ºi-i învinse. Apoi voii sã-i pe-
depseascã pe traci pentru necazurile pe
care i le pricinuiserã la întoarcerea sa

din Moseia. I se vestise cã ºi ei îºi întã-
resc poziþiile ºi se pregãtesc de rãzboi.
Biruindu-i în luptã pe medi ºi serdi (traci,
n.n.) � iar celor prinºi tãindu-le mâinile
� cu multã trudã i-a supus. El nãvãli ºi în
celelalte þinuturi, afarã de cel al odrizi-
lor� Pe când înfãptuia acestea, îl che-
mã în ajutor Rholes, care se afla în luptã
cu Dapyx, regele unor geþi (probabil
rege get din centrul Dobrogei, n.n.).
Crassus porni sã-l ajute. El aruncã cava-
leria vrãjmaºilor peste pedestrimea lor.
Înspãimântându-i ºi pe cãlãreþi în felul
acesta, nu mai dãdu nici o luptã, ci fãcu
un mare mãcel în rândurile unora ºi ale
altora, care fugeau. Apoi îl împresurã ºi
pe Dapyx � refugiat într-o fortãreaþã.
Unul din cei aflaþi în fortãreaþã îl salutã
(pe Crassus, n.n.) de pe zid în limba grea-
cã, intrã în vorbã cu el ºi hotãrî sã-i pre-
dea fortãreaþa. Prinºi în felul acesta, bar-
barii pornirã unii împotriva altora. Da-
pyx ºi mulþi alþii îºi gãsirã moartea. Cras-
sus prinse de viu pe fratele acestuia, însã
nu numai cã nu i-a fãcut nici un rãu, ba
chiar i-a dat drumul. Dupã ce a sãvârºit
acestea, Crassus s-a îndreptat apoi spre
peºtera numitã Ceiris. Aceasta era atât
de încãpãtoare ºi totodatã atât de trai-
nicã, încât se povesteºte cã titanii, când
au fost biruiþi de zei, s-au refugiat acolo.
În locul acesta, bãºtinaºii � veniþi în
mare numãr � aduseserã cu ei printre
altele lucrurile  cele mai de preþ ºi toate
turmele lor.

Crassus cãutã ºi astupã toate intrãri-
le întortocheate ºi greu de aflat (ale peº-
terii, n.n.); de aceea îi înfrânse pe aceº-
tia prin foame. Biruitor, el nu cruþã nici
pe ceilalþi geþi, deºi între Dapyx ºi ei nu
era nici o legãturã. (Crassus) a pornit
apoi împotriva Genuclei, cea mai puter-
nicã întãriturã a Statului lui Zyraxes (rege
get din nordul Dobrogei, n.n.), cãci au-
zise cã se aflã acolo steagurile luate de
bastarni de la Caius Antonius, lângã ce-
tatea istrienilor. Asediind Genucla � în
acelaºi timp de pe uscat ºi de pe Istru,
deoarece era duratã lângã apã � în scur-
tã vreme o cuceri, dar cu multã ostenea-
lã, deºi Zyraxes nu era de faþã. Cãci el,
îndatã ce aflase de atacul lui Crassus,
s-a îmbarcat ºi a pornit la sciþi (probabil
la bastarni, n.n.) cu mulþi bani, pentru a
le cere ajutor, dar nu a mai apucat sã se
întoarcã. Iatã cele sãvârºite de Crassus
la geþi. Prin locotenenþii sãi, supuse din
nou o parte a moesilor, care, biruiþi îna-
inte vreme, se rãsculaserã�
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Pentru a putea rãspunde la
aceastã întrebare, consider cã mai
întâi trebuie fãcute câteva precizãri.
Aºa, de exemplu, eu cred  cã ni-
meni nu poate sã le conteste romani-
lor marele merit de a fi cãutat sã-ºi
rostuiascã viaþa peste tot unde au
ajuns dupã chipul ºi asemãnarea
celei lãsate acasã, la Roma. Se poa-
te astfel spune cã înzestrarea ora-
ºelor cu apã bunã de bãut a fost în-
totdeauna ºi peste tot o preocupare
de cãpetenie a romanilor. În Dacia,
aceastã preocupare este atestatã de
resturile unor apeducte care apro-
vizionau cu apã de bãut capitala pro-

Alexandru Strachinã

A dispãrut scrierea dacilor?

vinciei Dacia Traiana, Sarmizegetu-
sa Ulpia Traiana, precum ºi a ora-
ºului Apulum (Alba Iulia de azi) �
principalul centru militar ºi politic al
acestei provincii. Cum la Roma îm-
pãraþii se întreceau în a construi ter-
me cât mai mari ºi mai luxoase (cele
ale lui Caracala ocupau o suprafaþã
de 188.000 mp), acestea au apãrut,
pãstrând bineînþeles proporþiile, ºi la
Apulum, ºi la Drobeta, precum ºi la
Histria. Pe lângã faptul cã aceste
construcþii erau frumos împodobite
cu marmurã ºi mozaic, ele aveau ºi
o instalaþie care aducea aerul cald
sub podeaua încãperilor. Alãturi de

terme trebuie pomenite amfiteatre-
le, unde se dãdeau lupte de gladia-
tori ºi celelalte spectacole în care
piereau de-a valma oameni ºi fiare
sãlbatice în aplauzele spectatorilor.
S-au descoperit pânã acum ruinele
amfiteatrelor din Sarmizegetusa,
Apulum, Porolisum ºi Tomis. Prin-
tre clãdirile din oraºe trebuie pome-
nite ºi templele, cum este templul cel
mare de la Sarmizegetusa închinat
lui Jupiter, ca ºi cel de la Apulum,
închinat �cavalerului singuratic� ºi
scos întâmplãtor la luminã de con-
structorii pe care episcopul Ignatius
Batthyany i-a angajat sã-i constru-

Sigiliul lui Mihai Viteazul aplicat pe un document din 1600 iulie 27.Se remarcă însemnele heraldice, precum capul
de bour având o stea între coarne, pentru Moldova, acvila cruciată(corbul pelasgic cu soarele şi luna) pentru

Valahia,şi cei doi lei afrontaţi reprezentând şi simbolizând Dacia ,pentru Transilvania.
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iascã reºedinþa sa episcopalã. Cu
ocazia sãpãturilor fãcute pentru fun-
daþia noii construcþii, ei au descope-
rit un mozaic cu o suprafaþã totalã
de 8x10 m, care ar fi putut aparþine
unui templu sau pretoriu. Mozaicul
respectiv are motive ornamentale
�dacice�, inclusiv ºarpele, în mod
deosebit reþinând însã atenþia pre-
zenþa unui cãlãreþ înconjurat de sim-
bolurile celor patru anotimpuri în
mijlocul compoziþiei. Nu încape nici
o îndoialã, nu este vorba de aceeaºi
zeitate danubianã pe care trupele
romane au întâlnit-o la colonii greci
din Dobrogea, au adus-o cu ei în
Transilvania, unde o mai întâlnim pe
tot felul de stele, iar când a fost sã
pãrãseascã provincia Dacia Traia-
na, au dus-o în sudul Dunãrii, în cele
douã Moesii (ºi nu numai). Romanii
aveau acest bun obicei ca sã accep-
te alãturi de divinitãþile lor oficiale ºi
alþi zei ai popoarelor supuse, cu con-
diþia ca adoratorii lor sã fie credin-
cioºi statului roman. În acelaºi timp,
le plãcea sã trãiascã în lux ºi desfã-
tãri. Ne spun acest lucru atât mo-
zaicurile din casele particulare de la
Apulum (Colonia Apulense), cât ºi
stelele de marmurã de pe întreg cu-
prinsul provinciei Dacia Traiana. De
regulã, stelele fie cã erau sub for-
mã de lespezi sau coloane de pia-
trã, erau folosite pentru a grava pe
ele inscripþii cu caracter variat (de
la legi ºi hotãrâri de tot felul pânã la
tratate ori inscripþii onorifice ºi fu-
nerare). În Dacia însã, abundã ste-
le de marmurã sub formã de coloa-
ne verticale, cu scene mitologice sau
de familie sculptate pe ele, dovedind
multã ingeniozitate, talent ºi price-
pere. În afara marmurei ºi a pietrei
folosite ca suporturi pentru scris, ro-
manii au mai folosit în Dacia, tãbli-
þele de bronz ºi tãbliþele de lemn
cerat. Despre tãbliþele de bronz se
spune cã ele au fost aduse la Roma
de etrusci. Aveau mare cãutare în-
trucât plumbul din ele nu era atacat
de ruginã ºi se putea pãstra în locuri
subterane ºi umede. Autoritãþile ro-

mane foloseau tãbliþele de bronz
pentru acordarea de drepturi civile
soldaþilor din trupele auxiliare, care
de regulã nu aveau cetãþenia roma-
nã ºi nici cãsãtoriile lor cu femeile
indigene nu erau legalizate. Toate
acestea se remediau prin acordarea
unui document scris pe douã tãbliþe
de bronz, numit diplome militare, în
care pe lângã civitas Romana (ce-
tãþenia romanã) ºi lus conubii (le-
galizarea cãsãtoriei), i se acorda
soldatului respectiv, titlul de veteran,
care-i dãdea dreptul ºi la o bucatã
de pãmânt. S-a discutat mult despre
aceste diplome, cu toate cã s-au
gãsit pânã acum puþine pe teritoriul
acestei provincii romane de la nord
de Dunãre. S-a spus, zic eu, cu des-
tul de multã uºurinþã cã numãrul ve-
teranilor aºezaþi în Dacia trebuie sã
fi fost considerabil de vreme ce, în
limba românã, noþiunea de om în
vârstã, cu ani mulþi, este exprimatã
tocmai de cuvântul veteran. Cei
care susþin aceastã supoziþie uitã cã
românii obiºnuiesc, de regulã, sã-i
pomeneascã de bine, ca pe niºte
strãmoºi, ºi pe cei de care sunt bu-
curoºi cã au scãpat.

Tãbliþele cerate erau foi drept-
unghiulare de lemn ºi uneori de fil-
deº, ale cãror feþe erau sãpate, lã-
sându-se de-a lungul celor patru
margini o ridicãturã care apãrã de
deteriorare pãtura de cearã întinsã
în cavitate. Pe aceastã pãturã de
cearã se scriau litere sau desene cu
un vârf ascuþit, numit stil. Adesea
se reuneau mai mult tãbliþe legate
între ele cu ajutorul unor inele sau
fire metalice. În acest caz, prima ºi
ultima din tãbliþe erau scobite ºi ce-
ruite numai pe partea interioarã, cea
exterioarã servind drept copertã
cãrþii formate astfel. Tãbliþele ce-
ruite serveau pentru exerciþii de
scriere ºi în ºcoli, fiind uºor de ºters
cele scrise, pentru socoteli, note,
concepte etc. Într-o minã de aur
pãrãsitã de la Roºia Montana (Munþii
Apuseni) a fost gãsitã o tãbliþã ce-
ratã care a servit ca suport pentru

scrierea unui act de vânzare-cum-
pãrare. Din textul scris pe ea aflãm
cã Maximus, fiul lui Bato, a cumpã-
rat de la un negustor o copilã, pe
nume Passia, cu 205 dinari. Proprie-
tarul îl asigurã cã fetiþa nu e hoaþã,
nu face pagube, nu este fugitã de
acasã ºi nu vagabondeazã. Pe vân-
zãtorul acestei fetiþe îl cheamã Das-
sius Verzonis, posibil un dalmat. Atât
la Apulum care, datoritã aºezãrii sale
geografice, a devenit în scurt timp
municipium, cât ºi în fiecare oraº mai
mare din aceastã provincie romanã
era, lângã târgul de vite, un târg de
sclavi. Aceºtia erau împãrþiþi pe ca-
tegorii dupã vârstã, sex, aptitudini
sau cunoºtinþe. Cei care ºtiau vre-
un meºteºug valorau mai mult; bã-
trânii aveau preþul cel mai mic.

În schimb, ºcoli n-avem dovezi
sã fi existat în Dacia, aºa cum era
de pildã Universitatea din Burdiga-
la (azi Bordeaux) în Galia.

În aceste condiþii, este greu, dacã
nu imposibil de admis ideea cã lo-
calnicii au renunþat din proprie ini-
þiativã la scrierea lor sacrã ºi s-au
înghesuit s-o înveþe pe cea latinã.
Acest adevãr istoric este atestat
printre altele de însuºi faptul cã dupã
retragerea romanilor din anul 275
d.H., nimeni nu a mai folosit în Da-
cia alfabetul latin. În schimb, vechea
scriere dacã a continuat sã fie prac-
ticatã, ca la ea acasã. Aceastã rea-
litate istoricã este atestatã printre
altele de cel care a fost primul epis-
cop creºtin al vizigoþilor ºi i s-a spus
Wulfila (Lupuºorul). Deºi era got
dupã tatã ºi grec dupã mamã ºi ºi-a
însuºit de tânãr limba greacã ºi lati-
na, preot fiind, le transmitea enoria-
ºilor sãi învãþãtura creºtinã într-o
scriere proprie, alcãtuitã din rune ce
se gãsesc în cea mai mare parte ºi
în simbolistica sacrã a dacilor, pre-
zentându-le ca pe un dar al lui Odin.
Este vorba de anul 341 când Wulfi-
la a fost ridicat la rangul de episcop
misionar al goþilor de la nord de
Dunãre, sau poate abia dupã anul
348, când s-a stabilit la Moesia, în
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apropierea oraºului Nicipolis ad Is-
trum. În acelaºi timp, în Moesia In-
ferior (urmaºa Scyhtiei) s-au redac-
tat mai multe scrieri patristice, în
latineºte, pânã când slavonismul a
impus românilor o limbã oficialã
strãinã de limba poporului român.
Din pãcate avem îngrozitor de puþi-
ne informaþii despre acest focar de
culturã creºtinã care a avut, dupã
cum se pare, un rol deosebit în pro-
cesul de trecere paºnicã a vlahilor
sau valahilor de la învãþãtura lui
Zamolxis la cea a Sfântului Andrei.
Pe întreg teritoriul fostei Dacii s-a
gãsit numai o singurã inscripþie creº-
tinã scrisã cu ajutorul alfabetului la-
tin. Aceasta este inscripþia votivã de
la Biertan, jud. Sibiu, care spune cã
�Ego Zenovius votum posui�, adicã,
�eu Zenovius am fãcut aceastã
(ofrandã)�.

Este, însã, de admis ideea cã lim-
ba pe care au folosit-o aceºti misio-
nari nu a fost latina, ci strãvechea
limbã strãmoºeascã a bãºtinaºilor,
cãci dacã aceºtia aveau motive sã
râdã prosteºte când Ovidiu încerca
sã-i convingã cã �femeii trebuie sã i
se spunã mulier în loc de muiere, iar
pruncuþului filius în loc de fiu�, nu
aceeaºi mai era situaþia dupã ce au
trecut printr-o experienþã ca aceea
când ºi femeia ºi copilul ºi chiar el
însuºi putea fi înhãþat de �auxiliari�
pentru vina de a nu fi plãtit impozi-
tele ºi apoi vândut la târgul de
sclavi. Se pare cã misionarii creº-
tini i-au înþeles pe cei care-ºi spu-
neau vlahi sau valahi ºi nu romani,
adicã cetãþeni ai Romei, ºi le-au
scris cãrþi de rugãciuni pe limba lor
cu ajutorul unui alfabet latin adaptat
la nevoile acestei limbi, de filozoful
bizantin Aethicus Histricus.

Acest alfabet a fost �reeditat�,
prin copiere manualã de mai multe
ori, ceea ce vine sã sprijine afirma-
þia lui Mihail Kogãlniceanu cã pânã
în anul 870 d.H. când am fost des-
pãrþiþi de bulgari prin biserica bizan-
tinã ºi chiar mai târziu, pe teritoriul
fostei Dacii s-a folosit o scriere lati-

nã, cãci iatã ce aflãm din gramatica
lui Nicolae Bãlãºescu, care a apã-
rut la Sibiu în 1848: �Românii, în suta
XII pe la anul 1100 ar fi avut în lim-
ba românã tradusã liturghia�. Acest
lucru este confirmat ºi de papa Ino-
chentiu al IV-lea (1243-1258), care
ºtia cã �valahii din Dacia, traduse-
rã, pe nesimþite, în limba lor, litur-
ghia slavicã de rit grecesc mai întâi
uzitatã ºi la dânºii� ºi cere episcopi-
lor sãi din Transilvania s-o desco-
pere ºi s-o ardã ca fiind o erezie
chiar a bisericii-mamã din Constan-
tinopol, care n-a fost consultatã. Dar
Papa de la Roma mai avea ºi alte
necazuri provocate de blackii (va-
lahii din Transilvania) ºi confirmate
printre altele ºi de Simon de Keza
din Transilvania. Amintindu-ºi de-
spre �secuii rãmãºiþe ale hunilor�,
episcopul de Oradea (1282-1290)
spune cã 3.000 de bãrbaþi au scã-
pat cu fuga din rãzboiul Krimheld
(Krimhild), ei au ajuns vecini cu bla-
ckii (românii) de la care au învãþat
scrierea.

