


1

DACIAmagazinnr. 25 octombrie 2005

cmyk
COLOR

SUMAR

Luxembourgul este un mic stat în
Europa Unitã, comparabil ca populaþie
ºi teritoriu cu judeþul Hunedoara. Isto-
ria sa a fost una zbuciumatã ºi plinã de
cotropitori care ºi-au revendicat acest
teritoriu dealungul secolelor. Bântuit la
începutul erei creºtine, de hoardele ro-
mane, devenit ducat  mai apoi ºi  tre-
când sub stâpânire rând pe rând prusa-
cã, germanã, belgianã sau francezã,
acest petec de pâmânt denumit �Inima
verde a Europei� ºi-a conservat identi-
tatea cum poate nici o altã naþiune nu a
reuºit. Capitala, Luxembourg-ville respi-
rã a istorie. Cazematele, cartierele vechi
admirabil conservate, cetatea oraºului,
�Femeia de aur� o statuie simbolizând
tocmai ideea de libertate atât de dragã
poporului luxembourghez stau mãrtu-
rie a istoriei locului. În nordul capitalei
însã, pe platoul Kirchberg s-a nascut
primul oraº european de la semnarea
Tratatului de la Mastricht încoace. Cu
o arhitecturã comparabilã cu cea a vii-
torului, modernã, funcþionalã la maxim
ºi opulentã în acelaºi timp, cartierul Kir-
chberg, adãposteºte principalele insti-
tuþii ale Uniunii Europene. Este prevã-
zutã extinderea sa, pentru ca acest loc
sã devinã în câþiva ani, chiar �buricul�
Europei Unite.

Dar, tocmai în acest loc, în care ve-
chiul se împleteºte cu noul, loc în care
s-au pus bazele ºi se creazã infrastruc-
tura viitoarei Europe, cu locuitori euro-
peni, cu o conºtiinþã europeanã, pe
multe din casele mai vechi sau mai noi,
gãsim inscripþionat cu realã mândrie,
expresia care dã ºi titlul acestui edito-
rial Mir wölle bleive wat mir sin adicã,
NOI VREM SÃ RÃMÂNEM CEEA CE
SUNTEM. Acceptând aderenþa la ma-
rea familie europeanã, luxembourghezii
îºi afiºeazã astfel adevãratul lor certifi-

cat de naºtere ºi totodatã paºaportul
spre o intrare demnã în Europa. Ei nu
doresc cu nici un preþ sã li se ºteargã
identitatea pe care au ºtiut sã o cultive
de secole.

  Mai la sudul Europei pierdutã în
imensitatea Mãrii Mediterane insula
Mallorca cu o suprafaþã de 3600 de ki-
lometrii pãtraþi, ºi  o populaþie de 430
000 de locuitori a fost bãtutã ºi ea de
milenii de prigoanã ºi ocupaþie. Civili-
zatorii romani i-au vizitat odatã prin mi-
leniul I înainte de Cristos ºi, au uitat sã
mai plece 500 de ani. Au civilizat ce a
fost de civilizat ºi au plecat.Populaþia
bãºtinaºã a rãmas. Au venit apoi mau-
rii, mai târziu spaniolii.Francezii au dat
ºi ei o raitã prin însorita insulã, iar acum
vin germanii care cumpãrã tot ce se poa-
te cumpãra acolo. Mallorchezii însã au
rãmas. Ei nu sunt spanioli, cu atât mai
puþin francezi.Ei sunt mallorchezi ºi gata.
Au limba lor, au obiceiurile lor, au vinul
lor tradiþional, au tot ce le trebuie pen-
tru a arãta cum o naþie atât de micã a
ºtiut sã-ºi pãstreze identitatea. Nu se
tem nici de nemþii care vin în valuri sã le
fure soarele iar dacã îi întrebi de romanii
care au stat 500 de ani îþi râd în faþã. De
la romani nu au nimic.ªtiu doar cã au
fost niºte cotropitori ºi cam atât.

  Numai noi nu vrem sã rãmânem
ceea ce de fapt suntem, urmaºi ai popo-
rului geto-dac. Numai noi ne grãbim sã
pupãm poala Europei încãrcaþi cu bles-
temul cã ne tragem din romanitate. Nu-
mai noi organizãm Congresul spirituali-
tãþii româneºti, sub semnul stupidei sãr-
bãtoririi a 1900 de ani de la formarea
poporului român. Când naþiile mici intrã
în Europa afiºându-ºi propria identita-
te, o naþiune mare ca a noastrã îºi dã cu
firma în cap cerºindu-ºi originile prin
paturile romanilor civilizatori.

Vladimir Brilinsky

REVELAÞII

(DE ULTIMÃ

ORÃ) LA

KOGAION�

� prof.Timotei

Ursu

pag. 2

2006 - Anul

Decebal

� prof. Maria

Ciornei

pag. 6

UN ROMÂN

ÎN PROCES

CU STATUL

UNGAR !

� ILIE TRAIAN

pag. 10

TEZA FALSÃ

A DISPARI-

ÞIEI GETO-

DACIEI

�  AUREL STOICANU

pag. 15

Zãul Moº, Kogaion ºi cultul

morþilor

� Viorel Patrichi

pag. 22

Temelii

spirituale

dacice la

Mihai Emi-

nescu ºi Nicolae Densuºianu

Prof. dr. Mihai Popescu

pag. 25



2

DACIAmagazin nr. 25 octombrie  2005

La Congresul al VI-lea de Dacolo-
gie de la Bucureºti dedicat anul acesta
în principal �Kogaionului�, 16 comu-
nicãri  s-au întrecut în pledoaria pen-
tru situarea �Muntelui Sfânt al Geto-
Dacilor� într-o multitudine de locuri
de pe culmile sau în complexul celor
trei aripi muntoase ale Carpaþilor.  În
expunerea comunicãrii mele am in-
sistat asupra necesitãþii de a porni, în
localizarea ipoteticã a Kogaionului, nu
de la posibilitatea cutãrui loc de a oferi
(mai ales prin structuri morfologice
locale: piscuri, stânci, peºteri,etc)
condiþii mai mult sau  mai puþin ofer-
tante pentru practicarea unui cult pri-
mitiv, ci de la probabilitatea existen-
þei unei locaþii sacre. Or, o astfel de
locaþie trebuie sã fie axatã pe existenþa
unor dovezi materiale palpabile, rele-
vate arheologic ºi pasibile de relaþio-
nare cu informaþiile din sursele istori-
ce (Herodot, Strabon ºi, mai ales, Jor-
danes/Jornandens). În acest sens cred
cã localizarea  Kogaionului  în Munþii
Orãºtiei este sprijinitã nu numai de
opinia � direct expusã sau numai su-
geratã - a  unei importante pleiade de
arheologi care au �lucrat� în zonã
(D.M.Teodorescu, Constantin ºi Ha-
drian Daicoviciu, Octavian Floca, Ste-
fan Ferenczi, I.H.Criºan ºi, fãrã ezita-
re, de contemporanii Ioan Glodariu ºi
Adriana Rusu-Pescariu), dar mai ales
de proba irefutabilã a existenþei celor
26 sanctuare construite cu certitudi-
ne, în acest areal, de geto-daci.

Quintesenþa acestora  o ilustreazã
gruparea sanctuarelor de pe terasele a
X-a ºi a XI-a de la Dealul Grãdiºtei.
Cã o bunã parte din arheologii citaþi
mai sus (mai ales cei ale cãror amin-
tiri din cursul secundar al ºcolii se
opresc la �regula de trei-simplã��)
considerã - în aparentã opoziþie cu
concluziile cercetãrilor pluridisciplinare

� cã aceste sanctuare  au fost �simple
altare de închinãciune ale dacilor� , e
un fapt pe care îl vom lãsa, pentru
moment, deoparte. Certitudinea cer-
cetãrilor ºi interpretãrilor pluridiscipli-
nare (chiar dacã, din  onestitate ºtiin-
þificã, au fost sau mai sunt încã pre-
zentate drept ipoteze de lucru, - vezi
cercetãrile prof. univ. Gh.Chiº, gene-
ral V.Dragomir, G. Charierre, colecti-
vul ing. Bobancu, prof. Timotei Ursu,
echipa de Studiu Pluridisciplinar a AOS
ºi, în ultimele decenii revelatoarele
confirmãri ale funcþiilor astronomice
ale sanctuarelor puse în valoare de
cercetãrile conf. univ. Florin Stãnes-
cu - vin spectaculos în sprijinul �rela-
tãrii� lui Jordanes/Jornandes  care atri-
buia învãþãceilor lui Deceneu impresi-
onante cunoºtiinþe ºtiinþifice. Pentru
a exersa asemenea cunoºtinþe, ei tre-
buiau sã dispunã ºi de ustensilele adec-
vate,  cu mult mai complexe decât o
simplã gãleatã cu apã în care, oglin-
dindu-se cerul, sã o transforme instan-
taneu în� primitiv astrolab!�

În studiul �SISTEMUL NUME-
RIC GETO-DAC� (1983-84), în cele
cinci comunicãri susþinute în acei ani
ºi în douã articole (publicate în revista
FLACÃRA, în 1984 ºi 1985) am in-
sistat nu numai asupra rezultatelor ui-
mitoare ale analizei numerice care de-
monstreazã �interacþiunea mulþimilor
diferite de piese�  ale sanctuarelor de
la Dealul Grãdiºtei, ºi anume prin con-
curenþa unor diverse serii numerice
întru funcþionarea drept memorator ºi
calculator, dar ºi asupra  construcþiei
semnificative a sanctuarelor de pe te-
rasele X-XI (aliniamente inter-sanc-
tuare), precum ºi asupra alegerii  apa-
rent �paradoxale� a Dealului Grãdiºtei
drept� Kogaion.  Ce anume i-a de-
terminat pe daci sã construiascã toc-
mai acolo - într-o zonã deloc potrivitã

pentru habitat ºi în mijlocul unei �puz-
derii de muntiºori dominaþi de câteva
vârfuri proeminente� -  aceastã veri-
tabilã Lassa Carpaticã?!

 Examinând o hartã 1:10.000 a zo-
nei muntoase înconjurãtoare Dealului
Grãdiºtei (harta mi-a fost încredinþa-
tã, în 1984,  de ing. V. Albotã de la
Institutul de Topografie din Bucureºti)
am constatat atunci cã - sub rezerva
unor minime toleranþe -  Dealul Grã-
diºtei se aflã în centrul unei veritabile
�Roze a Vânturilor�, beneficiind de 6
din cele 8 direcþii cardinale esenþiale,
�aproximativ exacte�. Un observator
situat în punctul Dealul Grãdiºtei în

� Prof.Timotei Ursu
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timp de noapte, cu focuri aprinse pe
vârfurile celor 6 munþi  indicaþi, în
aceastã spontanã Rozã a Vânturilor,
veritabili �direcþionali� cum denumesc
militarii astfel de poziþionãri, ar fi avut
- socoteam pe atunci - o raportare
astro-geograficã excelentã, repere
poziþionale în funcþie de care s-ar fi
putut trasa, cu exactitate, �rotirea
celor 346 de stele� indicate  de� de-
scrierea lui Jordanes/Jornandes or
modificãrile poziþiei rãsãriturilor ºi
apusurilor echinoxiale ºi solstiþiale ale
Soarelui ºi Lunii.

Faptul ar fi fost, cu adevãrat, re-
velator; dar� �deschiderea cãtre ori-
zontul vizibil� a cotei maxime de la
Dealul Grãdiºtei era posibilã numai în-
spre� Vest; spre Nord, spre Est ºi
spre Sud înãlþimea mai micã a Dea-
lului Grãdiºtei faþã de culmile din jur
îl înfundã între aceste culmi,  refu-
zându-i  esenþialul orizont vizibil  fãrã
de care corecta raportare astro-geo-
graficã este imposibilã.