Nu, nu este vorba de scrierea la-
tinã, cãci în acest caz Papa nu ar fi
avut nici un motiv sã se supere ºi
sã-i cearã regelui ªtefan al Unga-
riei sã-i pedepseascã pe �zakuli�
pentru nesãbuinþa doveditã. Despre
ce fel de scriere este vorba aflãm
dintr-un manuscris datat în 1702 ºi
redactat de preotul ªtefan Lakatos,
din care rezultã cã secuii foloseau
încã în jurul anului 1700 un alfabet
propriu, numit �alfabetum siculo-
rum�, cu semne speciale pentru li-
tere care difereau de cele pentru
bigrame. În total erau 56 de semne:
33 simple, ºi 23 compuse. Luând
cunoºtinþã de ele, B.P. Haºdeu con-
chide cã literele valahilor au existat
cu adevãrat ºi cã secuii le-au pre-
luat de la ei. Totuºi, o mãrturie clarã
în acest sens se credea cã nu existã
pânã în anul 1983 când a fost adus
în þarã un microfilm al unui codex
ce se aflã în arhiva Academiei de
ºtiinþe a Ungariei (sub cota Aii73/
II). Este vorba de �Codex Rodonczi�

socotit de unguri o scriere cripticã,
dar pe care a început încã în acelaºi
an s-o �decripteze� Viorica Mihai ºi
sã-ºi publice rezultatele cercetãrilor
sale în �Anale de istorie� XXIX,
1983 nr.6. Într-un articol susþinut cu
toatã rigoarea ºtiinþificã, autoarea
crede cã acest document a fost re-
dactat în secolele XII-XIII în Vala-
hia ºi demonstreazã clar cã a fost
scris cu caractere grafice dacice.
Tabelul comparativ întocmit de ea
din care rezultã uluitoarea asemã-
nare existentã între scrierea de la
Gârla Mare (sec. XV-XIII î.d.H.)
ºi cea din Codexul Robonczi (sec.
XII-XIII d.H.) ne obligã la mai mul-
te alte concluzii privind trecutul is-
toric al poporului român decât cele
puse în circulaþie pânã acum de cã-
tre istoricii ºi lingviºtii noºtri cei mai
iluºtri. În primul rând, este dovedit
faptul cã strãmoºii noºtri cei mai în-
depãrtaþi, pelasgii, sunt autorii pri-
mei scrieri din Europa ºi din lume.
În al doilea rând, nimeni nu va mai
putea spune cã urmaºii pelasgilor,
tracii, nu ºtiau sã scrie ºi sã citeas-
cã, având scrierea lor sacrã. În sfâr-
ºit, dar nu ºi în ultimul rând, este
dovedit faptul cã aceastã scriere nu
a dispãrut de pe teritoriul fostei Da-
cii decât atunci când li s-a impus vla-
hilor scrierea slavonã, consideratã
de capii bisericii creºtine �scrierii lui
Dumnezeu�. În acelaºi timp, cred cã
am reuºit sã schiþez ºi rãspunsul la
întrebarea formulatã de A. Kifiºin:
�În ce limbã vorbit-au tãrtãrienii?�
din articolul �Ramurile aceluiaºi ar-
bore� care a apãrut în nr.12 al re-
vistei �Tehnica Molodioji� din anul
1975. Cum tãrtãrienii, la care se
referea savantul rus, nu puteau vorbi
altã limbã decât cea în care scriau
ºi cum aceastã scriere, urmaºii lor
au folosit-o pânã în epoca creºtinã,
este de admis ideea cã nici limba nu
ºi-au schimbat-o, ci doar au ºlefuit-
o, fãcând-o mai cursivã ºi îmbogã-
þind-o cu unele cuvinte noi rezultate
dintr-o experienþã proprie sau, luate
de la populaþiile cu care au venit în
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contact.
Este greu, însã, dacã nu chiar im-

posibil, sã admiþi ideea cã termenii
principali ai unei îndeletniciri cum
este agricultura, care s-a practicat
pentru prima oarã în Europa pe
acest pãmânt strãbun, a dus lipsã de
termeni proprii pentru a denumii
unele operaþiuni ca a ara, a semã-
na, a treiera, a secera etc. ºi le-a
împrumutat de la romani.

ªi mai neîntemeiatã este afirma-
þia, împãrtãºitã de mulþi oameni de
ºtiinþã din þara noastrã, cã toþi ter-
menii operaþiunii de transformare a
grâului în pâine sunt de origine lati-
nã, ca ºi când morãritul ar fi o trea-
bã pe care dacii au învãþat sã o facã
de la romani. A stat cineva pe ca-
pul lor ºi le-a explicat cã la moarã
trebuie sã-i spun mela ºi pilla la piuã
ºi, mai ales, cum funcþioneazã roata
unei mori de apã, aºa cum a fãcut-o
Vitruviu în �De arhitectura�: �de
cercul lor (al roþilor) sunt prinse pa-
lete care, când sunt lovite de pute-
rea curentului, înaintând, obligã roata
sã se învârteascã�� Am dat acest
citat din literatura latinã, convins fi-
ind cã cei care aveau nevoie de ex-
plicaþii cum funcþioneazã o moarã
de apã erau romanii, ºi nu localnicii
care o construiserã. Aºa se întâm-
plã peste tot în lumea asta: gazdele
dau unele explicaþii despre lucrurile
pe care le au, iar musafirii tac ºi
ascultã. Eventual pun unele între-
bãri, aºa cum a fost cazul, de bunã
seamã, cu roata cu fãcale pe care
o vedeau pentru prima datã. De la
principiul ei de funcþionare a pornit
românul Henri Coandã atunci când
a construit primul motor cu reacþie
din lume, în anul 1910.

ªi exemple de genul acesta aº
putea da mai multe. În totalitatea lor,
ele infirmã concluzia pe care a for-
mulat-o istoricul Al. Xenopol în anul
1925 cu privire la idiomul indigen,
care a fost întunecat cu totul de lim-
ba latinã în cei 164 de ani de ocupa-
þie romanã. Aºa cã se impune sã ne
lãmurim, cât de cât, despre ce întu-

necime poate fi vorba ºi care au fost
urmãrile ei.

Din toate dicþionarele mari ale
limbii române aflãm cã a întuneca
este un verb preluat de români din
limba latinã, care se referã în prin-
cipal la soare ºi la lunã ºi înseamnã
a nu mai rãspândi luminã, a nu mai
avea strãlucire. Cei doi aºtri îºi pierd
strãlucirea atunci când sunt acope-
riþi de nori, iar pãmântul este cuprins
de întuneric atunci când soarele
apune sau este eclipsat de lunã. O
încãpere se întunecã atunci când
este stinsã lumina ºi afarã este noap-
te, iar romul se întunecã la faþã atunci
când este bolnav sau tare amãrât.
Forma flexibilã a acestui verb �la-
tin� mai este folositã în limba româ-
nã ºi atunci când cineva îºi pierde
claritatea de a judeca, încurcã lu-
crurile, respectiv cuvintele, fãrã nici
o noimã.

Nu cred cã locuitorii Daciei Tra-
iana au putut ajunge, în cei 164 de
ani de ocupaþie romanã, într-o situa-
þie atât de tristã încât sã fi fost de
actualitate aceastã ultimã ipostazã
a verbului a întuneca, dar admit
posibilitatea ca în acest timp, întrea-
ga spiritualitate sã-ºi fi pierdut strã-
lucirea care o caracteriza, intrând
într-un con de umbrã, aºa cum se
întâmplã ºi cu pãmântul în timpul unei
eclipse de soare.

În privinþa limbii, însã, nu cred cã
lucrurile au stat chiar aºa cum le
prezintã ilustrul istoric ieºean fie
numai ºi datoritã faptului cã Dacia
lui Traian este doar o parte micã a
Daciei lui Decebal.

Populaþia dacã de pe acest teri-
toriu ocupat de romani ar fi putut
învãþa limba latinã, datã fiind exis-
tenþa unui fond comun de cuvinte
sesizat într-o formã poeticã de Ovi-
diu (�Tristele�) ºi atestat vizual de
toate scenele de pe columna lui Tra-
ian, în care împãratul roman de ori-
gine lusitanã stã de vorbã fãrã tra-
ducãtor cu delegaþiile de pileaþi
care vin de câteva ori la el sã-l roa-
ge câte ceva, sau sã-ºi ofere servi-

ciile.
Este însã mult mai sigurã posibi-

litatea ca vorbitorii de limbã latinã
sã fi simþit cu timpul, asemenea lui
Ovidiu, cum în limba lor se strecoa-
rã pe nesimþite ºi pe nebãgate de
seamã tot mai multe cuvinte din lim-
ba �barbarilor� ºi sã spunã cã �nu e
vina omului, ci a locului�.

Explicaþia nu poate fi decât una
singurã: cele douã limbi au o origine
comunã, atestatã prin fondul comun
de cuvinte ºi care nu e deloc negli-
jabil, dar valurile vieþii ºi cele ale is-
toriei au fãcut ca una sã sãrãceas-
cã în cuvinte, iar alta sã se îmbogã-
þeascã. A sãrãcit limba pe care o
vorbeau priscii latini, adicã cei
vechi, cãci a trebuit ca, în momen-
tul în care a fost proclamatã limba
oficialã a marelui imperiu antic, sã
renunþe la cuvintele cu mai multe
înþelesuri, ca ºi la combinaþiile de
cuvinte echivoce, în favoarea unui
limbaj sec, supus unor rigori institui-
te de autoritãþile romane.

În tot acest timp, limba tracã,
cãci despre ea este vorba, nu nu-
mai cã ºi-a pãstrat vechiul fond de
cuvinte, dar ºi l-a putut îmbogãþi, în
urma unor experienþe proprii, sau
prin împrumuturi de la populaþiile cu
care au venit în contact.

Pentru exemplificare, mã voi fo-
losi de cuvântul val din limba româ-
nã care este echivalentul lui vallum
din limba latinã. Vom putea consta-
ta astfel cã vallum din limba latinã
este un cuvânt care indicã o parca-
na, eventual o întãriturã ºi este sus-
þinut de verbul vallo, -avi, -atum, -
are, care înseamnã a întãri cu
ºarampoi (pari de lemn) bãtuþi pe
ridicãtura de pãmânt din jurul unei
tabere, cetãþi etc.

În privinþa cuvântului val din lim-
ba românã, este de remarcat faptul
cã el poate indica atât val de pã-
mânt (valul care taie de-a curmezi-
ºul câmpul�), dar ºi alte forme na-
turale care îi seamãnã: val de apã,
val de zãpadã, precum ºi unele fe-
nomene naturale care se simt, dar
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nu se vãd: val de frig, val de cãldu-
rã, val de nebunie etc. Cuvântul val
mai poate fi întâlnit în limba românã
ºi pentru a face cunoscutã o gamã
întreagã de stãri sufleteºti: val de
dragoste, val de mânie, val de recu-
noºtinþã, care, la rândul lor, pot face
parte din alte valuri: ale vieþii, ale
tinereþii ºi chiar ale bãtrâneþii.

Toate aceste valuri ºi încã multe
altele de acest fel ne trimit cu gân-
dul la vremurile când strãmoºii noºtri
cei mai îndepãrtaþi, pelasgii, au în-
ceput sã are pãmântul, adicã sã-l
facã valuri, motiv pentru care li s-a
spus valahi, adicã agricultori. E mult
de atunci, e chiar tare mult. Tocmai
de aceea nu pot crede cã toþi ter-
menii care se folosesc în aceastã
meserie sunt de origine latinã. Ro-
manii nu au nici o vinã, respectiv nici
un merit, cã bãºtinaºii foloseau cu
mult înainte de venirea lor plugul cu
brãzdare de fier sau ale cãror roþi
erau �ferecate cu fier� (Vergiliu).

Cât despre recoltele bogate pe
care dacii le obþineau de pe pãmân-
tul negru �nehotãrnicit�, ce sã mai
spunem? Au fãcut-o destul de con-
vingãtor scriitorii greci ºi romani.

Ocuparea de cãtre romani a unei
pãrþi a Daciei nu a condus la exter-
minarea populaþiei de aici, aºa cum
Gh. ªincai o spune în Cronica sa,
fie ºi pentru simplul motiv cã roma-
nii au venit dupã aur ºi dupã sare, ºi
nu sã practice agricultura, chiar
dacã au fost mulþi cei care s-au nã-
pustit la început. Clima umedã ºi rece
de aici nu le-a priit celor care nu
ºtiau ce înseamnã o iarnã geroasã,
iar munca la câmp este o treabã
grea, care nu-i prea onoreazã pe cei
care se cred mari cuceritori.

N-avem astfel, nici un motiv sã
credem cã populaþia bãºtinaºã nu a
fost lãsatã de romani sã practice
agricultura. Au lãsat-o fie ºi din sim-
plul motiv cã ºi ocupanþii trebuiau
sã mãnânce. De cu totul altã pãre-
re erau cei care o practicau ºi care
nu se puteau împãca nicicum cu pla-
ta unor impozite care creºteau de la

an la an ºi îºi aduceau aminte de
bãtaia pe care strãmoºii lor i-au ad-
ministrat-o lui Traian. Aºa se expli-
cã apariþia unor valuri de mânie so-
cialã care au tulburat liniºtea ocu-
paþiei romane pânã în ziua în care
împãratul Aurelian s-a decis sã-ºi
retragã armata ºi administraþia la
sud de Dunãre (270-275).

Cã romanilor nu le-a fost prea
uºor sã le punã bãºtinaºilor �zãbala
în gurã� (o zãbalã care nu lasã loc
limbii latine), ne-o spune însuºi fap-
tul cã mereu au fost nevoiþi sã adu-
cã trupe noi în Provincia Dacia Tra-
iana ºi au sfârºit prin a face din ea
trei Dacii, adicã trei provincii mai
mici ºi mai bine organizate din punct
de vedere militar ºi administrativ. În
aceste condiþii, este greu de spus
câte cuvinte latine au învãþat bãºti-
naºii ºi, mai ales, de explicat de ce
limba lor nu se deosebeºte prin ni-
mic de cea a �dacilor liberi� care
n-au cunoscut �binefacerile� ocupa-
þiei romane. Istoricii noºtri au con-
semnat, fãrã a-i da vreo explicaþie,
revendicarea spontanã ºi aproape
simultanã a neamurilor trace din
aceastã parte a Europei de a li se
spune valahi ºi nu romani, sau foºti
cetãþeni romani, cum încercau po-
pulaþiile noi venite sã le spunã. N.
Iorga, de exemplu, vorbeºte despre
apariþia în sec. VI-VIII d.H. a unor
enclave valahe � Valahia Mare,
Valahia Micã etc. � chiar în imedia-
ta apropiere a Constantinopolului. ªi
tot Valahie i s-a spus ºi primului stat
feudal independent înfiinþat de Ba-
sarab cel Mare la 1324 pe malul
drept al Dunãrii, adicã pe teritoriul
geþilor care l-au avut de crai pe
Burebista. Cei de la Bizanþ au sesi-
zat existenþa mai multor Valahii, adi-
cã Valahia de la graniþa cu Unga-
ria. Din acelaºi motiv i s-a spus ce-
lui de-al doilea stat feudal românesc,
înfiinþat de voievodul maramureºan
Bogdan de Cuhea, în urma �descã-
lecatului� de la 1359, cã este Mol-
dovalahia, adicã tot o Valahie, dar
care are o apã ce se cheamã Mol-

dova. Pe parcursul acestei ape, le-
genda spune cã a �descãlecat� ºi
Dragoº, tot un maramureºan, cãru-
ia regele Ungariei i-a încredinþat
comanda mãrcii de graniþã de la
Baia (nãvãlirea tãtarilor din anul
1241 l-a învãþat sã fie mai prevãzã-
tor).

Dupã cum se poate observa, în-
cetul cu încetul, urmaºii celor trei
neamuri ale Daciei au ieºit la supra-
faþa istoriei, ca niºte insule de sub
apã (am numit astfel migraþia sla-
vã), fiecare din ele având niºte sim-
boluri emblematice strãvechi: Un-
grovalahia o pasãre cruciatã ºi Mol-
dovalahia un cap de bour cu stea
între coarne. ªi curios lucru: neim-
puse de nimeni în stemele de stat
ale celor douã þãri româneºti au apã-
rut ºi cei doi aºtri al spaþiului miori-
tic � soarele ºi luna.

În pecetea cu care Mihai Vitea-
zul ºi-a validat un hrisov în 1600 iu-
lie 27, la Iaºi, se regãsesc unele din
simbolurile sacre ale strãvechii spi-
ritualitãþi româneºti din care s-a nãs-
cut scrierea de la Tãrtãria.

Unirea celor trei þãri româneºti,
înfãptuitã de �getul� Mihai Viteazul
la 1600 a durat mai puþin de un an;
timp a fost suficient însã pentru a
se putea pune fundaþia stâlpilor de
rezistenþã ai spiritualitãþii noi româ-
neºti, de ale cãrei virtuþi beneficiem
azi.

Avem însã ºi o istorie atestatã
documentar de care nu trebuie sã
ne fie ruºine, cãci am continua ast-
fel sã-i nedreptãþim pe cei mai în-
depãrtaþi strãmoºi ai cãror urmaºi
suntem cu adevãrat.

Sã nu uitãm, deci, cã purtãm un
nume care se înfrãþeºte cu cel de
roman, dar este trac ºi, în consecin-
þã, ceva mai vârstnic. Mãrturiile ar-
heologice scoase pânã acum la lu-
minã obligã la regândirea istoriei ºi
la corectarea greºelilor. Cu siguranþã
cã o vom rescrie folosind tot alfa-
betul latin, dar vom fi poate ceva mai
buni ºi mai înþelepþi.

�
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Ziua de 8 iulie 2004 era pe cale sã
intre în istorie prin pronunþarea la Stras-
bourg  a Hotãrârii Curþii Europene a
Drepturillor Omului de condamnare a
Rusiei ºi Moldovei pentru încãlcarea
mai multor drepturi fundamentale ºi
supunerea la rele tratamente ºi torturi
a membrilor grupului Ilie Ilaºcu, deþi-
nuþi din 2 iunie 1992,  prin care se dis-
punea ºi punerea în libertate de îndatã
a lui Andrei Ivanþoc ºi Tudor Petrov-
Popa, cei doi membrii ai grupului în-
carceraþi încã la Tiraspol. Un caz fãrã
precedent, care a dat de lucru magis-
traþilor internaþionali mai bine de patru
ani. O mânã de oameni încarceraþi, con-
tra unei superputeri mondiale cum este
Rusia ºi a propriei þãri.

N-a fost sã fie aºa. Ministerul de
externe al Federaþiei Ruse se mirã ºi
nu-i vine sã creadã. Voronin se mirã ºi
el la �poarta nouã� de la Chiºinãu ºi de
nãduf destitue un ministru, de la justi-
þie. �Autoritãþile� de la Tiraspol sfideazã
hotãrârea Curþii ºi refuzã sã o punã în
aplicare. �Republica Moldoveneascã
Nistreanã îºi exprimã indignarea pro-
fundã (!?) în legãturã cu decizia CEDO
ºi considerã imposibilã eliberarea îna-
inte de termen a teroriºtilor rãmaºi în
detenþie�, sunã declaraþia unui minis-
ter de externe al unei aºa-zise admi-
nistraþii de stat nerecunoscute de nici
un alt guvern sau organizaþie interna-
þionalã decât ca cea care �exercitã au-
toritatea în acest moment în Transnis-
tria�. Numai în acest moment, aºa scrie

DACIA DE AZI

NAGANUL ªI DREPTURILE OMULUI

Motto:
Când  aceste rânduri vãd lumina tiparului colile

româneºti din regiune Transnistreanã  a Republicii
Moldova, în care se aflã copiii ºi tinerii urmaºi ai
dacilor liberi, sunt înconjurate  de miliþia regimului
separatist rusofon. Pãrinþii protestatari sunt încarce-
raþi  ºi ameninþaþi de cei ce au tupeul sã vorbeascã de
valorile civilizaþiei.

Comentariu pe marginea sentinþei CEDO de condamnare
a Rusiei ºi Moldovei în procesul Ilie Ilaºcu �

în hotãrârea CEDO.
Ar trebui sã se ia
aminte de cei vizaþi.
Dupã �acest mo-
ment� ar putea urma
un Tribunal penal
internaþional. S-au
mai vãzut cazuri. Nu
insist asupra exem-

plelor. Se ºtiu.
Uzurpatorii putch-iºti, separatiºti

din banda de comuniºti a  lui Smir-
nov,  pentru ale cãror acþiuni re-
probabile, criminale, înalta instan-
þã europeanã a stabilit angajarea
responsabilitãþii Federaþiei Ruse ºi
a Republicii Moldova care au favo-
rizat evenimentele petrecute în
Transnistria prin �un anume con-
trol� exercitat asupra teritoriului
acesteia datoritã prezenþei Arma-
tei a 14-a cu generalul Lebed la
comandã, respectiv nu a depus efor-
turi prin oficiile diplomatice ºi la
organizaþiile internaþionale în re-
zolvarea cazului �grupului Ilaºcu�
au tupeul sã eticheteze decizia Curþii
de la Strasbourg în sus-amintitul
comunicat ca �un scuipat ºi o pro-
vocarea a aºa-numiþilor militanþi
europeni pentru drepturile omului
faþã de valorile supreme (!?) ale ci-
vilizaþiei moderne�.

Care valori supreme? Pot ei � adepþii
ideologiei mumiei aceleia de la Kremlin
ale cãrei statui mai fac umbrã pãmân-
tului la Tiraspol � sã vorbeascã de �va-
lori supreme ale civilizaþiei�? Ei care
i-au þinut ºi judecat pe membrii grupu-
lui Ilaºcu în cuºti? Ei care au organizat
schingiuirea acestora ºi execuþiile simu-
late, doar doar îi vor scoate din minþi?
Ei care au pus la cale hãituirea ºi asasi-
narea luptãtorilor pentru drepturile po-
pulaþiei româno-moldovene ai þinutului
transnistrean? Care le-au închis ºcolile

cu predare în limba maternã, limbã de
stat a Republicii Moldova, care le-au hãr-
þuit preoþii patrioþi, învãþãtorii ºi profe-
sorii alungându-i. Ei care sfideazã nor-
mele de drept internaþional cu sprijinul
mercenarilor cazaci aduºi din stepele
Ucrainei ºi sub oblãduirea interesatã a
Federaþiei Ruse care �este la ea acasã�
- mai aproape cu 1800 de km de inima
Europei - în aºa-zisa republicã de pe
malul Nistrului. În nici un caz. Nu ºtiu
dece, acest comunicat sfidãtor mi-a
amintit de anii adolescenþei mele când
ni se inculca cu obstinenþã cultul pentru
revoluþia bolºevicã ºi pentru comunism.
Când valori ale literaturii româneºti ºi
universale erau puse pe liste de inter-
dicþie, înlocuite cu prolet-cultismul de
duzinã ºi cu filmele cu comisari � bãr-
baþi sau femei � în scurte de piele ºi cu
NAGAN. Un pistol mare, în toc de lemn,
care se putea utiliza ca pat de armã,
trnsformându-l într-un fel de puºcã.
Înapoia naganului scos din toc era co-
misarul bolºevic. În gura þevii naganu-
lui, oameni nevinovaþi, bãrbaþi, bãtrâni,
femei ºi copii, etichetaþi de comisar ca
burghezi sau chiaburi, asasinaþi fãrã milã
ºi fãrã judecatã. Nici urmã de drepturi
sau libertãþi, de valori de civilizaþiei.
Numai barbarie, anarhie ºi ateism.

Acum au îndreptat naganul împo-
triva CEDO. Cât va mai suporta lu-
mea cu adevãrat civilizatã a începutu-
lui de mileniu trei, enclava ruso-bolºe-
vicã separatistã, purtãtoare de nagan,
de la Tiraspol? Dar pe leninistul Voro-
nin de la Chiºinãu, obsedat de perico-
lul civilizaþiei româneºti? Nu cred cã
prea mult timp. În numele celor ce pãs-
treazã în conºtiinþã adevãratele valori
ale civilizaþiei strãvechi a Dacilor, sã-i
demascãm pe aceºti întârziaþi  purtã-
tori de nagan ai istoriei ºi sã-i poftim
sã punã în aplicare deciziile Curþii de la
Strasbourg.

Ing. Niculae SPIROIU
Consilier D.R.I.S.
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TAINELE TÃBLIÞELOR DE
LA SINAIA

Am parcurs ºi am tradus aproape
toate inscripþiile de pe tãbliþele de la
Sinaia. Modelul limbii în care au fost
scrise este ORO MANISA sau DRA-
GO MANISA, �Graiul Divin�, vorbit
pe vremea lui Zamolxis, adicã prin
veacurile VIII-VII î.e.n. Fiind scrise
de mai mulþi autori, în epoci depãrta-
te între ele, textele vãdesc o evoluþie
a limbii plus varietate dialectalã. Ulti-

Adrian Bucurescu

O CRONICÃ A POPORULUI DAC PE PLÃCUÞE DE PLUMB

Despre originea ºi istoria plãcuþelor de plumb
se ºtiu prea puþine lucruri.În cel mai bun caz exis-
tã controverse susþinute de diferiþi istorici care le-au
dat atenþie de-alungul timpului. Pânã la aflarea ade-
vãrului legat de aceste plãcuþe, traducerea, inter-
pretarea sau tãlmãcirea lor este un lucru care in-
tereseazã mai mult.În premierã inginerul Dan
Romalo dupã o muncã asiduã de zeci de ani publicã
un volum intitulat Cronicã Apocrifã pe plãci de
plumb, apãrut la editura Arvin Press în 2003, vo-
lum în care prezintã traducerea acestor plãcuþe
odatã cu clasificarea lor.În luna mai 2004 la Acade-

mia Românã, Drd. Aurora Petan susþine o comuni-
care publicã în care face o istorie a plãcuþelor, anun-
þând începerea unui studiu sistematic aplecat asu-
pra acestora.

La congresul de dacologie din luna iunie, repu-
tatul lingvist Adrian Bucurescu,autor printre alte-
le a volumelor �Dacia Secretã� ºi �Dacia Magicã�
prezintã în plenul lucrãrilor traducerea a douã din-
tre aceste plãcuþe.

Începând cu acest numãr Dacia Magazin va pu-
blica în serial traducerile tuturor plãcuþelor care la
ora actualã existã ºi sunt fãcute public.

mele au fost compuse în vremea dom-
niei sau imediat dupã moartea lui Mi-
hai Viteazul, când Oro Manisa mai era
cunoscutã doar de Ordinul Solomo-
narilor, creat de regele So Lomon �Cel
Luminat� sau LO MANH �Cel Vred-
nic�, eliberatorul Daciei ºi restaurato-
rul vechiilor tradiþii ale þãrii.

În texte predominã vechiul alfa-
bet românesc, aºa-zis �chirilic�. Un
altul mai straniu, asigurã secretul me-
sajelor. Am izolat cuvintele ajutat de
latinã, limba veche cu care Oro Mani-

sa seamãnã cel mai mult, de românã
ºi albanezã, moºtenitoarele ei directe.
Uneori, cuvintele sunt despãrþite de
spaþii mai mari decât între literele le-
xemelor, iar alteori, enunþurile au chiar
semne de punctuaþie.

Unele tãbliþe par a fi fost turnate
pe la mijlocul veacului al XIX-lea,
dupã unele ce vor fi fost inscripþio-
nate în aur sau în lemn. Nu e nici o
mirare cã au fost gãsite la Sinaia, oraº
aflat la poalele KOG-A-ION-ului,
muntele sacru, aproape de izvorul Ia-

Mântuitorul ZamolxisMântuitorul ZamolxisMântuitorul ZamolxisMântuitorul ZamolxisMântuitorul ZamolxisMântuitorul ZamolxisMântuitorul ZamolxisMântuitorul ZamolxisMântuitorul Zamolxis
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LEGÃMÂNTUL LUI LOMANH

GE LOMANH
ONDO YLMO

Y MALYO
VYO

HLYO
NIZO

SI POL_ISY_PION
SIO

ONIY HOHON
IDI MOEM.

MIDIN A IURO
I MAZYES YO
OL NIYN FI

Traducere: Acel Lomanh la Apa
Slãvitã mult a vieþuit, pe Tãrâmul Di-
vin. La douãzeci ºi cinci de ani împli-
niþi, coconul a plecat de la mumã.
Mezinul s-a jurat vecinilor cã el mare
va ajunge.
Lexic:
GE � �cel�.
LO MANH � �Cel Vrednic�. Cf. alb.
mung �cãlugãr�; rom. muncã; român-
cã.
ONDO � �(la) Apa�. Cf. rom. undã;
undiþã.
YLMO � �slãvitã; binecuvântatã; mã-
reaþã�. Cf. lat. almus �hrãnitor; rod-
nic; binecuvântat�; ALMUS � loc. în
Tracia; rom. culme; ulm
Y MALYO - . mult. Cf. alb. mal �mun-
te�; rom. mal.
VIO � �a vieþuit� Cf. rom. viu.

lomiþei, râul sfânt al geto-dacilor.

MÂNTUITORUL ZAMOLXIS

ATEP OCHY OY DIO A ATL(A)-
NTO ON SON TELO. YLOE OMI
SEGEAT TROYPE GEOT Y. MATEO
O GHETO YT TROYPE O SOITO
EORTO YLO.

Traducere: A bãut din înþelepciu-
nea divinã a Atlanþilor acest tânãr vred-
nic. Pe El oamenii L-au sãgetat, trupul
rãnindu-I-L. Domnul Geþilor al Lui
trup ªi-a înviat pentru mântuirea lor.
Lexic:

ATEP � �a bãut; a sorbit� Cf. rom.
a (se) adãpa

OCHY � �(din) înþelepciunea; (din)
observaþiile (experienþele)�. Cf. rom.
ochi; a ochi

OY DIO � �cea divinã�. Cf. lat.
deus �zeu; divinitate�

A � �a; al�.
ATLANTO � �atlanþi�
ON � �acest� Cf. rom. un.
SON � �tânãr�. Cf. engl. son, rus.

sân �fiu�.
TELO � �vrednic�. Cf. rom. þel.
YLOE � �pe el�; �lui�
OMI � �oamenii�
SEGEAT � �sãgetat�
TROYPE � �trupul�
GEOT � �rãnind; tãind�. Cf. rom.

ciot; ciut.
MATEO � �domn; conducãtor;

mare�. Cf. alb. i madh �mare�.
O � �al�
GHETO � �geþilor�
YT � �al Sãu�. Cf. alb. i tij �lui;

sãu�
SOITO � �înãlþat; trezit; înviat�.

Cf. rom. a sui; suit.
EORTO � �(pentru) mântuirea;

salvarea�. Cf. rom. a ierta.
YLO � �lor, pe ei�. Cf. rom. ei; ele.
Observaþii: Apollon-Zamolxis era

considerat urmaºul profetului Ion-Or-
pheus, ultimul mare împãrat al Atlan-
þilor. Despre acest popor, ce ºi-a avut
capitala pe pãmântul românesc, am dat
amãnunte în volumele �Enigma Atlan-
þilor�, Editura Axa ºi �Atlanþii din Car-
paþi�, Editura Obiectiv.

HLYO � �(pe) tãrâmul�. Cf. rom. glie.
NYZO � �divin; prea curat�. Cf. alb.
nuse �norã; mireasã�; rom. naº;
neaoº.
SI � �la�.
POL � �douãzeci�. Cf. rom. pol.
ISY � �ºi�
PION � �cinci�. Cf. sued. fem. �cinci�.
SIO � �împliniþi; plini; umflaþi�. Cf.
rom. a sui; seu.
ONIY � �ani�
HOHON � �coconul�
IDI � �a plecat�. Cf. rus. idti �a mer-
ge�.
MOEM � �(de la) mumã; mamã�
MIDIN � �mezinul; cel plãcut; cel fru-
mos�. Cf. alb. musene �(la) mireasã�;

rom. mezin.
A � �a�
IURO � �jurat�
I � �la�
MAZYEESO � �vecini; a mãrgini�. Cf.
rom. megieº; mãceº; mezeº.
OL � �(cã) el�. Cf. rom. ãl.
NIYN � �mare�. Cf. rom. noian.
FI � �va ajunge; (va) fi�.

Observaþii: Apa Slãvitã sau Apa
Sfântã era râul NAPARIS �Cerescul;
Divinul� (cf. slav. nebo �cer�), actual-
mente Ialomiþa.

Tãrâmul Divin � Bãrãganul, þinu-
tul unde S-au nãscut Gemenii Divini.
Ca ºi multe alte texte la Sinaia, ºi aces-
ta este scris în versuri.

Legământul lui LomanhLegământul lui LomanhLegământul lui LomanhLegământul lui LomanhLegământul lui LomanhLegământul lui LomanhLegământul lui LomanhLegământul lui LomanhLegământul lui Lomanh
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Ca sã înþelegem situaþia de atunci, trebuie sã amintim
cã sultanul Mohamed II terminase cucerirea Peninsulei
Balcanice. În 1453, el ataca Constantinopolul, îl cucerea
ºi îl transforma în capitala
imperiului sãu. În 1459 cu-
cerea Serbia, în 1464 Bos-
nia, în 1467 Herþegovina ºi
Albania, în 1475 Crâmul, a
cãrui guvernare o încredin-
þeazã unui han tãtãresc.
Atena a fost cucerita în
1458,  Peloponezul în 1460.
Thracia, Macedonia ºi Bul-
garia deveniserã provincii
turceºti încã din secolul al
XIV-lea. Valahia ca sã-ºi
protejeze frontierele meri-
dionale împotriva incursi-
unilor musulmane, dupã
bãtãlia de la Nicopole din
1397, s-a obligat sã plã-
teascã turcilor un tribut
anual de 5000 de piaºtri de
argint. Peninsula Balcanicã
fiind cuceritã, Mahomed al
II-lea trebuia sã cucereas-
cã ºi Moldova, în felul
acesta drumul putând sã i
se deschidã spre Transil-
vania, Polonia ºi Ungaria,
porþile Europei deschizân-
du-i-se. Plin de curaj ºi energie el nu putea sã-i ierte Mol-
dovei, care domina gurile Dunãrii ºi colþul nord-vestic al
Mãrii Negre, refuzul de-i plãti tribut. Având aceleaºi con-
vingeri politice ca ºi tatãl sau, Baiazet II, fiul ºi succesorul
lui Mohamed II, invitã în anul 1502 hoardele tãtãreºti de
pe Volga sã se stabileascã pe câmpiile Chiliei si Cetãþii
Albe. Din nefericire pentru cauza creºtinãtãþii, dar în spe-

La 2 iunie 1.504 (7.512) se stinse marele domn ºi
erou al Moldovei Ion ªtefan Voievodul, care, în timp
de 47 de ani ai domniei sale, a apãrat cu curaj ºi devo-
tament extraordinar independenþa politicã a Moldovei
ºi a fost un zid puternic al creºtinãtãþii contra expansi-
unii domniei musulmane dincoace de Dunãre.

�Istoria militarã a poporului român�.

ªTEFAN CEL MARE,
EROU AL NEAMULUI DACO-ROMÂN

Nicolaie Densuºianu

cial pentru cea a vlahilor ºi moldo-vlahilor, principele creº-
tin Mathias Corvinul, fãrã nici un motiv, porneºte în anul
1467 la rãzboi impotriva lui ªtefan, în fruntea a 40.000 de
soldaþi. El trece pasul Oituzului ºi al Ghimeºului, inain-
tând spre Suceava, capitala Moldovei, arde Trotuºul, Ba-
cãul, Romanul ºi Neamþul oprindu-se la Baia. ªtefan, vã-
zând îngâmfarea ºi imprudenþa adversarului, care nu lua-
se mãsurile necesare de precauþie, trimite oameni care
dau foc oraºului Baia, ºi la lumina flãcãrilor ºi a lunei, îi
ataca pe unguri care, îngroziþi, cad sub sãbiile moldovene.