La Congresul de dacologie din
acest an mi-a atras atenþia, în mod
special, comunicarea lui Vladimir Bri-
linsky un bun cunoscãtor al Munþilor
Orãºtiei. Lucrarea sa  (�Zece argu-
mente pentru situarea Kogaionului la
Muntele Godeanu din Munþii Orãº-
tiei�) pleda destul de convingãtor pen-
tru ideia enunþatã în titlu. Trei sãptã-
mâni mai târziu am fãcut  - dupã douã
decenii de absenþã - o nouã deplasare
la Dealul Grãdiºtei, împreunã cu d-
nii Brilinsky ºi Florin Stãnescu. Sco-
pul acestei deplasãri era acela de a ve-
rifica o serie de mãsurãtori anterioa-
re, înainte de încredinþarea propriei
mele cãrþi, �KOGAION�   la tipar.  O
sã trec peste câteva alte revelatoare
repere descoperite cu acest prilej în
Marele Sanctuar Rotund ºi în alte
sanctuarej; dar voi insista asupra ine-
ditului unor constatãri rezultate din
mãsurãtorile la care am beneficiat de
asistenþa colegialã a lui Vladimir Bri-
linsky. Aceste constatãri, acum, dupã
coroborarea datelor prin patru hãrþi
de relativã exactitate, îmi furnizeazã
noi ºi esenþiale argumente care spri-
jinã atât ipoteza lui V.Brilinsky cât

ºi una din tezele de bazã ale studiului
meu �KOGAION�.

Am subliniat ( inclusiv în articolele
publicate în ultimul an în revista �DA-
CIA�) cã, dupã opinia mea, sanctuare-
le  de la Dealul Grãdiºtei prezintã func-
þii de calculator  ºi memorator.  Calcu-
lator pentru o serie de operaþii mate-
matice, de conversie ºi un memorator,
uimitor, de constante  matematice (va-
lorile numerelor ??ºi????? ba chiar  de
date geodezice care întrec copios va-
lorile cu care ne-au obiºnuit sursele is-
torice referitoare la cercetãrile  de pro-
fil ale anticilor (Hiparch, Eratostene,
Ptolemeu, etc).  Conferenþiarul univer-
sitar Florin Stãnescu (fost consultant
principal al meu la studiul întreprins în
1984-85, devenit între timp � spre cin-
stea sa -  o personalitate marcantã în
cercetarea astro-arheologicã mondia-
lã), a reconstituit cu admirabilã intuiþie
funcþiile astronomice de gnomon ºi as-
trolab, ale Soarelui de Andezit de la
Dealul Grãdiºtei. Potrivit ipotezei sale,
aceste funcþii sunt confirmate de ori-
entãrile rãsãriturilor solstiþiale ( de Soare
ºi de Lunã) ale sanctuarelor de acolo ºi
din alte puncte ale Munþilor Orãºtiei.
Demonstrând cã Soarele de Andezit
este o veritabilã �busolã în piatrã� care
indicã structural, prin �coada� sa,  di-
recþia Nordului ºi cã acest original sanc-
tuar funcþiona ca savant utilaj de mã-
surarea a trecerii Soarelui ºi a stabilirii
meridianului locului,  Florin Stãnescu
a demolat ipoteza arheologicã, primiti-
vã, potrivit cãreia Soarele de Andezit
ar fi fost doar un �altar de sacrificii
sângerose�  (sângele� potrivit acelei
ipoteze urmând sã fie �colectat� de in-
geniosul sistem de canale de drenaj ale
Terasei XI, construit - cu evidenþã -
pentru protejarea terasei sacre împo-
triva deteriorãrii prin intemperii!).

S-ar pãrea cã, astfel, s-a spus tot
ce trebuia despre Soarele de Andezit.

�Dar cãlãtoria de la sfârºitul lunii
iulie mi-a reconfirmat cã, la Dealul Grã-
diºtei, niciodatã nu s-a spus încã totul;
(orientarea axei Marelui Sanctuar Ro-
tund, de pildã,  este -  suntem astãzi
siguri! -  de 61 grade sexagesimale Vest
faþã de direcþia Nordului ºi ea este toc-

mai axa care uneºte centrul Soarelui
de Andezit cu cel al Marelui Sanctuar
Rotund; ºtim astãzi de unde începeau
constructorii marelui sanctuar numã-
rãtoarea blocurilor Cercului A ºi în ce
sens fãceau, pe cerc, aceastã numã-
rãtoare;  etc., etc.)

Efectuând împreunã cu V.Brilinsky
o mai amãnunþitã examinare a Soare-
lui de Andezit, mi s-a reconfirmat opi-
nia cã diametrul acestei foarte origi-
nale ºi masive piese rotunde de ande-
zit nu este de 6,98 m. (cu cât o acre-
ditam, împreunã cu Florin Stãnescu
în urma mãsurãtorilor noastre, destul
de grãbite, din 1985) ci mai mic cu
circa 3-5 centimetri. Soarele de An-
dezit � disc impãrþit prin �raze� în zece
vizibile sectoare de cerc � mai prezin-
tã astãzi cinci sectoare de cerc  ºi încã
douã jumãtãþi din piesa originalã (restul
cercului fiind �simetric� reconstituit,
acum trei decenii, prin replicã-beton).
Desigur, mãsurând cele ºase raze ale
porþiunii originale pãstrate in situ, media
statisticã va indica o mãrime apropia-
tã de cea apreciatã în 1985; (ba, acum,
dupã trecerea a douã decenii, �media�
chiar urcã la peste 6,99 m!).  Adevã-
rul e cã porþiunea pãstratã din piesa
originalã este serios fisuratã, ºi cã, dacã
sunt luate în calcul ºi eliminate aceste
�lãþiri� ale diametrului provocate de
crãpãturile transversale, noua estima-
re  (6,941 m.) este mult mai aproape
de ipoteza cã diametrul Soarelui de
Andezit a avut iniþial, în forma mo-
noliticã o lungime egalã cu �4 Y�.
Acest �Y� este modulul-stânjen dacic,
egal cu 1,734 m. pe care, ipotetic, l-
am identificat  în o serie de dimensi-
uni la terasele Dealului Grãdiºtei, pre-
cum ºi în construcþiile dacice din alte
zone ( inclusiv cu �subdiviziunile pro-
babile�, de respectiv:  �picior� -0,4335
m,  �cot� 0,289 m., �palmã� 0,1445
m., ºi �ºchioapã� 0,0240833.. m.; vezi
�Sistemul Numeric Geto-Dac�, 1984
ºi �KOGAION�, 2005).

ªi mai  revelatoare a fost însã acum
constatarea cã cele 10 sectoare (ar-
curi) de cerc ale formidabilei construc-
þii de piatrã care e Soarele de Andezit
nu au lungimi egale: unghiul la cen-
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tru al �feliilor�, care ar fi trebuit sã fie
teoretic de câte 36 grade sexagesima-
le, variazã  între� 32 ºi 39 grade (plus/
minus o jumãtate de grad). Sã fie fost
o simplã inabilitate a constructorilor-
tãietori în piatrã în a asigura mãrimi
riguros exacte celor 10 �felii� ºi, prin
urmare, cercul sã fi fost construit prin
mãrimi compensate constructiv (cum
s-a procedat, credem, la realizarea
Cercului extrior A al Marelui Sanctuar
Rotund)?!

Douã decenii ºi jumãtate de cerce-
tãri la Dealul Grãdiºtei m-au obiºnuit
cu ideia cã acei constructori geniali
ai acestui Kogaion, care au  efectuat
aici impresionanta muncã de terasare
artificialã (peste 130 de terase artifi-
ciale!); care au �urcat� în vârf de
munte peste o mie de  blocuri de an-
dezit ºi zeci de mii de blocuri de piatrã
din alte structuri pentru construirea
sanctuarelor, a �zidurilor cetãþii�,  a
atelierelor ºi a zidurilor de terasare, care

cunoºteau cu impresionantã exactita-
te o serie de �date� (acestea ne fac sã
ne întrebãm dacã nu cumva deþineau
rezultate ale unei încã neidentificate pe
deplin �culturi  central ºi vest-europe-
ne� ?!), ei bine, aceia� nu prea gre-
ºeau dimensional, având ei câte ceva
de demonstrat, de codificat,  ºi nu de..
etalat vanitos pentru aplauzele vreunei
inexistente galerii!..

Intrebarea � Este oare semnifica-
tivã diferenþa, în grade, între sectoa-
rele de cerc ale Soarelui de Andezit?�
s-a corelat, revelator, cu� ipoteza d-
lui Brilinsky: aceea cã �adevãratul Ko-
gaion� ( sau cel puþin vârful care a dat
numele acestui complex sacro-cultual)
ar fi fost Muntele  Godeanu.  Culmea
Dealul Grãdiºtei este nimic altceva de-
cât un �picior� al Muntelui Godeanu.
Mi-am pus întrebarea: dacã e într-ade-
vãr aºa? Dacã punctul de observaþie
(beneficiind de un larg orizont vizibil!)
ar fi fost chiar piscul Godeanului, iar

aici, �jos, la  sanctuare�, la circa 1070
m. altitudine, ar fi fost doar� �Cen-
trul de Calcul�?!  Un posibil argument
în sprijinul acestei ipoteze o constituie
poziþia cu certitudine mai avantajoasã
habitatului - 1040 m. altitudine - în ra-
port cu asprimea factorilor meteoro-
logici de la vârf, (aproape 1700 m., în
plin gol alpin).  Se� �transmitea ob-
servaþia astronomicã� de la Vârful
Godeanu, din unghiul bun de vizibi-
litate, la Dealul Grãdiºtei?

ªi, consecutiv, continuarea noii
ipoteze:  avea Soarele de Andezit vre-
un rol �semnificant� în acest sens? Nu
cumva desenul Soarelui de Andezit,
cercul cu 10 raze,  �mutat� pe vârful
Godeanului (sau, mai exact, �trans-
pus� de acolo aici!) indicã acei posi-
bili �direcþionali�, cu semnale luminoa-
se (de foc) în timpul nopþilor,  în func-
þie de care harta nocturnã a cerului sã
poatã fi apreciatã sub coordonate si-
gure?! Caracteristica Soarelui de An-

Fig.2
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dezit este nu numai aceea cã, prin
�coada� sa de 17 pietre descrescãtoa-
re ca dimensiune (asta în 1985:  as-
tãzi, regretabil, au mai rãmas
doar�16!) ºi - în prelungire -  prin
linia care trece, de aici,  prin doi din
cei cinci bolovani-stâlpi ai aºa-numi-
tului �Sanctuar descompletat�, el in-
dicã Nordul ºi cã el a funcþionat, po-
trivit ipotezei lui Florin Stãnescu, drept
aparat de mãsurã astronomicã. Toate
sanctuarele de la Dealul Grãdiºtei se
pare cã au fost construite astfel încât
sã fie concomitent multifuncþionale ºi
tocmai în aceasta rezidã uimitoarea lor
originalitate!

Cum spuneam, cele 10 �felii� pre-
zintã unghiuri la centru diferite ºi �
atenþie: urmãriþi  fotografia aerianã, fig.
1! -  seria celor zece �felii� nu începe,
cum ne-am aºtepta, de la direcþia Nord;
�raza� pe care am numerotat-o con-
venþional cu cifra 1 (numerotarea mer-
gând în  sensul invers al acelor de cea-
sornic) are o �abatere� faþã de linia
Centrul S.A. -Nord de circa 10 grade
sexagesimale (plus/minus 0,5 grade)
spre Est!

Numerotând cu A primul arc de
cerc, acesta are  o deschidere de 35
grade; B are doar 32 grade; C are 39
grade; D are 35 grade iar E are 39 gra-
de( ºi, în opoziþie simetricã, F = 35
grade, G = 32 grade, H = 39 grade, I
= 35 grade, J = 39 grade).