Oastea marelui rege al Un-
gariei este învinsã, iar mã-
reþul rege Mathia Corvinul,
rãnit de trei ori, este scos
din luptã pe targã, ca sa nu
cadã în mâinile mânioºilor
moldo-vlahi. El scapã cu
mare greutate strecurându-se
prin poteci, ajungând în
Transilvania, datoritã bunã-
tãþii unui vlah. ªtefan aflând
însa despre trãdarea aces-
tui om, îi va tãia capul. Vo-
ievodul Transilvaniei, Ion
de Darocz împreunã cu cei
4000 de luptãtori ai sãi au
fost uciºi pânã la unul. În
anul 1468, Mathia Corvi-
nul fãcu pace cu ªtefan,
dându-i castelele Ciceu ºi
Cetatea de Baltã din Tran-
silvania. De la Martini Cro-
mer � Polonia sive de ori-
gine et rebus gestis Polo-
norum� Ed.Coloniae Agrip-
pinae, 1589, p.403, aflãm
despre victoria voievodu-
lui Moldovei ªtefan asupra

hoardelor tãtãreºti ale hanului Maniac de peste Volga. Tã-
tarii Zavolgeni, adicã cei ce trãiau dincolo de Volga, trecu-
rã peste Boristhene ( Nistru) sub comanda hanului Ma-
niac în anul 1468, împãrþindu-se în trei coloane, nãvãlind
asupra Lituaniei, Podoliei ºi Moldovei. În partea Podoliei
ce þine de Lituania tãtarii au fãcut prãpãd, luând în captivi-
tate 10.000 de oameni. În partea Podoliei care þinea de

Ştefan cel Mare
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Polonia, tãtarii nu au distrus nimic, regele Poloniei fiind
înºtiinþat de ducele din Tauria, Mengligere despre acest
atac. În Moldova însa, tãtarii au fost învinºi de trei ori de
ªtefan Vodã, care a luat prizonier chiar ºi pe fiul hanului
Maniac. Hanul i-a trimis lui ªtefan 100 de soli cerându-i
cu ameniþãri sã-l lase liber pe fiul lui. ªtefan a dat ordin ca
în faþa celor 100 de soli, fiul hanului sã fie despicat de viu,
iar apoi i-a tras în þeapa pe 99 din soli, lãsând unul singur
în viaþã, cu nasul ºi urechile tãiate, sã-i dea de ºtire hanu-
lui Maniac despre cele petrecute acolo. Despre acest rãz-
boi scrie ºi cronicarul Grigore Ureche, în final ªtefan adu-
când mulþumire lui Dumnezeu, la 3 septembrie zidind mâ-
nãstirea Putna.-La începutul anului 1475 Mohamed II îl
trimite pe Suleiman-paºa din Albania, în fruntea a 120.000
de oameni, sã cucereascã Moldova. Norocul însã nu-i
surâde. ªtefan îl atrage într-o pãdure de lângã râul Bârla-
dului, din sus de Vaslui, unde-i distruge întreaga armatã.
În aceastã luptã memorabilã, de la locul numit Podul Înalt,
au cãzut patru paºi, moldovenii cucerind peste 100 de
steaguri, mulþi captivi ºi o pradã enormã. Apoi voievodul
dete ordin ca toþi captivii turci, afarã de cei mai de frunte,
sã fie traºi în þeapã. Trupurile celor uciºi în lupta de la
Podul Înalt, scrie istoricul Dlugoss, au fost arse, dar au
rãmas grãmezi mari de oase, care vor atesta ºi în secole
depãrtate mãreþia acestei biruinþe. Dar problemele lui ªte-
fan încã nu se terminarã. Pe când ªtefan se afla la Vaslui
lânga Bârlad, îi veni ºtire de la Soroca, cum cã cazacii au
trecut cu hoardele lor peste Nistru ºi prãdeaza þara. Fãrã
sã piardã timpul ªtefan îi loveºte nãpraznic, noaptea, fãrã
veste la Grumãzeºti, îi taie, spintecã ºi îi goneºte peste
apa Nistrului, mare parte din ei înecându-se în undele lui.
Se întoarce triumfãtor la Suceava, unde Mitropolitul cu
preoþii îl binecuvânteazã ca pe un împãrat ºi biruitor de
limbi pagâne. La mai puþin de un an, mai 1476, Mohamed
II, aprins de ura împotriva lui ªtefan care-i nimicise ar-
mata cea puternicã, de 120.000 de oameni, care-i alunga-
se garnizoana turceascã din Chilia, pleacã în persoanã
împotriva lui ªtefan. Trece Dunãrea pe cinci poduri cu o
mulþime de soldaþi, tunuri, cãmile ºi pãtrunde în Moldova.
În acelaºi timp nãvalesc în Moldova ºi tãtarii din Râm,
veniþi în ajutorul turcilor. Acelaºi istoric polonez Dlugoss,
ne spune cã Voievodul ªtefan nu se înspãimânta de aceºti
doi inamici foarte puternici care lovesc Moldova în ace-
laºi timp. El dãdu ordin ca toate bucatele ºi fâneþele sã li
se dea foc, pentru a nu ajunge în mâinile duºmanilor, apoi
se arunca asupra tãtarilor, de a cãror putere se temea mai
mult decât de turci. Îi loveºte, îi învinge ºi-i goneºte pânã
la Nistru cu atâta râvnã, încât pe mulþi îi taie în fugã decât
în bãtãlie. În timpul acestei persecuþii, teroarea cuprinse
aºa de mult pe tãtari, încât ei aruncau jos armele, arcurile,
tolbele cu sãgeþi, hainele de pe ei, ºeile de pe cai, ca sã
poatã fugi mai uºor ºi apoi ca niºte turbaþi, sãreau goi în

apa Nistrului, unde aproape cu toþii s-au înecat. ªtefan se
întoarce repede acum împotriva trupelor turcilor, împrãº-
tiate prin þarã, la pradã. Se retrage apoi în munþi într-o
pãdure numita de turci �Marea de arbori�, iar de cronica-
rii noºtri Valea Albã. Aici, pe 26 iunie 1476 are loc memo-
rabila bãtãlie de la Rãzboieni. Moldovenii dau foc la pãdu-
re, focul determinând la început pe ieniceri, îngroziþi, sã
se trânteascã la pãmânt. Sultanul Mohamed, observând
aceastã dezordine ºi lipsa de curaj, din partea celor mai
distinºi ostaºi ai sãi, apuca un scut ºi se repede împotriva
moldovenilor. Moldovenii sunt învinºi nu de arme, ci de
numãrul copleºitor al turcilor. Pierderile turcilor sunt enor-
me iar victoria fãrã rezultat. Mohamed încearcã sã cuce-
reascã cetatea Sucevei ºi a Hotinului, dar pierde in amân-
douã luptele o mulþime de ostaºi fãrã a le putea cuceri. Cu
toata înfrângerea suferitã la Valea Albã, ªtefan nu îºi pier-
de curajul. Tocmai când turcii voiau sã treacã Dunãrea, îi
loveºte din senin, le luã toatã prada furatã din Moldova,
aceºtia alergând disperaþi spre celãlalt mal. ªtefan se în-
toarce înspre Moldova ºi curãþã þara întreagã de turci.
Regele Ungariei, învinsul lui ªtefan, uitând de ce i se în-
tâmplase ºi lui nu de mult, într-o scrisoare adresatã Papei
Sixt al-IV-lea, numeºte retragerea lui Mohamed din Mol-
dova, o fugã ruºinoasã� (Hurmuzaki, Documente, vol-
.VIII, p.23 1476). Sultanul Baiazet II vrând sã-ºi rãzbune
pãrintele intrã cu trupele sale în Moldova în luna mai 1486.
Planul sãu era ca dupã ce va supune Moldova, sã stabi-
leascã o legaturã directã între imperiul turcesc cu tãtarii
de la Crâm ºi de pe Volga, sã colonizeze Basarabia cu
tãtari ºi sã prefacã Moldova într-un paºalâc turcesc. Tre-
ce Dunarea pe la Isaccea, ocupã Chilia ºi Cetatea Albã,
devasteazã în lung ºi în lat Moldova, ªtefan ducând doar
o luptã de hãrþuire, de slãbire a inamicului, care s-a dove-
dit practicã, pentru poporul nostru încã din timpuri strã-
vechi. Baiazet al II-lea disperat cã nu îl poate întâlni ºi
învinge pe ªtefan, obosit de lupta de hãrþuialã dusã de
trupele moldoveneºti, fu silit sã se întoarcã peste Dunare.
Din Cronica Veneta a lui Sanuto Marino (istoriograful re-
publicei Veneþiene-1532) aflãm cã sultanul turcesc când a
cucerit Cetatea Alba avea o armatã de uscat de 300.000
de oameni, iar forþele sale navale erau de 100 de corãbii
cu pânzã, ca în fine, pe lângã sultan se mai afla acolo ºi
hanul tãtar cu 30.000 de oameni cãlãri. Despre acþiunile
de rãzboi ale lui Baiazet asupra Moldovei, mai aflãm de la
analiºtii musulmani Saed-eddin ºi Idris, sec. al XVI-lea,
informaþii folosite ºi de Hammer în Istoria imperiului oto-
man. �În ziua de 1 mai 1484, Baiazet pleacã la Adrianopol
(fosta capitalã a României N.A.), de unde se pregãti sa
meargã asupra Moldovei. La 27 iunie armata sa trecu
Dunãrea pe la Isaccea, unde veni ºi Voievodul Valahiei cu
un corp auxiliar de 20.000 de oameni.

La 6 iulie Baiazet împresura cetatea Chilia ºi în 7 zile o
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cuceri. De acolo porni împotriva Cetãþii Albe (Akkerma-
nului) unde ajunse în 9 zile. Asediul acesteia a durat 16
zile, cãderea acesteia ne este descrisã de Andrea Cambini
din Florenþa, care a trãit în timpul acestor evenimente.
Acesta povesteºte cum la început Baiazet a dat voie tru-
pelor sale sã cutreiere ºi sã prade þinutul, apoi vãzând cã
cei din cetate nu se miºcã a dat ordin ca zidurile acesteia
sã fie bãtute cu artileria din mai multe pãrþi, dãrâmând cât
mai mult, ºi dând astfel ºansa coloanelor sale sã atace.
Oamenii dinãuntru însã se apãrau foarte bine, respingân-
du-i cu mare impetuozitate, întrebuinþând pentru apãra-
rea lor sãgeþi, focuri, darde ºi pietre, ºi se purtarã cu atâta
inimã încât  rãnind ºi omorând un numãr mare de ina-
mici, îi gonirã de mai multe ori. Dupã zile de atac fãrã
succes, Baiazit trimise un sol sã le spunã cã turcii vor sta
ºi vor lupta zi ºi noapte pânã vor lua cetatea ºi nu vor
cruþa pe nimeni, indiferent de sex ori vârstã. În cazul în
care se vor preda le va asigura libertatea. Auzind cei din
cetate propunerile sultanului ºi nevãzând nici o scãpare, ºi
fiindcã rãmãseserã foarte puþini, au hotãrât sã primeascã
condiþiile sultanului ºi predarã cetatea. Sultanul îºi þinu
promisiunea. -Dar nu numai ungurii, tãtarii ºi turcii atacã
Moldova. În anii 1497 ºi 1498 regele Ion Albert al Polo-
niei, dornic de glorie, crezând cã Moldova este slãbitã vine
sã supunã aceastã þarã. Sub pretext cã doreºte sã meargã
împotriva turcilor, ca sã ia din mâinile acestora Chilia ºi
Cetatea Albã, de fapt dorind sã-l punã în fruntea Moldo-
vei pe fratele sãu Sigismund. El cheamã lângã el la acest
rãzboi pe Alexandru-duce de Lituania, pe Tifen, magis-
tratul cavalerilor teutoni ºi pe ducele Masoviei. În fruntea
a 80.000 de ostaºi pãtrunde în Moldova, înaintând spre
Suceava. ªtefan îi blocheazã însã toate drumurile de apro-
vizionare dinspre Polonia ºi Rusia. Situaþia devine dificilã
pentru trupele inamice datoritã lipsei de apã, bucate ºi
nutreþ. Descurajarea creºte, disciplina scade, aºa cã ridica
asediul Sucevei dorind sã se întoarcã acasã. Ei au început
sã se retragã, fãrã nici un fel de ordine, comiþând tâlhã-
rii ºi jafuri asupra locuitorilor pe unde treceau. Pe când
trupele duºmane, dupã un drum de patru zile, sosesc în
pãdurea numitã �Bucovina�, o mulþime de þãrani pedestri
le înconjoarã din toate pãrþile, dau nãvalã asupra lor, în-
chid drumurile de ieºire cu arbori tãiaþi, rãstoarnã carele
ºi rãstoarnã asupra armatei inamice arbori pe care îi tãia-
serã înainte din rãdãcini. Lupta, dupã cum o descriu auto-
rii polonezi, a fost una din cele mai înverºunate ºi mai
crâncene. O mare parte a armatei regelui Poloniei dispare
aici, o mare parte a nobilimii celei alese a Poloniei ºi Ru-
siei se stinge sau cãzu in captivitate. Dupã Cromeri �Po-
lonia sive de orgine et rebus gestis Polonorum- 1589,
p.440 ...� Cu aceastã ocazie ªtefan se aratã de o cruditate
mai mult decât barbarã, anume el dete ordin sã mãcelã-
reascã în faþa sa pe toþi captivii, scãparã cei ce cãzurã în
mâinile turcilor ºi tãtarilor, care furã duºi în captivitate.

Unii dintre aceºtia se întoarserã dupã câtva timp în þarã,
cum a fost cazul lui Ioan Tencini, Petru Prochnici [...].
Acest rãzboi dete apoi naºtere la pagube mari ºi suferinþe
grele pentru poloni ºi ruºi. Anume, ªtefan, dorind ca sã-ºi
rãzbune injuria ce i-o fãcuse regele Poloniei ºi pentru rãz-
boiul nedrept început de acesta, se ridicã în primãvara
anului urmãtor cu trupele sale uºoare de moldoveni, turci
ºi tãtari ºi nãvãli în Polonia ºi în provincia Rusiei, apoi
trecând pe lângã cetatea ºi oraºul cel întãrit cu ziduri al
Leopolei, înainta prãdând în lung ºi în lat pânã la oraºul
Canciuga ºi la râul Visloc, rãspândind în toatã Polonia o
teroare enormã, fiindcã nimeni nu era pregãtit, ba nici nu
avea curajul ca sã stea înaintea acestui inamic, ci toþi cãu-
tau numai sã fuga, unii ascunzându-se prin fortãreþe, alþii
prin pãduri ºi munþi nestrãbãtuþi. Însã moldovenii, luând
urmele celor fugiþi, prinserã o mulþime mare de oameni
de ambele sexe, de toate condiþiile ºi etãþile, îi târârã în
sclavia demnã de compãtimit ºi-i împrãºtiarã în toate pãr-
þile, astfel cã Thracia, Scythia ºi Asia erau pline de sclavi
ruseºti. Se zice cã atunci au fost luaþi ca robi de rãzboi ºi
mânaþi înainte ca vitele peste 100.000 oameni, cu o mulþi-
me nemãsuratã de turme, de cirezi ºi tot felul de prãzi.�

Aceasta a fost urmarea faimoasei bãtãlii din codrul
Cosminului, care a adus pagube ºi suferinþe enorme pen-
tru Polonia ºi Malorusia. Gloria ºi numele lui Ion ªtefan
Voievodul Moldovei ajunse cunoscut peste tot în lume.
Uzun Assan, regele Persiei, trimite ambasadori la ªtefan
cel Mare, rugându-l ca împreunã cu alþi prinþi creºtini sã
se ridice în contra oribilei puteri a otomanilor. Papa Sixt
IV-lea, în bula ce o adreseazã creºtinilor în anul 1476,
numeºte pe ªtefan �adevarat atlet al credinþei creºtine�.
Senatul veneþian îl felicitã pe domnitorul ªtefan pentru
victoriile sale asupra turcilor.

Cele mai sincere ºi frumoase elogii le aduce lui ªtefan
istoricul polonez Ion Dlugosz, cronicarul din Cracovia,
contemporan al sãu: �Un bãrbat minunat, care nu e cu
nimic mai inferior decât ducii eroi ai vechimei ºi pe care
noi îl admirãm atât de mult. Dupã judecata mea, dânsul
este cel mai demn, cãruia sã-i deie domnia ºi imperiul
militar peste toatã lumea, ºi lui sã i se încredinþeze prin
sfatul, prin înþelegerea ºi hotãrârea comunã a tuturor creº-
tinilor, demnitatea de comandant suprem ºi duce în con-
tra turcilor.....�( Dlugossi, Hist. Polon, tomus II - 1712-,
p.528 ). De la medicul sãu, Mathei Mauriano, la anul 1502,
aflãm cã ªtefan cel Mare era un om înþelept, demn de
multã laudã, ºi foarte iubit de supuºii sãi. El a avut 36 de
bãtãlii din care a pierdut doar douã. El a zidit 44 de mâ-
nãstiri ºi biserici. Meritele aduse de el poporului nostru,
serviciile aduse de el creºtinismului ºi civilizaþiei Europei
sunt de neuitat. Pe 3 iulie 2004 (anul 7.512) s-a sãrbãtorit
în Dacia, la Putna, acest eveniment deosebit, 500 de ani
de la încetarea din viaþã a marelui voievod ªtefan cel Mare
ºi Sfânt.
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(continuare din numarul trecut)
§7. Deºi denumirea a intrat în uzul

general, totuºi lumea se întreabã de ce
nu mai degrabã GAUTA sã fie numiþi
locuitorii, decât SVIONES de la Odinus,
cãci, cu multe secole înainte de apariþia
lui Odinus, s-a dat denumirea acestor
populaþii, dupã cum am arãtat mai sus ºi
acest adevãr istoric poate fi lesne pro-
bat prin istoria diferitelor popoare ºi
neamuri.

Ce sã nu mai zãbovesc asupra aces-
tuia? Dacã totuºi se va mai gãsi careva
sã punã la îndoialã legenda nomencla-
turii, atunci un singur argument îi va fi
de ajuns: de ce aceastã etnie nu a uzur-
pat numele înainte de Odinus.

Lang fedgatal totuºi nu se îndoieº-
te de faptul cã aceastã etnie ºi-a împru-
mutat numele de la fiul lui Odinus, nu-
mit Svifdage.

§8. Din toate aceste consideraþii re-
iese clar cã cineva totuºi susþine cã Su-
eonia se poate deduce de la lacul ºi pã-
durea Veden (�se lacu et veden sylva�)
� sintagme pomenite mai sus � opinie
de care mai curând poþi sã te miri decât
s-o respingi. Nu mai puþin valabilã ar fi
ºi opinia cã ar deriva de la zwei Reiche
(douã domnii / imperii), idei despre care
Messenius a afirmat (Spe.Suec.et Goth,
c.VIII) cã te �împietresc de drept ºi de
fapt erorile acestora�.

§9. Din cele spuse mai sus, rezultã
clar cât de mult a avut �de suferit� svit-
hiod, adicã puterea sau imperiul Sueo-
nilor. Întru zãdãrnicirea acestei spuse un
bãrbat, un cunoscãtor în ale istoriei pa-
triei ºi Antichitãþii (acum a trecut deja în
rândul celor fericiþi), vine cu un argu-

ZAMOLXIS PRIMUL LEGIUITOR AL GEÞILOR
de  Carolus Lundius

De ce trebuie sã auzim de la Carolus Lundius despre Zamolxis ca fiind cel care a dat lumii primele legi
scrise?De ce nici unul din istoricii noºtrii nu-l pomeneºte? Oare de ce suedezii se mândresc cu ce noi
refuzãm sã ne mândrim? Când oare istoria noastrã în loc sã înceapã cu înfrângerea noastrã ,cu sfârºitul
nostru ca stat,cu înfrângerea lui Decebal,va începe cu istoria Daciei ºi a regilor ei?