Utilizând pentru examinarea oro-
graficã o hartã amãnunþitã a zonei  pre-
cum ºi trei hãrþi de exactitate ale tera-
selor I � XII  de la Dealul Grãdiºtei (
oferite cu amabilitate de dl. Fl.Stãnes-
cu, vezi schiþa ridicatã dupã aceastã
hartã a zonei învecinate, fig. 2) ºi �
suprapunând �Desenul Soarelui de An-
dezit� cu centrul în Vârful Godeanu,
inclusiv respectând abaterea de 10 gra-
de menþionatã mai sus, am constatat,
cu surprizã, cã ( aproximaþiile fiind de
maximum 0,5 grade):

Pe  un cerc cu centrul Godeanu ºi
o razã vizualã variind între 3 ºi 9 Km.
în linie aerianã, dreaptã, echivalentele
razelor Soarelui de Andezit intâlnesc,
în orizontul vizibil,   vârfuri de munte
semnificative ca staturã ºi care ar fi

putut fi puncte de �marcaj luminos�,
de referinþã  (prin focuri vizibile noap-
tea), sau - prin sursã de fum - la ra-
sãriturile ºi apusurile solstiþiale de varã
ºi echinocþiale. (Presupunem cã rã-
sãritul solstiþial de iarnã, datoritã con-
diþiilor meteorologice extrem de seve-
re aici, la altitidine, ar fi fost foarte di-
ficil sã fie �studiat�; dar nu imposi-
bil!). Iatã direcþionalitatea surprinzã-
toare pe care o �deseneazã� aceste raze
prin câte doi direcþionali posibili, �þin-
tiþi� din Vârful Godeanu (1699 m. al-
titudine) ºi �suprapuºi� cãtre orizont:

1. Raza 1: Culmea Plãvaia
(1230 m) ºi Vârful Faþa Bãtrânã  (1174
m).

2. Raza 2:    Vf. Frasânu (1440
m.)  ºi Vf. Nãii (1119 m.)

3. Raza 3:    Cioaca Ulmului
(1242 m.) ºi Vf.Groape (1284 m.)

4. Raza 4:    Culmea Gârbava
(910 m.) ºi Culmea Sub Cununã (961
m.)

5. Raza 5:    Vf. DEALUL GRÃ-
DIªTEI  (1071 m.)  ºi Vf. Paltinului
(1202m.)

6. Raza 6:    Dealul Leucuº
(1295) ºi Vf. Jigorul Mare (1699)

7. Raza 7:    Vf. Tâmpu (1493
m.) ºi Vf. Titianu (1721 m.)

8. Raza 8:    Vf. Steaua Micã
(1675 m.), Vf. Steaua Mare (1780 m.)
ºi ªureanu (2069 m.)

9. Raza 9:    Culmea Cocoºului
(1490 m.) ºi Muntele ªipcia (1510 m?)

10. Raza 10:   Vf. Zebru (1404
m.)  ºi Vf. Lupºea (1487 m.)

De remarcat este, credem, ºi fap-
tul cã - exceptând   razele 1 ºi 2 -
�direcþionalii�  care apar în orizontul
vizibil au o înãlþime mai redusã în pla-
nul apropiat ºi mai înaltã în cel depãr-
tat, ceea ce evitã �acoperirea� datora-
tã curburii pãmântului, mai ales pe
importantele direcþii Sud-Vest, Sud,
Sud- Est  ºi Est. Acolo se aflã ( pro-
babil nu întâmplãtor!)  foarte distinc-
tele siluete ale unor vârfuri înalte: Pal-
tinul, Jigorul Mare, Titianu, Steaua
Mare, etc. Atrage în special atenþia
�aliniamentul� posibil al razei 8, care
pe o direcþie Est-Sud-Est poate fi ex-

trem de semnificativã atât pentru rã-
sãritul solstiþial al Soarelui cât ºi pen-
tru �drumul Lunii�, ºi care beneficia-
zã  nu numai de douã, ci de patru vâr-
furi majore, în linie aproape dreaptã;
de remarcat ºi numele acestor munþi
care - în cazul unei conservãri oroni-
mice � dã, de asemenea, de gândit:
Steaua Micã (1675 m.) -  Steaua Mare
(1780 m) -  Vf. Negru (1894 - ªurea-
nu (2059 m.). În ceea ce priveºte di-
recþia Nord,  �evitatã�  aparent de Raza
1, trebuie precizat cã din Vf. Godea-
nu se deschide un aliniament ºi pe
aceastã durecþie referenþialã, prin su-
prapunerea vârfurilor Piscul Glivii
(1146 m.) ºi, la orizont, Vf.Ciungu-
Gurgoiu (967 m.),  dupã cum � peste
marea vale de la Sud de Godeanu � un
posibil reper exact pentru direcþia Sud
îl formeazã  Culmea Drugu (1441 m.)

Toate acestea reclamã o  repetatã
verificare ºI confirmare, în teren, ca
ºi relaþionarea poziþionalã a Marelui
Sanctuar Rotund - ºi a celorlalte sanc-
tuare � faþã cu aceastã posibilã nouã
axã de referinþã, Godeanu-Dealul Grã-
diºtei  ( se pare, de pildã, cã prelungi-
rea axei transversale a Absidei din cen-
trul Marelui Sanctuar Rotund, spre
Nord-Est, �întâlneºte�� tocmai Vâr-
ful Godeanu!)

*
Aceastã �poziþie naturalã de excep-

þie� care �oferã direcþionali de poziþio-
nare� ar putea  fi, într-adevãr, o expli-
caþie pentru alegerea � extrem de pri-
ceputã! - a zonei ( probabil în conec-
þie Godeanu-Dealul Grãdiºtei) drept
�Muntele Sacru Kogaion�. Se adaugã
la aceasta proba materialã a comple-
xelor de sanctuare-calculator ºi con-
diþia geograficã de remarcabilã izola-
re. Or, admiþând cã  între  conceptul
cultual-ºtiinþific zamolxian  ºi cel pro-
fesat  de druidismul celtic existã foar-
te probabile tangenþe, caracterul de
�secret cultual�,  - presupunând izo-
larea, monahismul  ºi codificarea cu-
noºtinþelor -  nu trebuie ignorat atunci
când încercãm reconstituirea profilu-
lui intelectual  al strãmoºilor noºtri.

�
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1900 de ani de la cea mai mare
tragedie a poporului daco-român

Au trecut aproape douã milenii de
când cotropitorii romani, conduºi de
împãratul Traian,au distrus un stat, au
jefuit templele sacre de odoare, au ucis
fãrã milã mii de locuitori ai Daciei, pe
alþii i-au transformat în sclavi, sau i-
au obligat sã se lupte în arene cu fia-
rele sãlbatice, au distrus sate ºi oraºe,
au ars inima Daciei-Sarmisegetuza.

Columna de la Roma aratã scene
de crâncene lupte, dar ºi pe trãdãtorii
nobili, care închinã steagurile, vãzuþi
mai apoi cum îºi încarcã averile, ple-
când  pe urmele cotropitorilor; nici un
popor nu e scutit de prezenþa cozilor
de topor.

Eroul cel mai reprezentativ, pentru
daci ºi pentru urmaºii lor, Decebal este
prezent pe Columnã, þinând un ultim
discurs luptãtorilor sãi. Acesta a ieºit
din cetate ºi intenþiona sã se îndrepte
spre rãsãrit , peste munþi, la fraþii carpi
ºi costoboci pentru a cere ajutor. Este
însã urmãrit ºi înconjurat de cãlãreþii
lui Tiberius Claudius Maximus.

Marele rege preferã sã-ºi dea o
moarte mãreaþã, decât sã suporte umi-
linþa de a urma drumul Romei, legat
de carul de triumf al lui Traian. Arma-
ta sa e decimatã - o parte din resturile
ei se refugiazã  peste munþi ºi, cultivã
ura faþã de cotropitori, ºi urmaºilor,
care vor organiza, pe tot parcursul
celor 165 de ani de ocupaþie, o rezis-
tenþã care va slãbi forþele duºmane.

Nu ne putem închipui nici o clipã
cã munþii au fost vreodatã o graniþã
pentru toþi dacii, aºa cã legãturile cu

2006 - Anul Decebal

� prof. Maria Ciornei

�Ne-am alcãtuit într-un uragan ºi am crescut în vifor. Popor de
frontierã,luptam ºi muream pentru toþi. Muream, mai ales, plãtind ne-
ghiobia altora.�

 Mircea Eliade-Meºterul Manole 1922

dacii ocupaþi s-au þinut în permanen-
þã.

Încercãrile carpato-dacilor de a în-
lãtura sabia romanã au durat pânã în
anul 294 când apare Caesarul Galer-
Ler, care în anul 305 decreteazã Da-
cia Mare, Împãrãþie. Dar sã revenim
la tragedia dacilor din anul blestemat-
106.

Prãzile de rãzboi au fost uriaºe ca
valoare. Tezaurul dacic este descope-
rit prin trãdarea lui Bicilius, este furat
ºi dus la Roma. Dupã Lydos care ci-
teazã pe Criton, medicul personal al
lui Traian, comorile dacilor au fost
urieºeºti; romanii au transportat
1.625.000 kg. de aur, ºi 3.270.000 de
kg. de argint. Chiar ºi exagerând de
zece ori aceastã cantitate, cum consi-
derã istoricul francez Carcopino, ºi tot
rãmâne o cantitate fabuloasã.

Cã dacii erau o putere militarã eco-
nomicã ºi politicã � nu de puþine ori
aceºtia s-au amestecat în politica in-
ternã a Romei - ne-o aratã serbãrile în
cinstea triumfului lui Traian, de la
Roma, care au durat 123 de zile. �Din
aurul ºi din prãzile jefuite, Imperiul
Roman s-a întãrit, a pus în circulaþie
metalele preþioase, care au contribuit
la crearea unor realizãri ale romanilor,
cu extindere, de-a lungul timpului ºi
asupra popoarelor nordice ale Euro-
pei, la realizarea marilor civilizaþii care
continuã ºi azi�, spune Radu Stan Car-
pian (Enigma insulei, Ed. Getica
1990).

Ce-a realizat Bădica Traian pentru
daci?

Sã distrugã un stat puternic, bine
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închegat, bastion împotriva nãvãliri-
lor barbare, sã întrerupã drumul as-
cendent al celei mai avansate culturi
din lume, reprezentatã de cei mai vechi
locuitori, dacã vã e greu sã acceptaþi -
deºi existã argumente ºi documente
ºtiinþifice - ai Terrei - cel puþin cei mai
vechi locuitori moderni ai Europei.

Afirmaþia nu e gratuitã. Cercetã-
tori strãini europeni ºi americani, ulti-
mele deascoperiri ºi în România, în
zona de sud-vest ºi în Serbia, nemai-
vorbind de documentele de la Tãrtã-
ria, aratã cã omul modern european a
pornit din Carpaþi. Nu e cazul sã mai
vorbim despre asta.

Au pus mâna pe cel mai mare te-
zaur al lumii - Criton vorbeºte ºi de
cupe ºi alte lucruri scumpe ce depã-
ºesc orice preþuire,  de turme ºi arme
ºi peste 500.000 de bãrbaþi cât se poate
de potriviþi pentru a lupta, împreunã
cu armele lor.(Fontes vol.I pag.507)

�Cel mai mare centru cultural al
lumii vechi de la Sarmisegtuza se mutã
la Roma în anul 106,toþi cãrturarii daci,
toate bibliotecile, toate cadrele Univer-
sitãþii Zalmocsiene au fost duse la
Roma; cultura dacicã intrã într-un con
de umbrã.

Cu formidabilul tezaur neînchipuit
de mare, se ridicã un nou centru cita-
din. Forumul, Columna, cele douã
mari biblioteci sunt construcþii ridica-
te de Apollodor din Damasc, cu robi
daco-traci�. (D. Bãlaºa - Basmul ro-
manizãrii, Fundaþia Artelor Dor, Cra-
iova 1998.)

Se poate spune, fãrã a greºi, cã
romanii au fost un factor de dereglare
pentru  poporul daco-român, ºi nu
unul civilizator, cum se repetã din ge-
neraþie în generaþie, fãrã discernãmânt.

Nu putem accepta nici teoria aºa-
zisei romanizãri a dacilor sau de vreo
contribuþie esenþialã, la formarea unui
nou popor, român.

În realitate este vorba de continui-
tatea multimilenarã a poporului daco-
român, cãci romanii au fost, ca ºi da-
cii ºi tracii, cu cele 200 de tulpini-vezi
Herodot � pelasgi Romanii s-au des-
prins de pelasgii carpatini ºi au înte-
meiat Roma peninsularã la anul 753

î.e.n.
D. Bãlaºa (-ibidem pag 15)  vor-

beºte de �Roma Veche cu vechii ra-
mani din actuala Moldovã. Vor trece
2-3 mii de ani pânã sã aparã Roma
peninsularã�.

Civilizatorii romani

Cel mai puternic argument al sus-
þinãtorilor basmului romanizãrii, este
colonizarea unei treimi din Dacia cu
persoane aduse de Traian �din toatã
întinderea împãrãþiei romane.Eutro-
pius în (Hadrianus c. VIII, 6)� vor-
beºte chiar� �de o nesfârºitã mulþime
de oameni�.

Susþinãtorii dispariþiei populaþiei
dacice în timpul domniei lui Traian
aduc argumente care nu stau în pi-
cioare.

Am auzit, pânã la saturaþie aceeaºi
placã ºi în ºcoala primarã ºi la liceu ºi
în facultate, cã dacii au dispãrut pen-
tru cã romanii  erau purtãtorii unei ci-
vilizaþii superioare.

Dar oare lumea anticã a pierdut în-
tâmplãtor aproape tot ce s-a scris de-
spre daci, sau au fost interesaþi orgo-
lioºii romani, ºi nu numai ei, sã nu se
afle cine au fost adevãraþii civilizatori
ai întregii lumi antice;  e vorba de pe-
lasgii, vechii daci.

Încã în urmã cu 12.000 de ani
existau, în Dacia hiperboreeanã, uni-
versitãþi zalmocsiene, pe la care au tre-
cut mari nume antice, iar unii dintre ei
chiar vorbeau limba pelasgilor daci,
cum e Platon de pildã, care vorbeºte
despre ºtiinþa traco-dacilor de la care
Socrate însuºi învaþã cum se tãmãdu-
iesc bolile, tratând nu numai organul
bolnav ci întregul  ,gãsind pe traci
superiori grecilor. Nu mai vorbim de
eroii miturilor greceºti ºi romane ale
cãror personaje erau de asemenea
daco-traci, pelasgi în fond.

În ce ar consta marea civilizaþie ce
a dus la �dispariþia dacilor� primitivi,
când Ovidius exilat la Tomis vorbeºte
de faptul cã limba geþilor este melo-
dioasã ºi cã el însuºi a pus-o în ver-
suri, elogiind pe un conducãtor local,
la rându-i poet.

Despre înclinãrile reflexive dar ºi
cele înspre studiul matematicii, al ºtiin-
þelor fizicii, al eticii, al logicii ne vor-
beºte Iordanes dupã Dio Crisostomul,
care a stat 10 ani la dacii din timpul lui
Decebal, care conchide �geþii au fost
superiori tuturor barbarilor ºi aproape
egali cu grecii, iar Deceneu i-a fãcut
superiori celorlalte popoare în privin-
þa minþii� apud D. Berciu (De la Bure-
bista la Decebal 1980).

E nefondatã afirmaþia cã dacii nu
cunoºteau scrisul. Scriau  cu litere la-
tine, cum i-a scris pe o ciupercã un
mesaj lui Traian, Decebal înainte de
începerea luptelor, (Fontes.I).

Aveau însã ºi o scriere încifratã în
simboluri, o scriere idiograficã cunos-
cutã la începuturi de toatã lumea pe-
lasgã. Cu timpul aceasta a devenit in-
teligibilã numai iniþiaþilor.

Cã avem dreptate atunci când afir-
mãm cã, la origini, toþi locuitorii Da-
ciei hiperboreene comunicau cu cerul
ºi între ei prin aceste semne, o dove-
deºte faptul cã ele se gãsesc ºi astãzi
din belºug  pe ii, pe fote, pe ouãle în-
condeiate, pe ornamentele porþilor mo-
numentale pe motivele din covoare, pe
stâlpii caselor, incizate pe cozile de lin-
guri sau pe lãzile de zestre, pe furcile
de tors, pe pereþii bisericilor de cretã
de la Murfatlar �Basarabi - pe semne-
le plutaºilor de pe Bistriþa ºi pe multe
alte obiecte.

Aceste semne - mesaje, pãstreazã
chiar culorile sacre - ocru roºu ºi
crem, vizibile ºi pe  rafinatele   vase de
lut de Cucuteni. Aceastã scriere pãs-
treazã ºi tainele legate de originea nea-
mului daco-pelasg, de prezenþa lui pe
teritoriul Daciei Mari dintotdeauna,
cãci dacii n-au venit de nicãieri; sunt
aici de la începutul lumii.

Dacii, ce-l slãveau pe Zalmocsis ºi
credeau în nemurire, erau vestiþi ca
luptãtori de temut, cunoscãtori ai stra-
tegiilor militare, dar ºi ai diplomaþiei.
Nu puþine lucruri se pot spune despre
daci ºi cultura lor, care îi aratã ca pe
niºte exponenþi ai unei civilizaþii supe-
rioare în epocã.

Aceasta se explicã ºi prin condiþia
lor de popor vechi ºi sedentarizat. Pe
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bunã dreptate spune, rãspunzând prin
aceasta celor ce susþin ºi azi ideea de-
cimãrii totale a dacilor, A. D. Xenopol
(Istoria românilor din Dacia - traianã
Ed. ªþ. ºi Encicl.Buc.1985 pag 159).
�Este însã o lege ce reiese chiar din
firea lucrurilor, cã un popor aºezat nu
fuge niciodatã în totalitatea lui înain-
tea unei nãvãliri. Fug numai popoarele
nomade care-ºi duc viaþa în cortul miº-
cãtor ºi trãiesc din mâncarea curat ani-
malã ;niciodatã cele aºezate care-ºi trag
hrana din pãmântul cultivat de ele. De
aceea de când existã omenirea nu s-a
vãzut strãmutarea în masã a unui po-
por aºezat.�

ªi acum ne vine atât de bine sã
amintim de unii dintre cercetãtorii
care, cum bine spune D. Bãlaºa, �se
iau unii dupã alþii� ºi susþin, fãrã argu-
mente logice ºi cu adevãrat ºtiinþifice,
unele teze, de care nu se pot desprin-
de.

Iatã o emisiune pe T. V. Cultural
din 26 septembrie 2005, moderatã de
profesor  dr. Neagu Djuvara, având
ca invitaþi pe prof. universitar dr. Al.
Vulpe ºi pe prof univ. dr. Dan Sluºan-
schi, indoeuropenist. Aceºtia susþin cã
�n-am moºtenit mai nimic de la daco-
geþi.� Sã vedem dacã e aºa.

Daco-geþii s-au dovedit a fi, dupã
atestãri ºi documente, primii locuitori
moderni  ai Europei  vechi de mai bine
de 34-36 de mii de ani; o dovedesc
cele mai recente descoperiri arheolo-
gice fãcute într-o peºterã din sud-ves-
tul þãrii ºi nu numai. Despre faptul cã
n-au putut fi strãmutaþi sau decimaþi
toþi  tocmai am argumentat.

ªi chiar de s-ar admite  ca fiind
adevãrate cele spuse de Criton - faþã
de care avem rezerve, pentru cã fiind
atât de apropiat de împãrat, îl suspec-
tãm de dorinþa de a-i fi pe placul stã-
pânului sãu triumfãtor, exagerând cele
relatate, anume cã au fost luaþi 500.000
de bãrbaþi buni de luptã, idee preluatã
ºi de prof. Vulpe,  care mai afirmã cã
ar mai fi rãmas vreo 40 de bãrbaþi - ne
întrebãm cum de i-o fi numãrat - tot
au mai vieþuit cel puþin 500.000 de mii
de femei ºi fete tinere, dar ºi copii.

Viaþa a dovedit cã, de regulã, po-
pulaþia masculinã e în echilibru cu cea
femininã. Dacã adãugãm, dupã cum
spune un cercetãtor cunoscut, ºi fap-
tul cã în medie în fiecare familie erau
cel puþin 3 copii ºi unul bãiat, (se ºtie
cã ºi în trecutul nu prea îndepãrtat,
familiile românilor aveau ºi 10-11 co-
pii chiar ºi mai mulþi ºi atunci de ce la
daci ar fi fost altfel), atunci înþelegem
cã aceºtia au devenit bãrbaþi în 5- 10
�15 ani ºi cã au preluat ºi susþinut lup-
ta pentru eliberarea de sub duºmani,
pentru cã altfel, dacã Dacia a fost go-
litã de bãºtinaºi în anul 106,atunci cine
a fãcut rãsunãtoarea rãscoalã de la
117, care  a fost atât de puternicã în-
cât le-a trebuit un an, romanilor s-o
înãbuºe; în nici un caz n-au fãcut-o
coloniºtii ºi veteranii privilegiaþi, cãro-
ra  li s-a dat pãmânt din pãmântul apã-
rat cu sânge timp de milenii de daci, ºi
nici cei din administraþie, care erau
legaþi, prin interese de romani ºi în
numãr nesemnificativ,  în raport cu
populaþia Daciei romane.

ªi iatã cum, tot istoria, cititã cu
mintea în mod cinstit, dar ºi cu ini-
ma, dã rãspuns unei teze aberante pri-
vind dispariþia dacilor din þara lor,
Dacia romanã.

S-a mai spus în aceastã discuþie
�academicã�� cu argumente �solide�
cã limba dacilor a fost uitatã, cã au
fost aici  aduºi coloniºti mulþi ºi cã
dacii au fost asimilaþi. Nu cunoaºtem
nici un caz în istorie care sã dovedeas-
cã cã limba maternã a unui întreg po-
por mare sã fie schimbatã  total, pur
ºi simplu uitatã în 165 de ani ºi înlo-
cuitã cu limba cotropitorilor, urâþi de
moarte de bãºtinaºi.

Acest lucru nu s-a putut întâmpla
oricât s-ar strãdui unii sã argumente-
ze cã au fost cãsãtorii mixte-de fapt
nesemnificative în raport cu întreaga
populaþie dacã, o armatã , o adminis-
traþie romanã. Sã nu uitãm cã toþi vor-
beau latina prisca, de fapt limba bãºti-
naºilor cu diferenþierile specifice.

Pe bunã dreptate cercetãtorii cu
simþul realitãþii ºi al responsabilitãþii au
spus cã veteranii, vlãguiþi de rãzboaie,

n-au putut pune bazele unui popor nou.
În al treilea rând ºtim, din legile Be-

lagine, care se mai foloseau în sec. al
XVI-lea ºi al XVII-lea sub denumirea
de Lex antiqua Valachorum sau Ius
Valachiae (N. Densusianu -Dacia
Preistoricã, Buc. Institutul de Arte
�Carol Gõbl� 1913  pag 881) cã exis-
tau stipulãri care au transmis, apoi pe
cale oralã,  pânã târziu, ca legi ale obi-
ceiului pãmântului, ce inteziceau cã-
sãtoriile cu neamuri strãine, sub pe-
deapsa dezmoºtenirii.

De altfel ºi alte legi erau foarte
stricte-se vorbeºte despre aceste legi
cã erau atât de respectate, încât în-
drãzneala de a le încãlca era pedepsitã
chiar cu moartea. Ori asemenea legi
au format  un climat care au forjat
caractere foarte solide, din punct de
vedere moral, ºi acest lucru s-a pãs-
trat pânã la jumãtatea secolului trecut.

Bãtrânii, ca exponenþi ai fãuritori-
lor legilor, erau respectaþi; tinerii le
sãrutau mâinile

Societatea civilã era foarte bine
stratificatã ºi tinerii, oricât de bogaþi
,nu se amestecau cu bãtrânii onora-
bili, decât dacã aveau o însãrcinare
specialã pentru societatea respectivã.
Cu  trei �patru generaþii în urmã, co-
piii nici nu-ºi puteau imagina cã ar
putea nesocoti poruncile capului fa-
miliei.