Iatã de ce ne facem o datorie de onoare în a publica în serial întregul volum ZAMOLXIS PRIMUL
LEGIUITOR AL GEÞILOR.

Prima ediþie a acestui volum sub titlul Zamolxis Primus Getarum Legislator, scrisã de Carolus Lundius,
a apãrut în Suedia în anul 1687. Am gãsit-o rãtãcitã într-un anticariat din Upsala-Suedia,de unde am
cumpãrat-o la un preþ mare, încredinþând-o spre traducere doamnei Maria Criºan.

Dr. NAPOLEON SAVESCU

ment în sprijinul Sueonilor, al Goþilor
(Geþilor) ºi al lui Odinus; la întoarcerea
la conceptul de Scandia toate ameste-
cându-se: fãrã dubiu cã Svealand este
ceva diferit de Svearik sau Sviavelldi,
cãci pe lângã aceasta, alte monumente
literare ale strãmoºilor noºtri, existã ºi legi
ale patriei, în care este susþinut, prin cu-
vinte clare, urmãtoarea situaþie: �Swer-
kis Rzjke a aff Hedhna Warld saman-
komit / af Swealand oc Götha�, cap.1
princ. Konungz Valter, e.e. (�Regatul
Sveoniei, conform cu ultima amintire a
religiei profane, s-a închegat din regiu-
nile Sveoniei ºi Goþiei�). Tot la fel stau
lucrurile ºi în cazul substantivului pro-
priu Svithiod în loc de Svealand care
se distinge clar de GOTHALAND. Cf.
legendei Vilkina (p.d.76): �Vilkini ku-
nungr eignadist med rikinu, oc hernadi
thad land er kallad var Vilkinaland
en thad heitir nu Svithiod oc Gautland,
oc alt Sviavelldi, Skaney, Sialand, Ju-
tland, Vinland, oc oll thau riki er par
til halda�. (�Regele Vilkinus, prin forþa
armelor, ºi-a însuºit regatul Vilkinaland
care astãzi este format din Sveonia, Got-
hia, Scania, Selandia, Jutia, Vinlandia
(Vandalia) ºi din toate regiunile care se
aflã la graniþa cu acest imperiu�). Aºa
cã, spre a spune lucrurilor pe nume, Svit-
hiod se deosebeºte de Gautland ºi Svia-
velldi.ªi sã ne bazãm pe aceeaºi istorie:
af heiti ens, fyrsta haufdingia tekr hans
riki� nafn, oc su thiod er han stiornar
(de la numele celui dintâi principe al lui
a fost numit regatul ºi nu de la poporul
peste care principele domnea. Acesteia
meritã cu prisosinþã sã i te încrezi, con-
form spuselor de mai sus. Astfel, de la
Ingvem sau Inge vine cuvântul Sueo-
nes ºi Ingveones. Ingveones, dupã Pli-

nius (lib. IV, C.XIII), ba chiar ºi dupã
Tacictus (De mor. Germ., c.12); ºi ei nu
se numesc prin ceva obscur sau ascuns,
ba chiar prin ceva mai deschis ºi mai lim-
pede ºi autoritatea Ingonilor. Ingi sau
Ingve, Inge sau Ingemunder desemnea-
zã unul ºi acelaºi lucru, dupã cum citim
în cele mai multe documente consacra-
te acestui nume.

§10. Dar s-au mai numit ºi Sciþi, care
mai apoi s-au chemat Sueoni, cf. unui
vechi manuscris numit Chronicon. As
laphet dre komme Skyter on Geter, som
langt epter Kalladis Gother / oc nu
Swenste. (�Sciþii ºi Geþii s-au nãscut din
Iaphet care mai târziu, dupã Goþi, s-au
mai numit ºi Sveoni�). Dar în nici o cule-
gere de legi scrise de mânã, nu este scri-
sã greºit ordinea aceasta. Chiar ºi Isido-
rus (începutul Cronicii ºi cap. Urmãtor)
îºi începe astfel cronicul: domnia Goþi-
lor (fãrã îndoialã se va citi Geþilor � n.t.)
este cea mai veche, cãci s-a nãscut din
domnia Sciþilor. Sciþii sunt cu adevãrat
arcaºi strãluciþi, ei ridicându-se cu mult
deasupra altor popoare pentru cã lor
acest soi de arme le era absolut propriu
� tocmai de aceea Herodot (IV,27) le-a
zis ARIMASPOI, adicã �cei care þinteau
bine cu sãgeata� (cu toate cã legenda
spune cã Arimaspii nu aveau decât un
ochi, n.t.); ei erau arcaºi cãlãri (ippo-
toxotai, Thuc. 11, 139); Laurentius Val-
la i-a dat aceeaºi interpretare care mai
apoi a fost recunoscutã ºi de cãtre Hen-
ricus Stephanus. Pe deasupra, Herodot
(I. 73) a numit meºteºugul de a mânui
bine arcul ºi sãgeþile tenhn tn toxwn,
adicã �arta de a ochi cu sãgeþile�, iar
Henofon (Despre faptele ºi vorbele lui
Socrates, I, III, traducãtor în latinã car-
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dinalul Nicenus), unde se spune cã, spre
deosebire de celelalte popoare, Sciþii ºi
Tracii sunt dotaþi de la naturã cu
aceastã netã superioritate în a mânui
arcul ºi sãgeþile. Dar cã, spre deosebi-
re de spartani care mânuiesc bine sa-
bia ºi scutul, Sciþii ºi Tracii nu îndrãz-
nesc sã le mânuiascã ºi invers, sparta-
nii refuzã sã se batã cu primii, folosind
armele lor, arcul ºi sãgeata.

Lucan (Lib. III) îi numeºte pe Geloni
sagittiferi volucres, adicã �din mâinile
cãrora sãgeþile zboarã precum pãsãrile�,
iar Gelonii sunt o populaþie scitã. Dupã
cum Lucan (c.II) afirmã, ºi Masageþii
sunt sciþi, ca ºi Gelonii care se gãsesc în
jurul Lacului Maeotis, adicã al Mãrii
Azov, mergând în cãruþe scitice sau cã-
lãrind pe care care zburau, ca pãsãrile,
precum sãgeþile. Prin arta mânuirii arcu-
lui ºi sãgeþii, strãmoºii noºtri s-au distins
de celelalte popoare, dupã cum ne-o
confirmã istoria naþionalã. Cãci ei ºtiau
sã trimitã sãgeata cu o precizie perfectã,
ei mergeau în rãzboaie sau în încãierãri
cu trupul dezgolit ca sã arate duºmanu-
lui cât sunt ei de experþi în þintã perfo-
rând cu sãgeþile lor exact locul vizat. De
iscusinþa lor în mânuirea arcului ºi a sã-
geþilor ne stã pildã Magn. Sigurdar.,
Magnusa Barfots ºi legenda lui Olof
Trygfars (Flot. Lb., III, c.8) ºi în multe
alte locuri. Aºadar, Sciþii au fost printre
primii strãmoºi ai noºtri. Mânuitul arcu-
lui ºi al sãgeþii la Sciþi se învãþa încã din
fragedã copilãrie; Florus (Lib.III, c. VIII)
relateazã cã un copil refuza mâncarea
de la mama lui pânã nu-i arãta, prin pro-
priul ei exemplu, cum era lovitã de sã-
geþi. Toatã speranþa lor era în sãgeþi, ne
relateazã Tacitus (De mor. Germ., spre
final). Ei rãtãceau cu cirezile, herghelii-
le, cu caprele ºi oile prin pãduri ºi pus-
tiuri necultivate, de unde li s-a zis No-
mazi, Pãcurari, de cãtre Homer, Stra-
bon ºi, printre alþii, ºi de cãtre Silius (I,
III).

Ei nu aveau case, locuiau în cãruþe,
rãtãceau pe câmpuri, ºi aºa rãtãcitori
cum erau, aveau prin preajmã întot-
deauna penaþii. Strabon îi situeazã spre
Nord, unde suflã Crivãþul, iar Diodor din
Sicilia (Bibl.Hist., c.p.m. 209) relateazã
cã locuiau o insulã numitã Basilea în care,
pe vreme de furtunã, ieºea la ivealã un
soi de chihlimbar foarte strãlucitor, care
nu se gãsea în nici o altã parte din lume:
acesta se mai numea ºi electrum. Ura-
nia, fiica cerului, dupã moartea tatãlui, a
acceptat sã domneascã peste Basilea ºi

în urmã s-au nãscut din ea diadoou th
basileia, succesorii testamentari ai dom-
niei, Hypewrioni (Diod. Sic., Bibl. Hist.,
c.III, cap. 7, 9, 10, 13 ºi 14). Solinus adau-
gã cã dintre insulele locuite de ger-
mani, Scandinavia este cea mai mare
ºi cã nimic în aceastã insulã nu este
mai de preþ decât sticlãria care oferã
ºi cristalul, dar ºi chihlimbarul pe care
germanii îi numesc cu un cuvânt indi-
gen GLAESUM (STICLA). Plinius îl
numeºte sticlãrie (XXVII, 1, 2). ªi toc-
mai în Sveonia noastrã, în regiunea Hel-
singiei, existã o vale care se cheamã ELY-
SIA (Valea sticlei = Glysisdal, Elysisdal,
LIUSDAL), dupã Ovidius, Câmpiile Eli-
zee, dupã Vergilius, Glysis hed, Elysis
hed, adicã LIUSHED) (Vezi ºi Tacitus,
De mor. Germ., XLV; Tibull, I, 3, In Mes-
sal.) Conform ilustrului D. Gustavus
Rosenhanus ºi care în anul 1658 prezida
aceastã provincie, mi-a vorbit despre
locurile din care se expediau mãrfuri, ca
venind de la Elyzeeni ºi Naharvali, care
odinioarã ar fi locuit aceste þinuturi;
Tacitus (De mor. Germ., XLIII) relateazã
despre Mnaimos (Manheimos) Elyzieni
ºi Naharvali. Citându-l pe Plutarh care,
la rândul lui îl citeazã pe Homer, afirmã
cã în Câmpiile Elyzee se aflã capãtul
Pãmântului, cãci acolo umbra se face
vãzutã ºi astfel pune capãt globului pã-
mântesc; acolo unde lumina este împie-
dicatã, iar soarele coborând dubleazã
umbrele crescânde, începe imperiul lui
Radamantes, adicã Infernul.

De ce de la goticul lysa, iar acesta,
la rândul lui, de la Iius, liusis sau lysis?
Originea lui este clarã, pentru cã vara
câmpiile acelea, dupã cum le spune ºi
numele, sunt vãzute totdeauna lucitoa-
re; de aici poeþii au nãscocit sintagma
�la locurile fericite ale celor drepþi�, �în
insulele fericite�, �acolo unde nici vân-
turile nu bat, nici norii nu-ºi descarcã
ploaia� ºi �întotdeauna cerul este senin
ºi râde cu o luminã rãspânditã mãrini-
mos� (Lucret., De rerum natura, c.III, pe
la început) sau în Horaþiu, Epoda XVI:

�Ne pãrãseºte Oceanul planetar,
suntem înconjuraþi de ogoare, ajungem
la preafericitele câmpuri, la bogatele in-
sule: iatã, ni se dã ogorul nearat atâþia
ani � acum Ceres ni-l oferã înfloritor ºi
încãrcat cu ciorchini de struguri. Mãsli-
nii îºi scot mugurii ºi toþi copacii sunt
împodobiþi de muguri; Rãºina þâºneºte
din stejarii munþilor înalþi ºi se prelinge
prin scoarþã pânã la pãmânt. Acolo vin
de la sine direct în cãdelniþa capelei�.

(Vezi ºi comentariile lui Acronius Por-
phyrionus din Rotterdam, precum ºi ale
altora privind oda în discuþie)

Mai pot fi auzite ºi alte versiuni pri-
vitor la originea numelui acestei regiuni;
printre ele ºi cea a lui Platon (Gorgias,
p.m. 370 ff.). Vergilius, de pildã, opune
Câmpiilor Elizee, Lacus Stygias (unde
domneºte Plouton, �zeul� Infernului,
n.t.), nigra Tartara, loc rezervat dupã
moartea celor rãufãcãtori, necredincio-
ºilor, unde se dârdâie de frig (Vezi ºi
Hesiod, Theogonia, v.682, 721, 736 ºi
Platon, Phaedron, p.517 ff.) Atât Stygii
lacus , cât ºi umbra Stagiae  al lui Sene-
ca, vin de la goticul STYG. Verbul este
styggias formidare (�a se teme de
styg�); de aici s-au format multe alte
cuvinte în limba noastrã. În greacã exis-
tã verbul sugew, având acelaºi sens, in-
terpreþii însã se îndoiesc de originea eli-
nã a acestuia (Socot cã ar putea mai
degrabã trimite la vechile cuvinte româ-
neºti: 1.Strigã=�buhã de culoare cenu-
ºie cu ochi portocalii, mai însemnând ºi
strigoaicã, vrãjitoare�, precum ºi 2. Stri-
goi (Vezi ºi Vergilius, Aeneis, p.237 ºi
251). Pe bunã dreptate, se pune chiar
întrebarea de unde a fost numit de cãtre
cei vechi GLESARIA: fãrã îndoialã cã
vine de la verbul GLA care înseamnã �a
strãluci�, �a luci�, iar de aici, GLEA,
GLIA, GLOA, GLIOSA ºi LYSA = �a lu-
mina� (Nu este exclus sã poatã fi pus în
legãturã cu vechiul românesc GLIE, �pã-
mânt arat� ºi cu GAIA / GEIA / GE, �pã-
mântul-mamã� ºi, bineînþeles, grecii sã-l
fi luat de la noi ºi nu invers, aºa cum este
cazul ºi cu wallach din germanã însem-
nând �cal castrat�, cum este cazul ºi cu
Falii de Vest (Westfalen) ºi de Est (Ost-
falen) ºi cu felahii la egipteni ºi indieni,
toate aceste etnii ale cãror nume sunt
raportate la cultura pãmântului, agricul-
turã, avându-ºi obârºia în cuvântul strã-
moºesc valah, cea mai veche etnie ro-
mâneascã atestatã pânã acum, cf. Ho-
mer, Iliada, II, 739, n.t.). Cãci nu stau lu-
crurile ca în cazul latinescului Aquilo,-
onis (�crivãþ�), greceºte Boreas, ºi care
afirmã cu seninãtate Aulus Gellius (II,
22) s-ar fi format de la boatus, înseamnã
�muget� (�apo th boh), în vreme ce niº-
te bãrbaþi erudiþi, care s-au dedicat de
mult literelor ºi antichitãþilor, nu pot apro-
ba o asemenea explicaþie etimilogicã, cre-
dibilã numai la nivelul pruncilor.

§11. Acesta este ºi cazul toponimu-
lui BASILIA pomenit de Pytheas din
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cmyk color
Marsilia (vestit navigator ºi geograf din
sec. al IV-lea î.e.n., n.t.) ca fiind sediu al
Sciþilor regali: basileio înseamnã chiar
�regesc�, �regal� (Plin. XXXVII, II). Iau
martor chiar pe Herodot (IV, 56) într-un
pasaj unde Gerrhos relateazã clar despre
þinutul Sciþilor nomazi ºi despre cel al
Sciþilor regali (�ton te tn Nomadwn
wrion kai ton tn basilhiwn Skuqewn�).
ªi Lacus Maeotis (Marea de Azov, n.t.)
este locuit de Sciþii Regali ºi de Sauro-
maþi (�Maihtin, Skuqa te tou basilhiou
kai Sauromata�). Iatã pânã unde se în-
tindea odinioarã imperiul Sveonilor,
dupã cum am spus deja mai sus (aceasta
este perfect valabil ºi pentru Geto-daci,
care secole, de nu chiar milenii, au lo-
cuit amestecaþi cu popoare germanice,
atât în Peninsula Scandinavã, cât ºi în
Rusia Meridionalã, n.t.). Acei Sciþi care
au locuit în Asia, se cuvine sã-i numim
Nomazi (Skuqa tou Nomada, Hdt. I, 73).
Pe aceeaºi insulã � BASILIA � cei vechi
au numit-o BALTHIA de la BALDUR
sau Apollo, de la arcurile ºi centurile
(baltheis) de care se foloseau Sciþii, sens
în care meritã sã-l amintim pe Herodot
(IV, 11, 19 ºi 50, VI, 74), unde vorbeºte
când de arc, când despre Hercule Bal-
thicul (centuron) ºi nu numai despre
Scytha ca fiu al lui Hercule, de la care s-
au numit Regii Sciþi (Plin., 1.c., Hdt, IV,
8, IX, 10). Apollo însuºi este numit de
Vergiliu cel purtãtor de arc (Verg., Aen.
III). Iar în cartea a V-a a aceleiaºi Eneida
o spune explicit: �Acum sã ne fie permis
sã explicãm cum s-a ajuns de la centurã
la cuvântul Mare Balticã (belte), cum
apare acest cuvânt în documentele
vechi. Sciþii numiþi Regali, mai erau nu-
miþi ºi Hyperboreeni, iar sediul acestora
era insula Hyperboreenilor, Yswer Nor-
den, în gr. �uper, poetic super la latini,
Yser la Goþi ºi Sveoni, literele p ºi s se
folosesc alternativ, una în locul celeilal-
te�. La fel poate fi explicat ºi SCAN, azi
SKAN / SKANE, Scania numitã în ve-
chime Scandia. Ca Scandia, Scanau,
Scanorum sive Scandorum insula (In-
sula Scanilor sau Scanzilor), nume sub
care mai existã o regiune situatã dincolo
de celelalte regiuni, care intrã în con-
tact cu Awuilonul (Crivãþul). De aceea
Lucanus îi pomeneºte ca locuind o re-
giune situatã sub cercul glaciar sau sub
Ursa Hyperboreeanã (De bell. Civil, V,
p.m. 121), iar Cicero, citând din poema-
tica lui Aratus, spune: �urmeazã aºadar
Septentrionalii� (De nat. deorum, II,
p.m.47); Seneca îl numeºte Polul Nord,

prin sinecdoca Ursele: carul de gheaþã
al Ursei hiperboreene (Med. Act., II,
cor.V, v.315).