ªi atunci  cum sã admitem pãrerile
aberante ,absurde, ale unor istorici care
spun cã femeile dace îºi pãrãseau bãr-
baþii, trãiau cu romanii, fãceau copii
cu ei ,apoi se-ntorceau la bãrbaþii lor,
ºi nu voiau  în ruptul capului sã vor-
beascã daca, ci îi învãþau  pe soþii lor
latina.

Aºa au devenit toþi latini.
Ne-ar face sã râdem, dacã situaþia

n-ar fi gravã, prin urmãrile ei. Îºi poa-
te oare cineva imagina pe luptãtorii -
lupii daci, ºi pe urmaºii acestora, care
îngrozeau ºi prin prezenþa steagului lor
ºuierãtor, pe duºmani, deveniþi niºte
fãtãlãi care-ºi aºteptau fetele ºi neves-
tele sã vinã de la bãrbaþii romani? De
râsul curcilor!



9

DACIAmagazinnr. 25 octombrie 2005

Ce am moştenit de la daci

În primul rând am moºtenit limba
daco-pelasgã, sau linqua prisca sau
vulgata vorbitã ºi la Roma, dar ºi în
tot imperiul, cãci coloniºti ºi armata
proveneau din toate colþurile acestuia
ºi era singura posibilitate de comuni-
care ºi cu bãºtinaºii ºi a coloniilor în-
tre ei.

Limba românã conservã cel mai
bine aceastã limbã a strãmoºilor pe-
lasgi, românii înºiºi fiind velasgii, ve-
lahii mereu trãitori pe aceste melea-
guri. În pofida celor care cautã, ca
Diogene oamenii cu lumânarea ziua,
vânând ici ºi acolo încã vreun cuvânt
dacic, pe lângã cele � ce ironie - doar
70 admise de academicieni în limba
românã, ne scãldãm într-o baie de lim-
bã dacã - cãci aceasta e limba pelasgã
vãzutã în evoluþie fireascã în timp.

Multe dintre toponime ºi hidroni-
me sunt dacice. Logica cea mai sim-
plã ne spune cã ºi coloniºtii ºi, mai
târziu barbarii au fost nevoiþi sã co-
munice cu bãºtinaºii ºi, pentru a se
înþelege, au fost obligaþi sã preia aces-
te denumiri deja existente, cã altfel la
ce le-ar fi folosit schimbarea numelor
lor.

Acelaºi lucru îl putem spune de-
spre numele de familie. Aceste antro-
ponime s-au pãstrat de zeci sau chiar
de sute de generaþii-doar vorbim de
milenii. Fiecare ne-am trezit cu un
nume. Câþi dintre noi ne-am întrebat
ce-nseamnã acesta. Pur ºi simplu l-
am preluat, l-am dus mai departe sau
nu ºi atât. ªi totuºi nume ca de exem-
plu-luãm la întâmplare -Braicu, Berin-
dei, Calujac - sunt enorm de multe,
nu insistãm-au avut un sens în limba
pelasgã, la apariþia lor în stare de gra-
þie.

Dar fiecare nume vine de la un eve-
niment, de la o întâmplare, de la o ocu-
paþie, de la un defect sau de la o cali-
tate etc..

Toate aceste nume la început erau
substantive comune; diferenþierea s-a
fãcut pentru a individualiza ºi aºa apar
numele proprii care, chiar de la a doua
generaþie, devin nume abstracte, se

golesc de sens ºi intervine uitarea.
Ne-am oprit la numele de familie

pentru cã prenumele au putut fi influ-
enþate, în mare parte de calendarul or-
todox.

De la daci am mai moºtenit datini-
le, tradiþiile, obiceiurile, arhitectura
specificã a construcþiilor din gospo-
dãriile þãrãneºti, portul ºi nu numai.

Nu putem fi  de acord cu ceea ce
spune d-l Vulpe ºi anume cã folclorul
nostru e de sorginte balcanicã; deci
înaintaºii noºtri n-au creat nimic, au
împrumutat totul.

Amintim însã cã e adevãrat cã une-
le din aceste creaþii sunt ºi la balca-
nici, dar e bine sã nu se uite cã pelas-
gii au stãpânit un teritoriu uriaº ºi cã
în Balcani au fost tot traco-daci, iar
popoarele venite mai târziu, ca cele
slave, le-au preluat de la bãºtinaºi.

Cum e posibil ca un popor atât de
vechi ,care a trecut prin atâtea eveni-
mente tragice, mai ales, sã nu-ºi fi spus
durerea prin doine ,prin balade prin le-
gende prin cântece de vitejie, ori prin
mituri!

Evenimentele mari, ºi cele tragice
ºi cele de bucurie, creeazã stãri care
se exprimã prin creaþii spirituale re-
prezentative.

Replica la ceea ce spunea domnul
Al. Vulpe, la afirmaþia cã �n-am moº-
tenit mai nimic de la geto-daci� este

cã  de la romani am moºtenit  într-
adevãr o þarã devastatã, durere, sân-
ge, mame ºi fecioare îndurerate, ora-
ºe ºi sate trecute prin foc ºi sabie, o
stãpânire strãinã, care a impus ,sub
ameninþarea armelor, lucrãtorilor pã-
mântului daci sã dea pãmânturile lor
strãmoºeºti, veneticilor, sã îndure oca-
ra, biruri grele date în naturã sau obli-
gaþia de a lucra gratuit pentru stãpâni,
batjocorirea femeilor ºi a fetelor lor,
umilinþa de a fi trataþi ca strãini în pro-
pria þarã.

Ne mirã încrâncenarea ºi chiar ura
cu care unii istorici ºi cercetãtori vor-
besc despre noul curent ce se formea-
zã în istoriografia româneascã, care
are ca scop aducerea la luminã a unor
documente, care atestã  adevãruri, ca
acela cã poporul pelasg-valah a avut o
prezenþã valoroasã în istoria preanticã
ºi anticã.

S-a pornit o adevãratã cruciadã
împotriva celor care îndrãznesc sã aibã
ºi o altã pãrere decât cea bãtutã-cuie
de sute de ani, ºi folosesc documente
antice autentice, citite de la sursã ºi
nu prin interpuºi, ca ºi datele  ultime-
lor descoperiri arheologice, care aratã
cã valahii sunt cu adevãrat descenden-
þii unui popor civilizator.

Nimeni nu poate opri timpul în loc
� ºi istoria este viaþã ºi viaþa e vie ºi
mereu schimbãtoare - nu putem sã rã-
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mânem  la pãrerile învechite ºi false �
e drept pânã la un punct justificate ale
iluminiºtilor, în ceea ce priveºte origi-
nea  latinã a poporului român.

Am auzit cum domnii dinainte
amintiþi  se revoltã de-a dreptul, când
se afirmã acest lucru.

Dar de ce, domnilor profesori, vã
indigneazã acest lucru atât de tare, cu
ce sunt mai prejos daco-românii faþã
de alte popoare ca ungurii, slavii  ori
danezii de pildã?

       Se resping, fãrã argumente
solide, ideile ºi tezele noi ale celor pa-
sionaþi  de istoria neamului, ºi o fac,
nu pentru bani, ci din dorinþa de a afla
adevãrul.

Am auzit  în emisiunea T.V. amin-
titã, o ploaie de acuzaþii, ca sã nu le
spun chiar invective, la adresa acelo-
ra care, nefiind slujbaºi la stat, cu un
salariu ºi un fotoliu comod, adicã nu-
s istorici, îndrãznesc sã se atingã de
documente ºi sã-ºi spunã pãrerea. Dar
Schliemann, domnilor ce-fost?

Pe bunã dreptate înregistrãm pã-
rerea lui Eminescu: �A primi apoi ciu-
datul axion cã numai filologii (n.n. ci-
teºte ºi istoricii) sunt oameni cuminþi,

carii ne pot pune la cale dupã teorii pe
care le sug între patru pãreþi, din de-
getul cel mic, o asemenea credinþã este
o insultã pentru naþia româneascã.�
(apud Gh. Bulgãre - Scriitori români
despre limbã ºi stil, ed. a II-a, pag.98).

Vom reproduce ºi vorbele unui
mare teolog, specialist în istoria reli-
giilor ºi cercetãtor istoric ºi anume pe
D. Bãlaºa (Basmul Romanizãrii � Fun-
daþia Artelor Dor Craiova1998 pag. 51,
52): �Domnilor academicieni, nu pro-
cedaþi ca ºi sub dictaturã! Lãsaþi dis-
cuþiile libere! Laptele se bate în putinei
ca sã iasã untul deasupra, altfel dea-
supra ies gunoaiele. La fel ºi în ºtiinþã.
Mã opresc aici ºi rog pe toþi cercetã-
torii, indiferent dacã sunt cu mari ti-
tluri sau chiar fãrã ele, sã continue
cercetãrile documentelor în probleme
controversate. Adevãrul nu este im-
pus de dictatori, ci prin studii serioa-
se, ºi pânã la urmã, iese ca uleiul dea-
supra apei.�

Ce face însã Institutul de Arheolo-
gie? Cine ar trebui sã militeze pentru
finanþare  lucrãrilor în siturile arheo-
logice ºi  pentru întreþinerea ºi con-
servarea lor? Ce mãsuri s-au luat când

s-a intrat cu buldozerele în situl Sar-
misegetuzei, sau când s-au fãcut ta-
bere de arheologie, cu teren de fotbal
în aceeaºi incintã sacrã, care, culmea
- sub conducerea unui profesor uni-
versitar, arheolog, s-au îngropat sute
de kg. de deºeuri nebiodegradabile în
inima sitului amintit, în inima noastrã,
cãrora chiar ne pasã!

Mai  rãmâne sã înþelegem bine cã
romanii au fost cotropitori. Dicþiona-
rul Limbii Române Moderne (Ed.
Acad. 1958), dã urmãtoarea explica-
þie verbului a cotropi de la care vine
derivatul cotropitor: a ocupa prin vio-
lenþã, a pune stãpânire pe ceva  ,în
mod abuziv ºi brutal, a încãlca, a in-
vada.

Niciodatã în toatã lumea asta,  au-
tohtonii nu i-au iubit pe cotropitori ºi
iatã cã se trezeºte un semidoct, din
sfera puterii, sã propunã aniversarea
nenorocirii celei mai mari, ce s-ar fi
putut abate peste poporul daco-român,
slãvindu-l pe criminalul Traian; s-au
gãsit ºi culturnici care s-au grãbit sã
accepte serbãrile în cinstea lui.

ªi atunci ce-aþi zice dacã ruºilor
le-ar trece prin cap sã aniverseze in-
vadarea þãrii lor de Hitler, prin mari
serbãri ºi festivaluri? � zâmbiþi ironic,
domnilor?; dar dacã evreii ar sãrbã-
tori în cântece de veselie ºi aprige jo-
curi cu tropãituri, pentru cã acelaºi
criminal i-a deportat ºi a ucis 6 milioa-
ne dintre ei? O absurditate aþi zice, pe
bunã dreptate; dar atunci ce deosebi-
re vedeþi între Traian ºi Hitler? Nici
una, nu-i aºa ?

Noi românii avem altceva de co-
memorat în anul 2006; pe dacii, stã-
moºii noºtri, eroi pilduitori, în istoria
universalã ºi pe mucenicii daci, care
timp de 165 de ani ºi-au vãrsat sânge-
le, ca noi sã trãim ºi astãzi pe pãmân-
tul Daciei de atunc  ,de azi ºi dintot-
deauna.

Aºadar vã chemãm pe toþi cei ce
aveþi ceva de spus în legãturã cu aceas-
tã comemorare, sã participaþi cu stu-
dii, articole documente, în reviste ºi
în cotidiene naþionale ºi locale, în cãrþi,
pentru a aduce  LUMINA ADEVÃ-
RULUI, din negura vremurilor, lãsând
urmaºilor, moºtenire, exemple unice
de dragoste de neam, de limbã ºi de
þarã.
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De ani de zile, cele mai frecvente
�ecouri negative� despre România
apãrute în Occident ºi aduse la cu-
noºtinþa opiniei publice româneºti se
referã la infracþiunile cetãþenilor ro-
mâni plecaþi în spaþiul Schengen. Din
când în când, foarte rar, apare câte-
o ºtire despre câte un român din Ca-
lifornia, USA, care are probleme cu
poliþia americanã. Însã aspectul cel
cu adevãrat trist este ignoranþa (sau
ignorarea) atacurilor antiromâneºti
care apar în presa occidentalã, cu
precãdere în cea americanã. Faptul
(ignorarea, mai ales) trebuie sã se
datoreze conþinutului acestor atacuri,
care de regulã, se reduce la douã teme:
România vinovatã de Holocaust ºi
România asupritoare a maghiarilor din
Ardeal. Din când în când, pe acest
fundal se mai brodeazã ºi �amabila�
informaþie conform cãreia o mare
parte a poporului român (evident, în
afara evreilor, a ungurilor, a nemþilor
etc.) este constituitã din þigani!

Un campion al acestor denigrãri a
devenit, în ultima vreme, marele ziar
american New York Times. Sesizat
de frecvenþa acestor atacuri, dl. An-
ton Lixãndroiu, un român din orãºe-
lul Cortland Manor, statul New York,
a trimis scrisori redacþiei ziarului prin
care cere restabilirea adevãrului. ªi
cerea acest lucru oferind chiar dân-
sul, datele ºi cifrele reale. Cu docu-
mente obþinute, adesea cu greu, din
surse verificate din þarã ºi chiar din
surse internaþionale: dicþionare, enci-
clopedii, anuare statistice etc.

La toate sesizãrile sale ziarul ori
tãcea, ori rãspundea, din când în
când, în doi peri. Ba, la un moment
dat, un reprezentant al conducerii zia-

UN ROMÂN ÎN PROCES CU STATUL UNGAR !

Strasbourg, 2005

� ILIE TRAIAN

rului, agasat de insistenþele românu-
lui, i-a spus cã � e nebun! La care
dl. Lixãndroiu a replicat (într-o con-
vorbire telefonicã): �Crazzy, mabe,
but not stupid�!

Adicã, nu prost ca sã nu-ºi dea
seama de maniera inelegantã în care
oficialii ziarului vor sã muºamalizeze
vinovãþiile lucrãtorilor lor ºi refuzã sã
publice o dezminþire care le-ar aduce
daune morale.

�Cu trecerea anilor, gladiatorul
nostru singuratic, beneficiind ºi de
faptul cã e unul dintre liderii locali cu-
noscuþi în organele centrale de deci-
zii ale partidului republican (din par-
tea cãrora a primit dese mulþumiri ºi
onoruri) s-a adresat pânã în instanþe-
le Congresului american. Efectul? Un
timp campania denigratoare a ziaru-

lui new-yorkez s-a mai domolit. Chiar
dacã întâmplãtor sau nu, astfel de
atacuri începuserã sã aparã în� Chi-
cago Tribune!

Cu timpul acuzele de persecutare
a maghiarilor din Transilvania s-au
mai estompat, au apãrut în prim plan
încã plângerile organizaþiilor civice ºi
religioase ale acestora referitoare la
restituiri ºi despãgubiri. Case, tere-
nuri, pãduri etc.

Atunci dl. Lixãndroiu a înaintat un
dosar la Curtea Europeanã a Dreptu-
rilor  Omului prin care, bazat pe do-
vezi inatacabile, a cerut ºi dânsul des-
pãgubiri statului maghiar pentru cri-
mele ºi lezãrile drepturilor comise de
horthyºti în Transilvania dupã Pactul
Ribbentrop-Molotov.

Spre marea sa bucurie (ºi uimire,

Anton Lixăndroiu un român care ştie să se bată pentru onoarea
românilor
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chiar) Curtea de la Strassbourg i-a
acceptat cererea ºi i-a stabilit un ca-
lendar pregãtitor. Serios ca-n tot ceea
ce face, românul s-a pregãtit minu-
þios pentru proces.

De precizat cã cel mai mare aju-
tor (pentru întocmirea dosarului cu
documentarea) l-a primit de la per-
soane particulare din þarã ºi din Ame-
rica � ºi nhu de la instanþele statului
român (Aceastã precizare va reveni
în finalul textului nostru într-un nou
context, cum veþi vedea).

În paralel, Curtea a adus la cu-
noºtinþã oficialilor de la
Budapesta hotãrârea sa de
a accepta acþiunea româ-
nului, stabilind ºi pentru
partea maghiarã calenda-
rul pregãtirii. În lunile
martie ºi aprilie ale anului
în curs, dl. Lixãndroiu a
primit, cu regularitate, în-
ºtiinþãrile ºi indicaþiile pro-
cedurale din partea oficia-
lilor Curþii Europene. La
un moment dat a fost în-
ºtiinþat cã la cererea pãrþii
ungare (nevoia de timp
pentru pregãtire) data pro-
cesului s-a amânat puþin.

Acum dl. Lixãndroiu
este pe deplin pregãtit în
aºteptarea procesului.

În aºteptarea a ce? �
la urma urmei!

Cã instanþele europene
vor hotãrî în favoarea vic-
timelor horthysmului (ro-
mâni ºi evrei deopotrivã)
acesta e un fapt care are
însemnãtatea lui distinctã.
Dar dincolo de aceasta,
însãºi internaþionalizarea
subiectului �Suferinþele
transilvãnenilor (români ºi
nu numai) pe timpul ocu-
paþiei ungare a Transilva-
niei�, constituie un succes
deosebit, mai ales în con-
textul în care opinia inter-
naþionalã e saturatã de re-
vendicãrile ºi plângerile

unor minoritari din România.
Dar, deºi bucuros ºi liniºtit în aº-

teptarea procesului, dl. Anton Lixãn-
droiu n-avea sufletul împãcat datori-
tã faptului cã acþiunea aceasta o în-
treprinde însoþit de sprijinul atâtor
conaþionali, de sprijinul chiar al Cur-
þii de la Strasbourg � dar nu ºi de cel
al oficialitãþilor þãrii sale.

Într-un moment de optimism a
trimis un dosar cu toate actele pro-
cesului Ambasadei României de la
Washington. Peste câteva zile a pri-
mit �rãspuns�: acelaºi plic, aceleaºi

documente! Nici o vorbã în plus �
darã-mi-te sprijin sau felicitãri!

Nedumerit ºi mâhnit a povestit
întâmplarea aceasta unor prieteni.
�Oare statul român chiar e supãrat
pe mine? Americanii mã încurajeazã,
mã susþin, europenii la fel? Unde am
greºit?�

Nedumeriþi ºi mâhniþi, transmitem
ºi noi cãtre Dvs. Întrebãrile pe care
ºi le pune domnul Lixãndroiu�

Dar nu înainte de a vã asigura cã
dl. Lixãndroiu va merge, fie ºi sin-
gur, la Strassbourg.

O înştiinţare îl asigură pe dl Lizăndroiu în martie 2005 că procesul merge
înainte
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INCURSIUNE ÎN TIMP

Pe la începutul  veacului  al
XVI �lea, epidemia de ciumã
bubonicã secera o treime din po-
pulaþia Europei. Spaþiul transil-
van atins puternic de acest fla-
gel plãtea tribut, aproape jumã-
tate din populaþia sa. Necruþã-
toare, mai ales în aglomerãrile
târgurilor, mai blândã în izolã-
rile rurale ºi montane, ciuma
secera sute de mii de vieþi fãrã
sã þinã cont de vârstã sau de
poziþie socialã. Cade astfel pra-
dã cumplitului flagel, în luna
septebrie 1554, la Deva, Cate-
rina din neamul Baionilor  so-
þia unui vicevoievod transilvan
pe nume Dobo Dominic prove-
nit la rândul sãu, dintr-o fami-
lie ce se fãcuse remarcatã în pe-
rioada cuceririi otomane.

Înaintea ei se stingea copilul
acesteia de numai câteva luni, tot
din pricina ciumei.

MISTERIOASA PIATRĂ DE
MORMÂNT

    Biserica reformatã de la Deva
este o clãdire construitã la sfârºit de
secol XIX probabil pe locul unei alte
biserici care adãpostea ºi câteva mor-
minte din diferite perioade.  Benefici-
ind de o arhitecturã aparte, foarte bine
conservatã ºi întreþinutã, aici se gãsesc
mai multe pietre funerare dintre care
cea mai veche este tocmai cea a Cate-
rinei soþia vicevoievodului Dominic
Dobo. Aceastã piatrã funerarã apare
consemnatã în �Revai Nagy Lexikona�
din 1912, ca fiind cea mai veche, având
o înãlþime de 172 cm ºi o lãþime de 71
cm. De asemenea, piatra este menþio-
natã ºi în �Istoria românilor prin cãlã-
torii� a marelui savant Nicolae Iorga.
Descoperind aceastã piatrã în osuarul
bisericii, el o caracterizeazã ca fiind sen-
zaþionalã ºi propune ca ea sã fie încas-
tratã în interiorul bisericii pe un perete
lateral stânga. El traduce fragmentar
textul inscripþionat pe placã, demon-
strând valoarea ei inestimabilã. Frag-
mentul tradus de acesta spune : �...pe

când el (Dominic Dobo) era stãpân
peste geþii ºi dacii din munþi�. În afarã
de aceste menþionãri nu se cunoaºte ni-
mic legat de piatra funerarã. Feritã pri-
virilor publicului larg, ignoratã de isto-
rici, ca atâtea alte dovezi ale continuitã-
þii care au dispãrut sub ochii ºi deasu-
pra conºtiinþei celor plãtiþi sã cerceteze
ºi sã scrie o istorie onestã, placa fune-
rarã revine în actualitate.

Cu toate cã inscripþia este relativ
bine pãstratã, aºezarea cuvintelor, or-
tografia latinã de secol XVI, dau naºte-
re la interpretãri,de altfel fireºti în dez-
baterile oneste de idei. Fondul este însã,
acelaºi .Bãnuita prezenþã a dacilor ºi
geþilor din munþi în plin secol XVI de-
vine o certitudine. O certitudine care
cercetatã îndeaproape, poate aduce noi
ºi puternice elemente în completarea
imenselor goluri  din istoria continuitã-
þii noastre pe aceste meleaguri.

Erudit ºi împãtimit al istoriei, pro-
fesorul Timotei Ursu a studiat amãnun-
þit aceastã inscripþie. Traducerea sa o
publicãm în acest numãr, alãturi de
comentariile legate de aºezarea textului
ºi cheia tãlmãcirii sale:

Textul e o inscripþie funerarã din anul
1554 ( cum indicã stânga sus, scrierea
circularã). Este redactatã într-o latinã
vulgarã  (aº spune: extrem de� vulga-
rã, foarte �dupã ureche�,  circa o cin-
cime din cuvinte fiind scrise incorect
sau deformat, fãrã respectarea cazuri-
lor sau a formelor iniþiale ale unor cu-
vinte, devenite �coruptele�).

TEXTUL înconjurãtor este:

FILIUS MATREM PRECESIT.
MORIENS SEXTO DIE MATER
VEBO. OBVT. DECIMA QUARTA
(indescifrabil)  MENSIS SEPTEMBRIS
IN DEWA ANNO. D(OMINI) 1554

Traducere (Timotei Ursu):   Fiul

DACII ªI GEÞII ÎN SECOLUL XVI  LA DEVA

 Pe lângã dovezile clasice deja, ale continuitãþii dacice, cele de
ordin etnografic, etnologic ºi arheologic, iatã cã din negura vremu-
rilor sau din omisiunea voluntarã a celor îndreptãþiþi sã scrie o isto-
rie onestã, iese la luminã un document de o excepþionalã importan-
þã. Dacã pânã acum conºtiinþa apartenenþei ºi a descendenþei din
neamul dac, era alimentatã doar de elemente ce þin mai mult de
logicã, avem de a face acum, cu o dovadã palpabilã ºi concretã deo-
sebit de valoroasã, asupra cãreia specialiºtii ar trebui sã se aplece
cu maximã responsabilitate.