În vechime, strãmoºii noºtri i-au zis
Scandia, acest lucru fiind confirmat,
printre alte scrieri, inclusiv de cronici.
Astfel, în fragmente de legi, printre cele
mai vechi sunt ºi cele prescrise Sveoni-
lor ºi Goþilor, în anul 1375, unde Sveo-
nia este numitã YSWERSTOG / OS-
TWANSTOG ºi NORDANSTOGH
(Diod. Sic., Bibl. Hist., p.m.91�) Din tra-
diþia celor vechi, dupã cum o aratã Dio-
dor, aºa s-a gãsit sã fie reprezentatã gra-
fic. De cãtre cei vechi, locuitorii acestei
insule au fost numiþi Hyperboreeni; cu
atât este mai demn de crezare, cu cât
aceastã sentinþã este aºezatã la începu-
tul cãrþii. Hyperboreenii au fost numiþi
de la adverbul �uper, �peste�, �dincolo�
ºi Borea, �Crivãþ�, deci cei care locuiesc
dincolo de bãtaia crivãþului (Plin., VI, 1
3), iar la scoliastul acestuia, Adamus
(p.m. 149, 111, 83): �Danii, Sveonii ºi
Normazii, precum ºi celelalte popoare
scite au fost numite de cãtre Romani
Hyperboreeni; pe aceºtia Marcianus i-a
încãrcat cu laude de tot felul�. Scriitorii
greci (printre ei ºi Diodor Sicilianul, Lib-
.III, p.m. 132) ºi Plutarh, De facie in orbe
Lunae, p.m. 941), i-au numit populaþii
vestice, atlantice ºi hiperboreene; Taci-
tus (De mor.Germ, CXLV) relateazã: �din-
colo de Svioni nu existã decât o mare
calmã, aproape imobilã care înconjoarã
ºi închide globul terestru�. Dintre toþi
ceilalþi sciþi, hiperboreenii erau niºte oa-
meni cu totul aparte, subliniazã RUD-
BECKIUS.

§12. În legile noastre, atât mai vechi,
cât ºi mai recente, nu se face numai men-
þiunea sãgeþilor, ci întotdeauna sunt
pomenite împreunã arcul ºi sãgeþile. În
probleme de moºtenire, când se fãcea
succesiunea, acela din fii era socotit mai
norocos ºi deci ºi mai puternic în rãz-
boaie, care moºtenea 12 arcuri: acesta
se numea, de fapt, scit. ªi, dupã cum
demonstreazã codicele, în concordanþã
cu toate celelalte reglementãri, acesta
avea titlul de agent prin ereditate � AR-
FDABOLKER, ARF însemnând atât �sã-
geatã� cât ºi �arc�. Cum averea se soco-
tea în funcþie de numãrul de arcuri ºi
sãgeþi, obicei transmis ºi la strãmoºii
noºtri geþi care descindeau din sciþi,
adevãraþii sciþi erau socotiþi a fi doar
aceia care posedau de trei ori douãspre-
zece arcuri (�thre tölptir SKUTHA

strang ok bogha�), iar prin cuvântul
ARF se înþelege  atât �sãgeatã� cât ºi
�arc�. Acest mod de a judeca lucrurile
era oglindit ºi în titlul de ereditate ºi, cu
cât un fiu moºtenea un numãr cât mai
mare de arcuri ºi sãgeþi, cu atât era mai
vrednic pe câmpul de luptã; iatã-l aici
instituit ºi în contextul unei vânãtori:
�Dacã cineva, în propria-i pãdure, deci,
pe propriul sãu domeniu de vânãtoare,
dupã ce a încolþit o fiarã, simþindu-se
obosit, vrea sã se odihneascã ºi astfel
nu mai continuã vânãtoarea, pune pe
urmele fiarei un arc sau o sãgeatã; iar
dacã, dupã aceea, fiara este ucisã de
cãtre alþii, acestora le revine pielea, iar
celui care a tras primul cu sãgeata îi re-
vine restul fiarei; iar dacã se va isca o
nemulþumire, atunci se va recurge la ar-
bitrajul bãrbaþilor de bunã-credinþã (bã-
nuiesc cã nu este vorba de un proces la
tribunal, ci de o asociaþie a vânãtorilor
însãrcinatã a rezolva atari neînþelegeri,
n.t.), aºa cã se va rezolva totul cu ele-
ganþa care ne este caracteristicã�. (Oare
aceasta sã fie ºi rãdãcina ontologic-gno-
seologicã a vechii zicale româneºti �a
vinde pielea ursului din pãdure�?, n.t.)

§13. Am spus cã, în legile noastre,
prin cuvântul ARF, se înþelege nu nu-
mai �sãgeata� ci ºi �arcul�, care se mai
numeºte ºi ARMBORST. Sintagma AR-
MBORST ATARS BRESTER are sensul
�sãgeata este trasã cu arcul�.

În legile noastre, atât cele vechi, cât
ºi în cele mai dincoace, se menþioneazã
ca arme arcul ºi sãgeþile, de unde li se
trage ºi numele de Sciþi. Conform infor-
maþiilor furnizate de Kongbr (c.,XXIX
din Codex Magni Erici ºi c. XXIV din
legile generale (Codul civil) ale regelui
Christoph), luptãtorii purtau câte 12 sã-
geþi corespunzãtor cu numãrul zeilor, cf.
Virg. (Georg., I, p.41): �De aceea pe pã-
mântul nesfârºit domneºte soarele dau-
rit prin cei doisprezece aºtri ai lumii�; la
Homer (Iliad.I, p.2, v.3) gãsim folositã
cifra 9: �preþ de nouã zile zburau sãgeþi-
le lui Zeus prin armatã�.

§14. Din citatele date mai sus, pre-
cum ºi din alte surse, s-a vãzut cã Skyta
înseamnã, în legile noastre, �a trage cu
arcul ºi sãgeata�; aceasta reiese mai clar
din VOSSIUS, SCIOPIUS, CELLARIUS
ºi BORRICHIUS (De variis linguae ae-
tatibus: Defensione Vossii adversus
Sciopium).

(continuare în numãrul viitor)
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DESFIINÞAREA MEMORIEI
EXISTENÞEI DACILOR A FOST

INIÞIATÃ DE TIMPURIU
OSTILITATE PRIMARÃ

Ostilitatea romanilor faþã de formaþiu-
nile statale dacice din bazinul hidrografic
al Dunãrii, din spaþiul carpato-danubia-
no-pontic, a început în momentul în care
aceºtia au înþeles cã, în timp ce dacii erau
în mãsurã sã-ºi asigure, cu forþe proprii,
mijloacele de supravieþuire din teritoriile
pe care le ocupau, ei romanii, erau obli-
gaþi sã-ºi procure elementele de subzis-
tenþã prin jaf ºi cuceriri armate din zonele
limitrofe.

Astfel, pe mãsurã ce romanii cuceresc
pe rând Nordul Africii, Galia, Asia Micã,
Egiptul etc., formaþiunile dacice se coa-
guleazã într-un stat unitar a cãrui mãrime
creºte semnificativ, pânã când, pe timpul
lui Burebista, acesta acumuleazã puterea
care-i permite sã fie considerat chiar arbi-
tru al vieþii politice de la Roma.

Poetul roman Horaþius Quintus Flac-
cus (68-8 î.e.n.) relevã într-una dintre
�Satirele� sale, starea de spirit a roma-
nilor ºi grija acestora faþã de pericolul
care l-ar fi prezentat dacii, care-ºi apã-
rau cu îndârjire teritoriul.

�Hai bunule, � ce-ai mai auzit de-
spre daci�?

RÃZBOAIELE DACILOR CU
ROMANII

Dupã începutul rãzboiului cu dacii, din
anul 101, Traian face un efort excepþional
sã pãtrundã spre inima Daciei ºi prin defi-
leul Dunãrii la Cazane, croindu-ºi drum,
sãpat în stâncã, pe peretele vertical de pe
malul drept al fluviului, navigabilizând ca-
nalul Simplegade, Sip, de la Porþile de Fier
ºi construind podul peste Dunãre, de la
Drobeta-Turnu Severin.

În acest fel, atacând pe douã fronturi,

DAC ªI DACIA, DENUMIRI PROSCRISE O MIE DE ANI
Ing. Dan Ioan Predoiu

Motto:
�ªi când propria ta viaþã singur n-o ºtii pe de rost
O sã-ºi batã alþii capul s-o pãtrunzã cum a fost?�

Mihai Eminescu, Scrisoarea I

�Cât timp va exista în lume un singur exemplar din poeziile lui
Eminescu identitatea neamului nostru este salvatã�.

Mircea Eliade

a reuºit Traian, în anul 106, sã cucereascã
Dacia, dar numai o treime din teritoriul
sãu, care include minele de aur, de alte
minerale ºi de sare, inclusiv cãile de ac-
ces.

Dominaþia romanã în Dacia, din anul
106 pânã în anul 271, a întâmpinat o rezis-
tenþã permanentã din partea dacilor, care,
dupã cum sintetizeazã Nicolae Iorga, s-a
manifestat cu conflict armat, în 100 din
totalul de 165 de ani.

ANARHIE MILITARÃ LA ROMA
În Imperiul Roman, între anii 235 ºi

284 e.n., se declanºeazã o puternicã stare
de �anarhie militarã� cu neîntrerupte rãz-
boaie civile, ceea ce face ca la conduce-
rea statului sã se succeadã peste 25 de
împãraþi ºi co-împãraþi, exact atunci când
la graniþele imperiului apar populaþiile mi-
gratoare.

În anul 238 se produce primul atac al
dacilor, aliaþi cu carpii ºi cu goþii, la fron-
tiera romanã de la Dunãrea de jos.
ÎMPÃRAÞII ROMANI CONFIRMÃ

EXISTENÞA DACILOR
Spre sfârºitul perioadei de dominaþie

romanã, cinci împãraþi, dupã rãzboaiele
cu dacii rãzvrãtiþi, ºi-au luat titlul aureolat
de �Carpicus Maximus� ºi de �Dacicus
Maximus�: Maximus Tracul în anul 236;
Filip Arabul în anul 247; Decius în anul
249; Galenius în anul 257 ºi Aurelian în
anul 273.

Se demonstreazã, astfel, cã dacii, ca
populaþie în zonã, erau o prezenþã realã,
chiar ºi dupã încheierea perioadei de stã-
pânire romanã în Dacia.
DIN 253 e.n. ÎNCEPE PÃRÃSIREA

DACIEI
În anul 253 e.n., ca urmare a pustiiri-

lor repetate, începe un exod masiv al pã-
turilor înstãrite din provincia Dacia Traia-
nã spre regiuni mai protejate ºi mai bine

ferite de pericole, din Imperiu.
În acelaºi an, Gallenius (260-268), din

253 co-împãrat pe lângã Valerian (253-
260), tatãl sãu, nu poate împiedica nici
constituirea în Gallia, peste 15 ani, a unui
stat independent de Roma.
REGALIANUS REFACE DACIA LA

258 e.n.
Dorinþa geto-dacilor de a se elibera

de dominaþia romanã s-a manifestat prin
împãratul Regalianus (258-268).

Regalianus, fiind din neamul geto-
dacilor, dupã ce pe plan local a fost pro-
clamat împãrat, fãrã sã ajungã la Roma,
reuºeºte sã facã o Dacie independentã
cuprinzând teritorii dacice de pe ambele
maluri ale Dunãrii, din amonte de Viena,
din Boemia pânã la Nistru ºi Bug.

În �Scriptores Historiae Augustae�,
scrisã de Trebollio Pollio, se precizeazã
�Regalianus� de neam dac� fiind
chiar rudã cu însuºi Decebal��.
SULPICIA DRYANTILLA, SOÞIA SA,

IMPUNE LA 270 RETRAGEREA
ROMANILOR DIN DACIA

Deºi Regalianus este ucis miºeleºte de
oamenii lui Gallenius, în 268, regatul sãu
dacic îºi continuã, totuºi, existenþa sub
conducerea soþiei sale, Sulpicia Dryantil-
la, (268-270) pânã în anul 270, an în care
Aurelian este constrâns sã înceapã trata-
tivele pentru retragerea din Dacia a uni-
tãþilor armate romane.

Dupã retragerea Aurelianã, din anii
271-175, Imperiul roman se confruntã cu
o puternicã ofensivã a rãspândirii noii re-
ligii creºtine.

PERSECUÞII ANTICREªTINE ÎN
PERIOADA 303-313 e.n.

Edictul imperial din anul 303 condam-
nã cu vehemenþã pe adepþii noului cult
religios creºtin, ceea ce conduce la un
puternic val de persecuþii din timpul dom-
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niei lui Diocleþian (284-305).
Documentele istorice înregistreazã un

numãr deosebit de mare de martiri, în ve-
chiul teritoriu dacic din Dobrogea, din
dreapta Dunãrii, la Tomis (Constanþa),
Axiopolis (Cernavodã), Halmyris (Ra-
zelm), Dinogeþia, Noviodunum (Isaccea),
Durosturom (Silistra).

OFICIALIZAREA CREªTINISMU-
LUI DE LA 313 e.n.

CONSTANTIN CEL MARE LA
BIZANÞ

Proclamarea, prin Edictul imperial de
la Mediolanum, Milano, din anul 313, a
libertãþii de credinþã ºi a egalitãþii în drep-
turi, pentru toþi creºtinii din Imperiul ro-
man, face ca persecuþiile împotriva aces-
tora sã înceteze.

În anul 325, Constantin cel Mare (324-
337), protector al creºtinismului, instalat
la Bizanþ ca unic suveran al Imperiului
Roman, a convocat primul Conciliu Ecu-
menic, þinut de Niceea, unde se pun ba-
zele dogmatice, liturgice ºi canonice ale
bisericii creºtine.

Noua structurã organizatoricã ecle-
ziasticã este baza viitoarei ortodoxii, cu
specificul propriu de conducere autoce-
falã a bisericii.
ROMA PIERDE DIN IMPORTANÞÃ

Roma pierde din importanþã, iar struc-
tura superioarã ecleziasticã, a vechii reli-
gii pãgâne, adoptã creºtinismul sperând
sã-ºi pãstreze, totuºi, o anume notã de in-
dependenþã.

În anul 330, noile reforme constituþio-
nale fac ca senatele din Roma ºi din Con-
stantinopol sã devinã simple consilii orã-
ºeneºti.

ALIANÞA DACILOR CU GOÞII
Goþii, rãzboinici instalaþi în teritoriul

dacic de la nord de Dunãre, dupã ce s-au
aliat cu dacii localnici au preluat ostilitãþi-
le militare împotriva Imperiului Roman de
la sudul Dunãrii. Confruntarea l-a deter-
minat pe împãratul Constantin cel Mare
sã încheie cu aceºtia o pace, în anul 332,
pentru o duratã de 30 de ani în care con-
flictele armate înceteazã.

Alianþa dacilor cu goþii nu este bine
vãzutã de Roma ecleziasticã.

RUPTURA DACILOR CU ROMA,
MOTIVATÃ RELIGIOS

Perioada de dominaþie romanã în Da-
cia de la nord de Dunãre ºi ultimele perse-
cuþii religioase de dupã anul 303, la care
au fost supuºi locuitorii din Dobrogea,
din Scyþia Minor, i-a îndepãrtat pe daci

de Roma ºi i-a fãcut sã se apropie mai mult
de noile structuri religioase de la Constan-
tinopol.

OSTILITATE ÎN PLAN
RELIGIOS

În plan religios, una din cauzele gra-
ve pe care Roma creºtinã ecleziasticã le
aduce celor de la Constantinopol este cã
aceºtia, pe baza curentului �origenist�, ar
fi adoptat câte ceva din elementele de
dogmã proprii religiei geto-dacilor. Ca
exemplu Silviu N. Dragomir îl citeazã pe
teologul alexandrin Origene, apologet
creºtin (185-254 e.n.) care, apãrându-ºi op-
þiunile �împotriva lui Celus� consemnea-
zã:

�Apoi fiindcã noi creºtinii cinstim pe
cel prins ºi mort, el crede cã noi am fã-
cut la fel ca geþii, care îl cinstesc pe Za-
molxe�.

Rezultã cã ostilitatea faþã de tot ce era
de sorginte dacicã, chiar ºi cu privire la
practica religioasã, dãinuia mai de mult,
de dinainte de oficializarea religiei creºti-
ne din 325.

PARALELE DACO-CREªTINE
Cu privire la paralela între religia zal-

moxianã ºi religia creºtinã, Mircea Eliade
remarcã concludent cã:

�Nemurirea geticã devine nemurire
creºtinã��

Ca Simion Mehedinþi sã precizeze cã
strãmoºii noºtri autohtoni geto-daci au
fost �pe jumãtate creºtini înainte de a se
fi ivit Hristos pe pãmânt�.

ROMA ECLEZIASTICÃ CA PUTE-
RE POLITICÃ

Nemaiavând acces la forþa armatã,
care acum era dirijatã din noua capitalã a
imperiului, structura ecleziasticã de la
Roma, de dupã anul 325, îºi consolideazã
mai mult poziþia politicã, înþelegând sã stã-
pâneascã prin religie, ceea ce pânã atunci
rezolvaserã cu forþa armelor.

S-a încercat o apropiere ºi cu dacii de
pe ambele maluri ale Dunãrii, dar dacii
care adoptaserã creºtinismul direct de la
sursã, datoritã ºi poziþiei geografice mai
apropiate de Constantinopol, au refuzat
sã colaboreze cu trimiºii Romei, în care au
recunoscut atât pe reprezentanþii militari-
lor pe care-i alungaserã cu cca. o jumãta-
te de veac în urmã, cât ºi pe continuatorii
clericilor, care dirijaserã mãsurile de repre-
siune a fraþilor lor din dreapta Dunãrii,
din Scyþia Minor.