  Persistãm de secole într-o greºealã care acum este greu de în-
dreptat pentru cã unii, chiar dascãli fiind, refuzã sã o facã. Credem
încã, faptul cã Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce ºi, dupã
ei cronicarii munteni ne-au descoperit originea.Uitãm, ºi de cele
mai multe ori voit, cã ideile lor aparþineau unui umanism de sorgin-
te polonã, leºii cãutându-ºi pe atunci origini nobile ca ºi aceºtia. De
aici,pânã la exagerãrile ideologice ale ªcolii Ardelene nu a fost de-
cât un pas. Peste noapte, am devenit romani puri neglijând intenþi-
onat dovezile unei solide continuitãþi dacice.

� Vladimir Brilinsky
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i-a luat-o înainte mamei. ªase zile
mama a gemut întru moarte. La sfâr-
ºitul orei a zecea ( a decedat), (ziua?)
luna septembrie în Deva, anul Dom-
nului 1554.

TEXTUL vertical, cu �ºtergeri�
sau lipsuri la rândurile 12-13-14;
distribuirea textului în inscripþie su-
gereazã o aºezare în versuri, tot al
doilea rând (vers) fiind uºor retras
spre dreapta. Aceastã tentativã de
versificare poate explica ºi o serie
de alterãri ale cuvintelor, în manie-
ra unor �licenþe poetice�:

QVM TEGIT VRNA BREVE(IS)
DOMINAM CATERINA VOCA-

TA EIS
ET SATA DE CLARA STIRPE
BAIIONIS ERAT.
NVPER ERAT CONIVNX
DOMINICI CASTA DOBONTS
CVM REGERET DACOS
MONTICOAS QAE GETAS
FATA BREVEM DEDERE
VITAM MATRI SOBOLI QAE
CLAVDENTES AMBO PESTE
FURENTE DIE (��..)
DVM (�)  R (�..) IN (�)

L(�)TES
TIS FVRIT (fuerit?)(�) BET(�)

IR
ET STERNIT IWENES (iuve-

nes?). SER
NIT ET ILLA SENES
HOC. IGITVR TVMVLO POEI

TI NVNC RITE QUIESCVNT
DONEC EOS DOMINVS
EVOCET AT QAE BEET

Traducere (Timotei Ursu).:   Îm-
preunã ascunde soarta scurtã (viaþa)
a celei întru Domnul numita Cateri-
na, recunoscutã sãmanþa era (ea) din
stirpea Baion. De curând  a fost adã-
ugatã ( cãsãtoritã?) lui Dominic din
�casta� (familia?)Dobontz (împreu-
nã cu care) s-a înturnat dacilor  mun-
teni ca si geþii.

Meschina soartã dãdu viaþa ma-
mei lui Sobol, care Claudeni împre-
unã (au fost?) in ziua pieirii violen-
te (�) ªi s-a culcat în mormânt cu
zile ( de tânãrã) împãcatã sufleteº-

te ca acolo sã îmbãtrâneascã�  aici.
Atunci mormântul cei de acum dupã
datinã îl vor ( þine acoperit?) pânã
când Aurora dumnezeiascã (o va)
chema la luminã ºi fericire.

�
Dincolo de aceastã traducere, se

nasc cum este ºi firesc, niºte întrebãri
legate de interpretarea evenimentului în
sine.

Cum se numeau locuitorii bãºtinaºi,
neaoºi, ai Transilvaniei secolului XVI
din moment ce Dominic Dobo se în-
turna dacilor ºi geþilor, sau dupã Nico-
lae Iorga, era stapân peste daci ºi geþi?

Dacã pânã la Marea Unire acest
document nu a prezentat interes de ce
dupã aceea nu s-a întreprins nici o cer-
cetare legatã de aceastã piatrã funera-
rã?

La numai 45 de ani distanþã de la
evenimentul menþionat pe placã,  în
documentele vremii se vorbea despre
Malus Dacus,(dacul cel rãu) , rãzvrãti-
tul ºi revoluþionarul domnitor Mihai Vi-
teazul, care visa unirea celor ce vor-
beau aceiaºi limbã, în hotarele vechii
Dacii. De ce acest apelativ mãgulitor
pentru Mihai, dar dãdãtor de fiori pen-
tru duºmani, a rãmas izolat de alte
momente ca acesta, în care numele de
daci ºi Dacia completeazã un tablou al
originii ºi continuitãþii ?

Sunt acestea întrebãri care aºteap-
tã rãspuns. Aºteptãm aceste rãspunsuri
nu numai de la cei care sunt plãtiþi din
bani publici sã cerceteze ºi sã scrie is-
toria în mod corect, ci ºi de la cei pasi-
onaþi de fascinanta ºi teribila istorie a
poporului daco-român.
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1.PREAMBUL

Din expunerile fãcute pânã acum
rezultã cã limba românã dobândeºte
o nouã calitate, o poziþie mai elevatã
ºi mai prestigioasã în familia limbilor
indoeuropene, dovedindu-se cã e sorã
(prin traco-geto-dacã) de la obârºii
cu limba latinã, iar limbile neolatine îi
devin nepoate. Prin pelasgã, româna
ar putea fi chiar mama latinei. În
ambele cazuri se respinge ideea dis-
pariþiei dacei ºi a înlocuirii ei cu lati-
na.

De asemenea, beneficiazã de o
înãlþare corespunzãtoare, în grad ºi
prestigiu, ºi poporul românesc, care
nu �s-a format� printr-o sintezã
daco-romanã, ci este însuºi poporul
dac, în continuare, care a asimilat
complet elementul roman din aºa zisa
sintezã (cum a asimilat apoi atâtea
altele), adicã pe coloniºtii ziºi �romani�
(de fapt neitalici ºi nelatinofoni), spo-
rindu-ºi creºterea lui proprie (cu Ro-
manii italici având legãturi frãþeºti din
originile indoeuropene, într-o ipotezã
subsidiarã contribuind puternic la în-
sãºi geneza poporului roman).

Pentru a ne pãstra marele avantaj
dobândit, înalta poziþie câºtigatã ºi a
o populariza, e nevoie ca oamenii
noºtri de ºtiinþã sã combatã vechile
prejudecãþi ºi erori tradiþionale care
mai stau în calea noii concepþii.

În cele ce urmeazã vom examina
motivele pentru care e necesar sã fie
pãrãsitã teza eronatã a dispariþiei lim-
bii dace ºi a înlocuirii ei cu latina, ca
ºi teza formãrii prin sintezã daco-ro-
manã a poporului român cu sublinie-
rea rolului esenþial al Romanilor.

�  AUREL STOICANU

Limba dacã în altã viziune

TEZA FALSÃ A DISPARIÞIEI GETO-DACIEI

2. PE CE ARGUMENTE S-AR BAZA
TEZA DISPARIŢIEI

În sprijinul tezei dispariþiei ºi a în-
locuirii ei cu latina se invocã urmã-
toarele argumente:

A.depopularea Daciei, prin exter-
minarea populaþiei bãºtinaºe,

B.importul masiv de coloniºti, cre-
area de oraºe, vici, pagi,

C.impunerea vorbirii armatei ºi
administraþiei romane,

D.superioritatea culturalã a Roma-
nilor, prestigiul limbii, moda,

E.interesele aristocraþiei ºi ale pã-
turilor orãºeneºti,

F.cãsãtorii la þarã între Daci ºi fe-
mei romane (O. Densuºianu),

G.cãsãtorii între veterani ºi femei
dace,

H.introducerea latinei prin sclavii
liberaþi,

I.introducerea latinei prin proprie-
tarii romani,

J.afluxul þãranilor spre lucrãri de
construcþie în oraºe,

L.trimiterea învinºilor ca auxiliari
în armatele romane,

M.romanizarea prin drept ºi lim-
ba folositã în justiþie,

N.penetraþia lentã romanã dinain-
tea cuceririi Daciei ºi înrâuriri dupã
pãrãsirea ei.

Sã le examinãm pe rând.

A.DEPOLUAREA DACIEI CUCERITE

Dacia ar fi rãmas împuþinatã de
bãrbaþi (viris exhausta), aºa cã s-au
adus din toate pãrþile Imperiului (ex
toto orbe romano) multe gloate (infi-

nitas copias hominum, dupã Eutro-
piu, autor care nu inspirã încredere)
ca s-o repopuleze. Campionul aces-
tei idei de �exterminare� a Dacilor a
fost Petru Maior (cf. Istoria pentru
începutul Românilor în Dacia, p.57;
Scrieri, ed. crit., Bucureºti 1976),
care, din nobil patriotism, voia, ca ºi
ªincai, sã afirme puritatea romanã,
ca limbã ºi popor. El motiva extermi-
narea prin ura Romanilor contra Da-
cilor. Erau pãstraþi doar puþini prizo-
nieri, pentru triumf. Mulþi se sinuci-
deau, iar alþii plecau la Sarmaþii prie-
teni, cum aratã scenele de pe colum-
nã. P. Maior atrãgea atenþia cã nu tre-
buie sã comparãm stãrile de atunci
cu cele moderne (când protejãm þã-
ranii, pentru asigurarea aprovizionã-
rii), ci cu cele de sub Turci, când se
practica pustiirea. Sã le comparãm cu
distrugerea Cartaginei, a Corintului,
Ierusalimul, apoi ca nãvãlirile barba-
rilor etc.

Teza extremistã a lui Eutropiu ºi a
lui Petru Maior este infirmatã azi. Nu
s-a ajuns la exterminare. Nici o sce-
nã de pe columnã nu aratã masacre.
Sã nu uitãm cã pe aceeaºi coloanã se
aratã Daci care se supun învingãto-
rului cu familiile lor (scenele 123, 130,
141), alþii care se reîntorc de unde se
refugiaserã cu vitele ºi cu avutul (sce-
na 155), în timp ce alte triburi se pre-
daserã de bunã voie înaintea termi-
nãrii rãzboiului, scãpând deci cu via-
þã. Au mai rãmas în viaþã copiii, bã-
trânii ºi femeile (dupã Giurescu, cel
puþin trei sferturi din populaþie; desi-
gur mai mult). Se înregistreazã ºi re-
volte ale Dacilor supuºi, în anul 117
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sub Adrian, apoi sub Antonin Piul ºi
alþi împãraþi, în 138, 143, 166-175,
cea mai puternicã fiind în timpul rãz-
boiului cu Marcomanii din 192.
Aceste revolte sunt relatate în afara
atacurilor date de Dacii liberi: Cos-
tobocii, cu tulburãri în Dacia supu-
sã, colonizarea probabilã a 12.000
Daci liberi în provincie, la 218. În
secolul III au loc frecvente incursi-
uni. Carpii sunt menþionaþi în alianþã
cu Hunii la 380, (Zosimos, IV, 34).
Au mai atacat ºi alþi Daci liberi. Da-
cia cuceritã cuprindea numai Olte-
nia, Banatul ºi o parte din Transilva-
nia, restul imensului Imperiu geto-
dac (Criºana, Maramureº, Bucovi-
na, Muntenia, Basarabia etc.) fiind
liber. Chiar distrugerea Cartaginei,
Corintului ºi Ierusalimului n-a însem-
nat în realitate ºi pieirea totalã ºi brus-
cã a popoarelor respective. Compa-
raþia cu împrãºtierea poporului evreu
nu e valabilã pentru Daci, care erau
mult mai numeroºi ºi se întindeau pe
o arie extrem de largã. Nu poate fi
valabilã nici comparaþia cu dispari-
þia, rând pe rând, a barbarilor cuce-
ritori de mai târziu, deoarece aceºtia
erau migratori ºi cu un nivel cultural
scãzut. De asemenea, nu se compa-
rã un rãzboi sistematic de cucerire
cu expediþiile gen �dupã noi potopul�;
trebuie menþionat echilibrul econo-
mic al provinciei.