Refuzul dacilor de a colabora cu Roma
însemna ºi refuzul cooperãrii economice,

cãci aici în Dacia era principalul izvor de
resurse alimentare ºi de subzistenþã. Ast-
fel Roma este împinsã spre mãsuri extre-
me.

IMPUNEREA INTERDICÞIEI
ASUPRA DENUMIRILOR DE DAC

ªI DE DACIA LA 362
Ca urmare, structura ecleziasticã de la

Roma, refuzatã de daci, înþelege sã-i pe-
depseascã pe aceºtia interzicând cu stric-
teþe pânã ºi pronunþarea numelui de dac
ºi de Dacia, începând din vremea împãra-
tului Iulian Apostatul (361-363). Chiar ºi
Traian este pus la index de bisericã, ca
persecutor al creºtinilor.

PRECEDENTE
Conducerea structurilor ecleziastice

creºtine de la Roma, practica încã din clan-
destinitate, de pe când mai era încã în via-
þã Apostolul Pavel, forma de pedepsire,
cu interzicerea folosirii numelui, a acelor
comunitãþi care nu acceptau subordona-
rea totalã faþã de centru.

Astfel biserica din Laodicea, din Asia
Micã, localitate situatã la 200 km est de
Efes, este ameninþatã iniþial, pe la începu-
tul celei de a II-a jumãtãþi a secolului I e.n.
cã Domnul �o va lepãda din gura Sa�, iar
apoi în anul 63 e.n. i se aplicã efectiv sanc-
þiunea numitã: �damnaþio memoriae� (con-
damnarea la uitare) sau �erasio nominis�
(ºtergerea numelui, a pomenirii) dupã care
numele este înlocuit cu acela de �Biserica
din Efes�. Laodiceea dispãrând din scrip-
te.

�Epistola cãtre Efeseni� nu le-a fost
adresatã creºtinilor din Efes. Nu pentru ei
a fost scrisã, ci pentru �alþii�. Expresia �în
Efes� lipseºte din cele mai vechi manu-
scrise ale Epistolei, numele de Efes fiind
introdus ulterior, de cãtre cei care au alcã-
tuit �Corpus Paulinum� totalitatea scrieri-
lor Pauline, cãtre sfârºitul secolului I sau
primul sfert al secolului al II-lea. De clari-
ficarea acestei pasionante probleme,
de-a lungul secolelor, s-au ocupat de la
�Origene þi Ieromin, pânã la Percy ºi Ro-
venþa�.

IULIAN APOSTATUL NU-I AGRE-
EAZÃ PE DACI

Iulian Apostatul a fost primul care a
înlocuit denumirea etnicã de geþi cu cea
falsificatã de goþi, pe baza prezenþei vre-
melnice, de moment, dar reale, a goþilor în
zonã.

Împãratul Iulian Apostatul, deºi de
acord cu interdicþia de utilizare a denumi-
rilor de dac ºi de Dacia, ºi-a câºtigat titula-
tura datoritã stãrii de conflict cu biserica,
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deoarece încercând sã renunþe la creºti-
nism, ia o serie de mãsuri anticreºtine (a
redeschis templele pãgâne ºi a dat un edict
de toleranþã pentru pãgâni, donatiºti ºi
evrei) fapt care i-a adus cognomenul de
�Apostata�. Mãsurile au fost revocate la
moartea sa (363).

ISTORICII ANTICI,  INTERZIªI
PENTRU PASAJELE ÎN CARE SE

REFERÃ LA DACI
ªI LA DACIA

Interdicþia de utilizare a denumirilor de
dac ºi de Dacia a presupus ºi a condus ºi
la scoaterea din circulaþie a scrierilor ante-
rioare, cu referire la daci, situaþie care a
fãcut sã disparã din operele din antichita-
te a peste 200 de referiri la numeroºi autori
greci ºi romani, dintre care cei mai impor-
tanþi au fost: Ablaviu, Claudius, Aelianus,
Lucius Ampelinus, Apianus, Caniniu, Ari-
an, Aristotel, Cassiodorus, Dio Cassius Co-
ceianus, Cezar, Dio Crisostomos, Cicero,
Clemens din Alexandria, Criton, Demos-
tene, Dexipp, Dio din Prusia, Dionisiu din
Alexandria, Diodor din Sicilia, Eusebius
din Cesareea, Iosephus Flavius, Frontius,
Galen, Hellanicos, Herodot, Hesychios din
Alexandria, Hieronimus, Horaþiu, Iorda-
nes, Iulian Apostatul, Lactantius, Titus
Livius, Lucan, Lucian din Samosata, Am-
misnus Marcellinus, Meandru, Trogus
Pompeius, Pomponius Mela, Ovidiu, Pla-
ton, Pliniu cel Bãtrân, Plutarh, Prophyrios,
Prosper, Ptolomeu, Rufinus, Sofocle, Soli-
mus, Strabon, Suetoniu, Tacitus, Traian,
Tucidide, Valerius Maximus, Vergilius,
Xenophon.
EUTROPIUS, LA 364 e.n., ÎI OMITE

PE DACI
Primul care aplicã aceastã interdicþie

este istoricul oficial al imperiului, Eutro-
pius, care, la 364, spune cã �dacii� nici nu
mai existã, cã aceºtia au dispãrut din isto-
rie când au fost cuceriþi ºi învinºi de Tra-
ian.

EMINESCU, �RUGÃCIUNEA
UNUI DAC�

Aflând de
aceastã formã
de persecuþie,
Eminescu scrie:
�Rugãciunea
unui dac� în
anul 1879, în
care redã mie-
zul conflictului
de la data la
care s-a hotãrât
interdicþia de a

se mai folosi numele de Dacia ºi de daci.
Cu alte cuvinte, de atunci, de mai mult de
124 de ani în urmã, faþã de azi, Eminescu
aflase de interdicþia impusã în secolul IV
asupra utilizãrii denumirilor de dac ºi Da-
cia.

Cu înãbuºitã revoltã, din postura creº-
tinului lovit, care se roagã pentru duºma-
nul sãu, el spune:
�Gonit din toatã lumea prin anii mei sã
trec,
Pân-ce-oi simþi cã ochiu-mi de lacrime e
sec

����������������
Sã blesteme pe-oricine de mine-o avea
milã,
Sã binecuvânteze pe cel ce mã împilã
����������������...

Cã-n orice om din lume un duºman mi se
naºte
C-ajung pe mine însumi a nu mã mai cu-
noaºte
����������������.

ªi-acela dintre oameni devenind cel din-
tâi
Ce mi-a rãpit chiar piatra ce-oi pune cãpã-
tâi
����������������.

Iar celui ce cu pietre mã va izbi în faþã
Îndurã-te, stãpâne ºi dã-i pe veci viaþã
����������������.

ªi-aceluia, Pãrinte, sã-i dai coroanã scum-
pã
Ce-o sã asmute câinii, ca inima-mi s-o rum-
pã
�����������������
Spre urã ºi blesteme aº vrea sã te înduplec
Sã simt cã de suflarea-þi, suflarea mea se
curmã
ªi-n stingerea eternã dispar fãrã de
urmã.�

ROMA � AUTORITATE
CREªTINÃ SUPREMÃ

Roma ecleziasticã, moºtenitoare a unei
structuri organizatorice, în care experien-
þa din timpul vechii religii îºi spune cu-
vântul, se preocupã intens sã-ºi dobân-
deascã un anume grad de influenþã ºi im-
portanþã faþã de Constantinopol.

Aceasta chiar reuºeºte, când în anul
375 episcopul de Roma obþine recunoaº-
terea autoritãþii supreme în cadrul bisericii
creºtine, ca apoi în anul 380, prin edictul
de la Thessalonic, structura ecleziasticã
de la Roma, precursoarea catolicismului,
sã se impunã ca religie de stat, adoptând
principiul conducerii centralizate a biseri-
cii.

În anul 391, are loc interzicerea tutu-

ror cultelor pãgâne, iar creºtinismul este
decretat unica religie a imperiului.
DIVIZAREA IMPERIULUI ROMAN

DE LA 395 e.n.
Totul se consolideazã �putere de stat

ºi structurã ecleziasticã proprie�, din anul
395 când, dupã moartea împãratului Theo-
dosius I, Imperiul Roman este divizat ºi
atribuit spre conducere celor doi fii ai fos-
tului împãrat:

-Flavius Arcadius, Împãrat al Imperiu-
lui Roman de Rãsãrit, având capitala la
Constantinopol ºi structura ecleziasticã
precursoare a ortodoxiei:

-Flavius Honorius, Împãrat al Imperiu-
lui Roman de Apus, cu capitala la Raven-
na, cu structura ecleziasticã precursoare a
catolicismului.

PRIMATUL ONORIFIC AL PAPEI
DE LA ROMA

În anul 451, la al patrulea Conciliu Ecu-
menic al bisericii creºtine de la Caleodon
se proclamã egalitatea între Scaunul epis-
copal din Constantinopol ºi cel din Roma
primatul onorific, graþie vechimii Scaunu-
lui sãu, de când funcþiona clandestin în
catacombele de la Roma. Dar faptul în sine
a adâncit prãpastia dintre cele douã bise-
rici, care acum se îndreaptã cu paºi siguri
spre schisma ce va surveni în douã etape,
una pe duratã mai scurtã în secolul IX ºi
alta definitivã în secolul XI.

CÃDEREA IMPERIULUI
ROMAN DE APUS

În 4 septembrie 476 e.n., cade Imperiul
Roman de Apus. Ultimul împãrat roman,
Romulus Augustulus (473-476) este de-
tronat de Odoacru, cãpetenia mercenari-
lor germanici, care trimite la Constantino-
pol insignele imperiale ale fostului Impe-
riu Roman de Apus.

Interdicþia de folosire a numelui de dac
ºi de Dacia se menþine cu stricteþe.
IORDANES, SALVATOR AL INFOR-

MAÞIILOR DESPRE DACI
În anul 551, Iordanes, folosind cheia

get-got, preia importante date istorice
despre geto-daci în lucrarea sa �Getica�,
intitulatã ºi �Despre originea ºi faptele
Geþilor�.

În dorinþa de a conserva date istorice
condamnate la pieire, Iordanes, dupã ce
ia cunoºtinþã de Istoria Goþilor scrisã de
Cassiodor (480-575 e.n.) în 12 volume, azi
dispãrutã, pe care a lecturat-o, dupã spu-
sele sale, în trei zile adaugã la aceasta date
din istoria geto-dacilor, despre a cãrei po-
menire ºtia cã existã interdicþia impusã de
Roma ecleziasticã.
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Astfel, la istoria mai recentã a goþi-
lor (sosiþi în 235 e.n.) el include date din
multimilenara istorie a geþilor decla-
rând: �Am fãcut în expunere unele ada-
osuri potrivite, din istorici greci ºi la-
tini, amestecând în cuprins, la mijloc ºi
la sfârºit, multe pe care le-am socotit
utile�. Deºi intituleazã cartea �Getica�,
el atribuie întreaga istorie prezentatã,
goþilor.

Acea inversare de denumiri get-got a
salvat de la cenzura vremii importantele
informaþii din opera lui Iordanes, care-i
priveau pe �daci� ºi care astfel au fost pre-
luate, menajate ºi pãstrate cu grijã de cei
interesaþi, ca fiind mãrturii de istorie anti-
cã a popoarelor germanice. Eroarea a fost
înlãturatã în 1853 de Iacob C. Grimm.

HEINRICH PANTALEONIS, LA
1571, CONFIRMÃ SALVAREA

INFORMAÞIILOR DESPRE DACI
Cãrturarul Heinrich Pantaleonis

prezintã în �Cartea eroilor naþiunii ger-
mane�, tipãritã la Basel între anii 1562
ºi 1571, date istorice din Getica lui Ior-
danes ºi le conferã contemporaneitã-
þii. Dar, referindu-se de la Zamolxe, la
Burebista ºi Deceneu, el evocã de fapt
�eroi ai naþiunii dacice�, informaþii
salvate astfel de crunta cenzurã a vre-
mii impusã de structura ecleziasticã
de la Roma.

PRIMA SCHISMÃ DE LA 863 e.n.
În anul 863 e.n., ca urmare a accentuã-

rii diferendelor dintre conducerile politi-
co-religioase ale celor douã centre de in-
fluenþã cu capitalele la Constantinopol ºi
Roma, se produce prima schismã care du-
reazã patru ani (863 � 867 e.n.) ºi se înche-
ie dupã îndepãrtarea din funcþie atât a con-
ducerii politice (împãratul Mihai al III-lea,
842-867 e.n.), cât ºi a celei religioase (pa-
triarhul Fotie), ale celor din Rãsãrit. Apu-
sul era condus religios de Papa Nicolae I
(857-867)

MAREA SCHISMÃ DE
LA 1054 e.n.

Marea schismã din anul 1054 definiti-
veazã ruptura cauzatã de conflictul reli-
gios mocnit, de câteva secole în urmã, din-
tre Rãsãrit ºi Apus.

CRUCIADELE DE LA 1096
LA 1270 e.n.

Apariþia turcilor selgiucizi în Asia
Micã, din anul 1071, motiveazã ºi funda-
menteazã intervenþia militarã a Apusu-
lui spre Rãsãrit, ceea ce declanºeazã cru-
ciadele care duc la slãbirea ºi apoi la dis-
trugerea Imperiului Bizantin care fiin-

þa cu aceastã titulaturã din anul 491.
Prima cruciadã din anii 1096-1099,

pornitã pe traseul de la Köln ºi urmând, în
aval, cursul Dunãrii spre vãrsare ºi apoi
spre Constantinopol, întâlneºte în calea
sa un puternic stat dac, ce se numea efec-
tiv Dacia (supranumit ºi Blach), între Tisa
ºi Nistru, condus de un domnitor �Vlad�
(1060-1101) de la care cruciaþii cer ºi obþin
acceptul de trecere, dupã cum se preci-
zeazã în Codex Rohonczi, depozitat în Bi-
blioteca Academiei de ªtiinþe Ungare,
Secþia Manuscrise din Budapesta.

STATUL DAC DIN SECOLUL XI
Se constatã astfel cã dacii, în ciuda

interdicþiei de a li se fi pomenit numele,
existau efectiv ºi în secolul al XI-lea în spa-
þiul lor de supravieþuire carpato-danubia-
no-pontic.

Dar Codexul Rahonczi, care ne-a fur-
nizat informaþia, a fost descoperit ºi valo-
rificat recent la sfârºitul secolului al XX-
lea. Adus integral în þarã, sub formã de
copie filmatã (448 de pagini), în aprilie 1983,
de prof. Augustin Deac ºi tradus de prof.
Viorica Enãchiuc, Codexul Rahonczi a vã-
zut lumina tiparului abia în secolul urmã-
tor, al XXI-lea, în anul 2002, fiind lansat la
al III-lea Congres de Dacologie.

MÃRTURII DESPRE EXISTENÞA
DACILOR ÎN SEC. V, VII ºi VIII
Recent, surse provenind tot dinspre

Budapesta au precizat cã hunii, sosiþi în
zonã la sfârºitul secolului IV ºi începutul
secolului V au gãsit în spaþiul carpato-da-
nubiano-pontic, formaþiuni statale dace.
Pentru acest motiv Atila (434-453) ºi-a luat
titulatura de Rex Hunnorum, Medorum,
Dacorum, adicã �Rege al hunilor, meduºi-
lor ºi al dacilor�.

Geograful din Ravena, Ravennatis
Anoymi, în cosmografia sa din secolul VII
pomeneºte despre �Dacia cea mare ºi
întinsã care de curând se numea Gepi-
da�.

Istoricul Einharht, în �Viaþa lui Carol
cel Mare� (768-814), spune cã acesta, la
796 e.n., dupã luptele cu avarii din Pano-
nia, la întoarcere, �a trecut pe la daci,
iasigi ºi moravi�. Aceste informaþii au
fost culese ºi incluse de prof. Augustin
Deac în �Istoria adevãrului istoric�, edi-
tatã în anul 2001.

PAPA DE LA ROMA CONFIRMÃ
EXISTENÞA SCRIERII DACICE

LA 1002 e.n.
În anul 1002, Papa Silvestru (999-1003)

îl dojeneºte într-o scrisoare pe regele ªte-
fan al Ungariei (997-1038): �cã supuºii sãi

folosesc o scriere dacicã de la dreapta
la stânga în alfabetul vulgar al localni-
cilor�, dupã cum ne spune cercetãtorul
ungur Csallany Deszo, la anul 1972.

Se confirmã astfel cã localnicii �daci�
scriau �de la dreapta la stânga�, consta-
tare fãcutã ºi de profesoara Viorica Enã-
chiuc, ce i-a permis sã descifreze Codexul
Rahonczi. Altfel, mai apare o sursã total
independentã, din aceeaºi perioadã de
timp, care face precizãri asupra existenþei
scrierii dacice.
CÃDEREA IMPERIULUI BIZANTIN

DIN 1204
Dupã Cruciada a IV-a, puterea milita-

rã a Imperiului Bizantin este desfiinþatã.
Cade ºi Imperiul Bizantin. Cu acea ocazie,
Roma ecleziasticã a intrat ºi în posesia
puternicei baze documentare de la Con-
stantinopol din care a reþinut doar ceea ce
i-a convenit. Pentru o scurtã perioadã de
timp (1204-1261), fiinþeazã în Rãsãritul
Imperiul condus de latini, pânã când aceº-
tia sunt alungaþi, iar Imperiul Bizantin rein-
trã în drepturi.
ªI ASÃNEªTII, RUPÞI DE BIZANÞ,

REFUZÃ SÃ TREACÃ
LA CATOLICISM

Documentele vremii consemneazã cã
în timpul Papei Inocenþiu al III-lea (1204)
�s-au fãcut încercãri serioase� pentru tre-
cerea românilor la catolicism sub Împãra-
tul romîno-bulgar Ioniþã (1197-1207).

Imperiul româno-valaho-bulgar (1185-
1396) desprins, prin revoltã, din Imperiul
Bizantin, a  fost condus iniþial de fraþii ro-
mâni Asan, Petru ºi Ioniþã, toþi trei elimi-
naþi prin asasinat în anii 1196, 1197 ºi 1207.

În 1170, rabinul Veniamin din Tudela
spunea despre valahii din Tesalia �Nimeni
nu cuteazã a-I înfrunta în rãzboi ºi nici
un rege nu i-a putut birui�, apreciere mai
mult decât veridicã, confirmatã dupã nu-
mai 35 ani, la anul 1205, când proaspãtul
împãrat al Imperiului latin, fostul condu-
cãtor al Cruciadei a IV-a care a desfiinþat
Imperiul Bizantin, vestitul Balduin de Flan-
dra, încercând sã-i supunã, este bãtut ºi
învins de valahi, capturat ºi depus în lan-
þuri la Târnovo, capitala lui Ioniþã.

SAªII ªI SECUII ADUªI ÎN
PERIOADA CRUCIADELOR

În perioada cruciadelor, care au durat
între 1096 ºi 1270, au fost implantaþi în
Transilvania, în special în centre urbane,
coloniºtii saºi (1141) ºi secui (1213) cu spri-
jinul regilor catolici ai þãrii vecine Unga-
ria: Geza al II-lea (1141-1162), Bela al II-lea
(1172-1196) ºi Andrei al II-lea (1205-1235),
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care le-au acordat acestora importante
privilegii. Cronicarii vremurilor de atunci,
Pauler Gyula, Rogerius ºi alþii, nu semna-
leazã prezenþa ungurilor în Transilvania
aºa cum sunt menþionaþi valahii, saºii ºi
secuii.

Dacã regii unguri ar fi dispus de po-
pulaþie ungarã în exces, n-ar fi apelat la
coloniºtii saºi ºi secui. Rezultã cã ungurii
au fost colonizaþi ulterior.

PAPA INOCENÞIU AL III-LEA
RIDICÃ INTERDICÞIA DE UTILI-
ZARE A DENUMIRILOR DE DAC

ªI DE DACIA
Acceptând evidenþa în privinþa exis-

tenþei dacilor, Papa Inocenþiu al III-lea
(1198-1216), devenit principala forþã po-
liticã religioasã în zonã, dupã cãderea Bi-
zanþului din 1204, ridicã interdicþia de fo-
losire a numelor de Dacia ºi de daci, dupã
cum relevã Alexandru Busuioceanu, care
a cercetat surse din Spania. Se reabilitea-
zã în acelaºi timp ºi memoria Împãratului
Traian, pentru fapta sa de cuceritor al unei
pãrþi din Dacia.

DENUMIRILE STRÃMOªILOR
NOªTRI DE-A LUNGUL

TIMPURILOR
Dar locuitorii din vechiul spaþiu car-

patic sunt numiþi de-a lungul timpurilor în
cele mai diferite feluri: pelasgi, valahi,
urieºi, hiperboreeni, sciþi, traci, geto-daci
ºi rumâni, atestându-se prin aceste denu-
miri continuitatea multimilenarã în spaþiul
lor de sãlãºluire constantã a unuia dintre
cele mai vechi popoare ale Europei.
DACII ÎN MILENIUL ÎNTUNECAT

Recapitulând informaþiile care confir-
mã existenþa dacilor ºi a statului dac din
mileniul analizat, rezultã:

�anul 236 � Maximus Tracul (235-238)
Dacicus Maximus ºi Sarmaticus Maximus

�anul 247 � Filip Arabul (244-249)
Carpaticus Maximus

�anul 249 � Decius (249-251) Dacicus
Maximus

�anul 257 � Gallienus (253-260 � co-
împãrat, 260-268) Dacicus Maximus

�anul 258 � Regalian (258-268) împã-
rat local, care a refãcut statul dac refu-
zând sã se subordoneze Romei

�anul 268 � Soþia lui Regalian, Sulpi-
cia-Dryantilla (268-270), reginã a Daciei,
rupte de Roma, care a impus lui Aurelian
retragerea trupelor romane din Dacia

�anul 271 � retragerea aurelianã din
Dacia (271-275)

�anul 273 � Aurelian (270-275) Daci-
cus Maximus

�anul 362 � Iulian Apostatu (361-363)
în timpul domniei cãruia se instaureazã
interzicerea numelor de dac ºi de Dacia
impuse de structura ecleziasticã de la
Roma

�anul 434 � Atila (434-453) Rege al
Hunilor, Meduºilor ºi al Dacilor

�anul 551 � Iordanes: �Getica, de-
spre originea ºi faptele geþilor�

�sec VII � Geograful din Ravena: �Da-
cia cea mare ºi întinsã��

�anul 796 � Carol cel Mare (768-814)
trece �pe la daci, iasigi ºi moravi�

�anul 896 � Arpad (889-907) sosirea
ungurilor îi gãseºte pe localnicii daci în
zonã

�anul 1002 � Papa Silvestru (999-1003)
scrisoare cãtre ªtefan I al Ungariei care
pomeneºte de scrierea dacicã de la dreap-
ta la stânga

�anul 1096 � Cruciada I întâlneºte re-
gatul lui Vlad (1060-1101) denumit Dacia,
conform Codex Rohonczi

�anul 1204 � Papa Inocenþiu al III-lea
(1198-1216) ridicã interdicþia de utilizare
a denumirilor de dac ºi de Dacia

�
Observaþia, rezultat al înþelepciunii

populare, cã pânã la urmã �adevãrul iese
la luminã ca untdelemnul la suprafaþa
apei�, s-a confirmat ºi în cazul dãinuirii
dacilor în mileniul de interdicþie a utilizãrii
numelor de dac ºi de Dacia.

�
ISTORIA NOASTRÃ, POPOR

CREªTIN ORTODOX, SUGERATÃ
DE ROMA CATOLICÃ

Noua politicã a Romei catolice, care
deºi deþinea, în arhivele bibliotecilor se-
crete ºi interzise de mult, informaþii cu pri-
vire la originea adevãratã a românilor din
marea ºi vestita naþiune a geto-dacilor îi
prezintã pe locuitorii meleagurilor dacice
ca fiind, chipurile, continuatori ai cuceri-
torilor ºi coloniºtilor romani din perioada
de stãpânire a provinciei Dacia Traianã ºi
nicidecum ceea ce sunt ei de fapt, urmaºii
direcþi ai dacilor.

La anul 1204, Papa Inocenþiu al III-
lea, în scop evident de a-l atrage la catoli-
cism, îi spune lui Ioniþã Împãratul româ-
no- (valaho) bulgarilor, cã dupã ce a auzit
�cã strãbunii lui s-ar trage din viþa ro-
manilor�� ºi cã �precum (tu) eºti cu
sânge roman, aºa trebuie sã fie ºi urma-
rea ºi cã poporul þãrii tale, care se zice
cã se trage de la romani, sã urmeze in-
stitutele bisericii romane�, invitaþie cã-
reia nu i s-a dat curs.

Când însã într-o scrisoare oficialã a
unui �Înalt Prelat� se folosesc expresii ca:
�s-ar trage� sau �se zice cã se trage� care
subliniazã îndoiala, presupunerea ºi nesi-
guranþa privind originea unui popor, si-
tuaþia ca atare n-ar fi trebuit sã fie trecutã
neobservatã ºi tratatã cu uºurinþã.

Nu întâmplãtor, primele date oficiale
despre istoria noastrã provin din surse
aflate sub influenþa bisericii catolice de la
Roma:

�Nicolaus Olahus (1493-1568) român,
episcop catolic, regent al coroanei unga-
re din 1562:

�Grigore Ureche (1590-1647(, Miron
Costin (1633-1691) ºi Ion Neculce (1672-
1745) pe filiera catolicã polonezã;

�ªcoala Ardeleanã (sfârºitul secolului
al XVIII-lea ºi începutul secolului XIX)
greco catolici, care cu toþii au zis cã �de la
Râm ne tragem�.

PÃRERI CONTRARE
Însuºi Miron Costin, în însemnãrile

sale personale, se întreabã: �de unde aºa
mulþime discãlicate numai de la Italia,
sã iasã atâtea ºãri discãlicate dintr-
însa?� chiar cu rãufãcãtori dupã cum s-a
vehiculat o pãrere �Din temniþe cu sutele
de mii de oameni cum s-ar afla? ªi-apoi
fãmei, iarã atâta tâlhãriþe? Nu sã prin-
dã darã, cum zic aicea mano tigãneºte.�

Aceeaºi afirmaþie l-a fãcut ºi pe Mi-
hail Kogãlniceanu (1817-1891), în plinã
campanie latinistã, sã spunã: �romano-
mania de la Romulus (735-î.e.n.) pânã
la Romulus Augustulus (476 e.n.), în loc
sã serveascã cauza româneascã atrage
asupra noatsrã râsul strãinilor�.

MIHAI VITEAZUL � DACUS
MALUS ªI IMPERIUL

HABSBURGIC
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Conºtiinþa autohtonicitãþii daco-româ-
ne este ilustratã ºi de acþiunile unor mari
voievozi ºi conducãtori de þarã, care au
urmãrit cu osârdie ºi obstinaþie, refacerea
regatului lui Burebista, Decebal sau Re-
galianus, din cele mai vechi timpuri pânã
la Marea Unire din 1918.

Faptul cã la anul 1600, lui Mihai Vi-
teazul (1593-1601), dupã ce acesta s-a in-
titulat �domnul Þãrii Româneºti ºi Ar-
dealului ºi a toatã Þara Moldovei�, i s-a
spus �Dacus Malus�, de cãtre potrivnicii
acþiunilor sale, adicã Dacul cel Rãu, pen-
tru cã pusese în practicã planul de reface-
re a unitãþii Daciei regale, are o semnifica-
þie aparte în sensul citat.

Este greu de crezut cã acþiunea de
implantare a religiei greco-catolice în Tran-
silvania, de la 1698-1701, sã nu fi vizat
deturnarea românilor creºtin-ortodocºi de
la conºtiinþa apartenenþei lor la etnia daco-
romanã; sau cã structura ecleziasticã de
la Roma sã nu fi ºtiut ºi sã nu fi încuviinþat
acþiunea generalului austriac Nicolae
Adolf Bukov, supusul Împãrãtesei Maria

Tereza, de distrugerea, cu tunurile, a cca
240 de mãnãstiri creºtin-ortodoxe, din
Transilvania, la anii 1761-1762.

HORIA REX DACIAE
Reprezentativ este ºi faptul cã în anul

1784 conducãtorul revoluþiei române, a
lui Horia, Cloºca ºi Criºan, este denumit
�Horia Rex Daciae�, rege al Daciei, ceea
ce ilustreazã convingãtor cã numele de
dac ºi de Dacia s-au pãstrat intacte atât în
conºtiinþa românilor, cât ºi în conºtiinþa
universalã.

Mari cãrturari ºi învãþaþi europeni,
cercetând locurile ºi istoria noastrã, s-au
arãtat contrariaþi de orientarea diferitã faþã
de informaþiile de bazã, care ne privesc.

EMANUEL DE MARTONNE:
�VOI ROMÂNII SUNTEÞI DACI�

Astfel, Emanuel de Martonne, reluat
de Virgiliu Oghinã spune: �Nu pot înþele-
ge, la români, mania lor de a se lãuda
ca urmaºi ai coloniºtilor romani, ºtiind
foarte bine cã în Dacia nu au venit ro-
mani�, ci legiuni de mercenari recru-
taþi din provinciile estice ale imperiu-
lui, chiar ºi administraþia introdusã de
cuceritori avea aceeaºi obârºie� ºi de-

spre care se ºtie cã s-au retras în 271.
Priviþi chipul moþilor, al þãranilor din

regiunile Haþegului ºi Fãgãraºului, la ma-
ramureºeni ºi bucovineni ºi veþi cunoaº-
te figurile dacilor sculptaþi pe Columna
de la Roma. Voi românii sunteþi daci. Pe
aceºtia ar trebui sã-i cunoascã mai bine ºi
sã se laude cu ei, pentru cã acest popor a
avut o culturã spiritualã ºi moralã înaltã�.

DACII, O PREZENÞÃ REALÃ ªI
CONTINUÃ

În acelaºi sens, Mircea Eliade obser-
vã: �România n-a avut un ev mediu glo-
rios, dar a avut o preistorie egalã, dacã
nu superioarã, neamurilor din fruntea
Europei ºi creatoare de culturã�.

Umanistul sas, braºoveanul Jochan-
nes Honterus (1498-1549), în �Geogra-
fia pe scurt a lumii cunoscute� scrisã la
1541, consemneazã: �þara dacilor este
stãpânitã acum de moldoveni, de ro-
mâni transalpini (munteni) ºi de tran-
silvãneni�.

Ca Nicolae Iorga sã afirme: �conºtiin-
þa unitãþii de credinþã nu contrazice, ci
suplineºte ºi întãreºte conºtiinþa unitã-
þii de neam�.

Polonezul Arzechovski, citat de Ra-
mon de Basterra, remarcã: �Nu existã
pe pãmânt alt popor care, nãzuind la
glorie ºi eroism, sã apere o þarã atât
de micã împotriva atâtor duºmani�.
RAMON DE BASTERRA: �NUMAI

CEREÞI IERTARE LUMII� CÃ
AÞI RÃMAS ACASÃ

Cu un aparte realism, Ramon de Bas-
terra, citat de Jesus Pardo, oferã con-
cluzia care se desprinde din analiza da-
telor care ne privesc:

�Pânã una-alta românii ar putea
sã înceteze de a mai cere iertare lumii
cã mai sunt încã în viaþã în propriul
lor teritoriu�.

�România nu numai cã existã, dar, în
linii generale, graniþele sale lingvistice,
inclusiv luând în considerare insuliþele
maghiare ºi germanice din Transilvania,
sunt dintre cele mai de necontestat din
Europa�.

Iar graniþele sale lingvistice ºi astãzi
depãºesc cu mult graniþele de stat.

Paradoxul existenþei noastre constã
în aceia cã urme de sãlãºluire dacice se
regãsesc  ºi azi pe întreg cuprinsul ºi
de-a lungul întregului contur al Daciei
lui Burebista, dar ca de fiecare datã pro-
be indubitabile, evidente în sine, înain-
te de a fi acceptate, sunt contestate cu
vehemenþã.

Dintre toate aceste indicii, semne sau
mãrturii, principala dovadã o constituie
limba: unitarã, foneticã ºi inconfunda-
bilã, pe care locuitorii, situaþi în spaþii
diametral opuse ºi care n-au fost în con-
tact sute de mii de ani, o vorbesc cu
vocabular aproape identic, necontenit
demonstrând cã �o unitate atât de pro-
nunþatã a limbii dovedeºte o unitate
de origini etnice� dupã cum observã
Eminescu.

Limbã despre care ºi azi oficiali ai
vremurilor, în lipsã de probe directe,
spun cã nu este a noastrã.

Împotriva acestora, cu mâhnire, Emi-
nescu, în spiritul ideii de evoluþie a unei
limbi, a caracterului ei viu zice:

�A crede însã cã un popor de peste
zece milioane de suflete a fost compus
numai din nãtângi ºi cã n-a avut nici
destul auz, nici destulã minte� pen-
tru a-ºi plãsmui o limbã cumsecade, a
primi apoi ciudatul axiom cã numai
domnii filologi sunt oameni cuminþi,
care ne pot pune la cale dupã teorii,
pe care le sug, între patru pereþi, din
degetul cel mic, o asemenea credinþã
este o insultã pentru naþia româneas-
cã, care au vorbit ºi scris bine ºi într-
un fel înainte chiar de a fi sãmânþã de
filologi pe plaiurile Daciei lui Traian�.

DENUMIRILE DE DAC ªI DE
DACIA, LIANT DE BAZÃ AL

EXISTENÞEI NOASTRE
Orice structurã unitarã are la bazã

un liant.
Pentru poporul român �liant� au

fost: atât limba, cât ºi credinþa creºtin-
ortodoxã ºi obiceiurile (port, cânt, joc,
artã culinarã etc.) datând din cele mai
vechi timpuri, în acelaºi spaþiu carpato-
balcano-danubiano-pontic.

Dupã cum o dovedesc vestigiile is-
torice ºi istoriografice ºi numele de
dac ºi de Dacia a constituit liant de bazã
pentru existenþa noastrã.

Poate de aceea numele de dac ºi de
Dacia ºi profundele semnificaþii isto-
rice pe care le incubã au fost ºi sunt
disputate cu atâta vehemenþã.

�
Informaþiile despre Dacia ºi despre

daci, scãpat peste timp de vitregia cen-
zurii vremurilor, pun astãzi, cu acuitate,
problema aprofundãrii noilor date, pre-
cum ºi a coroborãrii lor cu cele scrise de
pânã acum, în vederea reconsiderãrii is-
toriei reale ºi complete a poporului nos-
tru.
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cmyk

Dacã doriþi sã aveþi în biblioteca
dumneavoastrã cele douã cãrþi NOI NU
SUNTEM URMAªII ROMEI de Dr. NAPO-
LEON SÃVESCU ºi ZAMOLXIS PRIMUL
LEGIUITOR AL GEÞILOR, puteþi trimite o
comandã la adresa - Daniela Gridan, Piaþa

Victoriei nr.20, Orãºtie jud. Hunedoara sau
la telefon 0254 223853, specificând adresa
poºtalã exactã. Veþi primi cãrþile la adresa
indicatã ºi la veþi achita prin ramburs poºtal
la preþul de 130.000 exemplarul, plus taxele
poºtale.

Dacã doriþi un abonament la

DACIA MAGAZIN

 Trimiteþi prin mandat poºtal suma de

250 000 lei pe adresa Daniela Gridan

2700 Orãºtie Piaþa Victoriei 20.

Veþi primi începînd cu luna urmãtoare

douãsprezece numere ale publicaþiei

noastre Vã rugam sã specificaþi pe

mandat adresa poºtalã corectã la care

doriþi sã primiþi revista.

În fiecare seara de luni de la orele

12 puteþi asculta pe Radio România

Actualitãþi emisiunea Noapte

Albastra al carei realizator Marian

Megan va invitã la rubrica deja

consacratã PERSOANA ÎNTÂI.Veþi

putea fi în legãturã directã cu New

York-ul de unde doctorul Napoleon

Savescu vã va aduce ultimele noutãþi

din lumea dacilor.Alãturi de domnia

sa ºi de invitaþii pe care îi va

avea,veþi putea patrunde în direct în

aceastã lume fascinantã a dacilor.