Pe drept se relevã azi absurdita-
tea exterminãrii care ar rezulta din
cuvintele viris exhausta, la care se
adaugã acelea pe care împãratul Iu-
lian din sec. VI le punea în gura lui
Traian: am �nimicit neamul Geþilor�,
neluându-se în seamã cã verbul exei-
lon, folosit de Iulian, înseamnã nu
numai nimicit, ci ºi subjugat ºi cã
textul este menþionat satirico-retoric.
Chiar Zonaras, spune lãmurit cã dupã
victoria lui Traian �poporul Dacilor
ºi provincia lor a început sã fie ro-
manã�, exclude exterminarea. E vã-
dit lucru � remarcã Russu � cã isto-
ricii exagerau mult cu laudele acor-

date cezarilor. Astfel Domiþian se fã-
lea cã a desfiinþat radical pe Nasa-
moni, iar Diocleþian pe Transtagnezi!?
La 297, Carpii înfrânþi de Galeriu au
fost în parte colonizaþi în Imperiu:
ªkipetarii de azi. Carpi au mai fost
deportaþi ºi de Diocleþiam, ceea ce
pentru cronicari însemna: �Carporum
natio translato omnis in nostrum so-
lum� (Aur. Vict., Caesares, 39, 48),
dar nici peste un veac nu dispar din
nordul Dunãrii, la 380 fiind menþio-
naþi de Zosimos.

Din relatãrile altor istorici rezultã
prezenþa în continuare a Dacilor. Ast-
fel, Ioanes Lydus, spune cã au fost
aduºi 500.000 dintre luptãtorii cei mai
viteji (poate 50.000; în orice caz, mai
multe mii � 20.000 � 30.000 � au fost
capturaþi ºi încorporaþi în formaþii
auxiliare). Ei sunt amintiþi ºi de Lac-
tanþiu, care afirmã cã, dupã subjuga-
re, recalcitranþii (assiduae ribellantes)
Daci au fost supuºi la grele biruri (cf.
Mort. Persec., 23, 5). Recrutãri au
continuat în secolele II-III. De unde
i-ar fi luat pe Daci, dacã, aºa cum
crede Eutropiu, ar fi fost exterminaþi?
Mai sunt amintiþi de Suidas ºi de alþii.

Când Vopiscus spune, Vita Aure-
liani, cã �a retras armata ºi provin-
cialii�, vrea doar sã atenueze gravita-
tea deciziei de pãrãsire a provinciei ºi
cetãþenilor romani aflãtori acolo.

Întrucât promovarea tezei privind
supravieþuirea limbii dace în limba
românã depinde în bunã mãsurã de
supravieþuirea poporului însuºi, se
cuvine sã ne oprim asupra problemei
continuitãþii noastre.

Ea se întemeiazã, printre altele, pe
urmãtoarele dovezi:

a)Neexterminarea poporului dac ºi
durarea lui aici.

b)Atestarea persistenþei populaþiei
bãºtinaºe ºi mai ales a celei modeste
de cãtre numismaticã, prin tezaurele
descoperite în peste 160 de localitãþi,
cu monezi de bronz, din secolele III-
V.

c)Gãsirea, în castrele romane, ca

ºi în aºezãri ºi cimitire � alãturi de
ceramica romanã � a ceramicii spe-
cifice dace, de tipul �ceºtii dacice�
sau a chiupurilor roºii, alteori cenu-
ºii, împodobite cu fâºii de linii ondu-
late, la Stolniceni-Vâlcea, Breþcu ºi
Gomalãu-Covasna, Caºolt-Sibiu, Le-
chinþa pe Mureº ºi Sf. Gheorghe-Ier-
nut-Nãsãud, Soporul de Câmpie-Cluj.

Dupã Pârvan, se pot stabili limi-
tele unei întregi genealogii a cerami-
cii dace, de la Geþii lui Burebista pânã
la Goþii, Gepizii ºi Avarii din primul
ev mediu. Cine a transmis formele?
Nu se poate da decât un rãspuns:
aborigenii care au rãmas totdeauna pe
loc, zice arheologul (Dacia, p.118).
Radu Vulpe constatã continuitatea
ceramicii getice pânã în sec. III ºi
IV, în culturile Poieneºti-Vârtiscioiu
ºi Cerneahov-Izvoarele (v. Dacia,
p.154), ca ºi în altele mai târziu.

d)Inscripþiile latine din Dacia con-
firmã ºi ele continuitatea, pentru cã
apar ºi nume traco-dace, deºi în nu-
mãr mic de 2-3%, dar lucrul este
explicabil dupã H. Daicoviciu º.a.
deoarece Dacii nu-ºi puteau coman-
da costisitoare inscripþii. Ei nu erau
nici iubitori de fast ºi eternizare epi-
graficã (cf. Pârvan), aici pe pãmânt
� aº putea adãuga eu -, pe ei intere-
sându-i viaþa de dincolo. Amintim ºi
faptul cã, de multe ori, sub un nume
specific roman se ascundea un grec,
un sirian sau un dac (cf. Giurescu).

Motivarea datã de Pârvan cã Da-
cii nu erau dornici de fast ºi eterniza-
re epigraficã mi se pare emoþionantã,
prin intuirea firii adânci a þãranului
nostru, dac sau român, modestia,
cuviinþa, mãsura neambiþionând epa-
tarea. Aº aduce însã o completare.
Poate cã neahtierea dupã glorie, eter-
nizare în piatrã nu izvorãºte numai din
simþul mãsurii, ci e în legãturã ºi cu
concepþia sa religioasã, de naturã spi-
ritual-celestã: ce-i pãsa Dacului de
ceea ce se mai petrece pe pãmânt cu
rãmãºiþele sale, când el, încã în viaþã
fiind, o dispreþuia, nãzuind cu bucu-
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rie la o moarte întru zeul celest, sin-
gurul socotit etern!

O inscripþie foarte importantã este
aceea latinã din sec.IV, Ego Zenovius
votum postui, de la Biertan, judeþul
Sibiu. De asemenea, Quartine vivas
pe un inel din Micia, judeþul Hune-
doara.

e)Existenþa în jurul provinciei a
Dacilor liberi e tot un argument al
continuitãþii populaþiei dace. Ei locuiau
în Criºana ºi Maramureº (cf. desco-
peririle de la Sântana-Arad, Oradea
ºi Megieºul Aurit), ca ºi în alte re-
giuni. Sunt atestaþi de arheologie �în
bazinul inferior al Niprului (Gavrilo-
vaca, Zolotaia-Balca), la vest atingeau
cursul mijlociu al Dunãrii (Budapes-
ta-Taban), în nord-vest pânã în Car-
paþii Slovaciei, la sud pânã-n Balcani�
(cf. Gh. Bichir, Les Daces Libres de
l�epoque romaine e la lumiere des
donees archeologique, n �Thraco-
Dcaica, recueil d�etudes e l�occasi-
on du II-eme Congres International
de Thracologie. Bucarest 4-10 sept.
1970). Am vãzut cã Antinin Piul ºi
alþi împãraþi luptã cu cei din nordul ºi
vestul provinciei, în sec. II-III; în
anul 170 e.n., Costobocii de neam dac
(din Moldova-Bucovina-Maramureº)
pãtrund pânã în Atica, iar Carpo-Da-
cii fac incursiuni sub Teodosie la 381
(Zosimos). Numãrul lor a crescut
prin expatrierea voluntarã masivã din
provincie spre nord. �Exod al Daci-
lor liberi cãtre nordul liber�, zice Pâr-
van (Dacia, p.150), de unde vor con-
tinua sã înrâureascã ferm pe fraþii lor
ocupaþi.

g)Continuitatea e doveditã ºi prin
menþinerea vechii hidronimii (Dona-
ris, Maris, Prut, Siret, Amutriu, Alu-
ta, Sarmis, Argessos, Tisia, Crisia)
ºi toponimii (Napoca, Drobeta, Po-
taissa, Sarmizegetusa, Apulum, Di-
erna, Parolissum etc.). �Sigur e cã,
la aºezarea lor în Dacia, Slavii au gã-
sit aici o toponimie în mare majorita-
te tracicã ºi numai pe ici ºi pe colo
romanicã. Acest lucru trebuie bine

fixat, dacã nu vrem sã atribuim Sla-
vilor nume de localitãþi ne romanice,
care, totuºi, n-au nimic de-a face nici
cu Slavii, ci sunt pur ºi simplu topo-
nime getice din care mai sus am dat
o serie de probe existente, pentru cã
ele fuseserã întocmai primite ºi de noii
coloniºti ai acestor þinuturi ºi pronun-
þate la þarã în chip getic încã mult
dupã 270�, sublinia Pârvan (Dacia,
p.287).

Tot o atestare ºi recunoaºtere tre-
buie sã considerãm ºi adãugarea la
denumirea capitalei a epitetului dac de
Sarmizegetusa.

h)Aceeaºi continuitate mai e do-
veditã ºi de împrumuturile lingvistice
reciproce dintre Daci ºi Goþi din pe-
rioada convieþuirii lor, timp de aproa-
pe 300 de ani dupã 271. Virgil ªrefã-
nescu-Drãgãneºti, în articolul Impli-
caþii socio-lingvistice ºi de ordin is-
toric atestate de Biblia lui Vulfila, din
sec. IV e.n., (în �Steaua�, 1982, nr.7/
410, p.7 º.u), a detectat aceste îm-
prumuturi în traducerea Bibliei în lim-
ba gotã. Am împrumutat: a iubi, hra-
nã, lãutar etc. Convieþuirea, deci con-
tinuitatea e cu atât mai relevantã cu
cât contactul dintre Goþi ºi Daci era
foarte redus. Goþii �stãteau în tabere
seminomade, de unde trimiteau oa-
meni în sate pentru dijmã� (P.P.
Panaitescu). Existenþa înrâuririlor re-
ciproce dovedeºte pregnant prezenþa
continuã ºi masivã a elementului au-
tohton în dacia pãrãsitã de Romani.

i)Se mai pot invoca ºi alte dovezi
lingvistice: vocabule ca pãcurã din
picula, inexistente în limbile romani-
ce din vest, sau altele, ca nea, pedes-
tru, june, existente numai în Transil-
vania, Banat, Maramureº, lipsind din
restul þinutului carpato-dunãrean, nu
puteau veni din sudul Dunãrii. Hidro-
nimele slavone au fost luate nu prin
filiera ungarã, ci direct de la Slavi, cu
care am conlocuit aproape cinci vea-
curi. Unele îºi menþin ºi numele ro-
mânesc. De pildã râul Sebeº, are la
vãrsare nume unguresc, la mijloc

Bistra � slavon ºi la izvoare Frumoa-
sa � românesc.

j)Dovezile arheologice, prin sãpã-
turi în peste 150 de puncte, sunt ex-
trem de concludente pentru dãinui-
rea populaþiei dace, atât dupã cuceri-
re pânã la 271, cât ºi dupã abandona-
rea provinciei de oficialitate ºi arma-
tã.

Arheologii au descoperit, prin sã-
pãturi în peste 150 de puncte, sunt
extrem de concludente pentru dãinui-
rea populaþiei dace, atât dupã cuceri-
re pânã la 271, cât ºi dupã abandona-
rea provinciei de oficialitate ºi arma-
tã.

Arheologii au descoperit aºezãri
din sec. I-XII ºi anume:

-din sec. II-III e.n., la Locusteni
(Oltenia), Soporu Ponic (Ardeal) ºi
Poieneºti (judeþul Vaslui);

-din sec. V-VII, la Târgºor, ªirna,
Cireºanu, Budureasca (Muntenia),
Sighiºoara ºi Valea Rãcãtãului (Bra-
ºov);

-din sec. III-X, la Brãteiu ºi Alba
Iulia (Ardeal), Vedea, Radovanu ºi
Slon (Muntenia);

-din sec. III-XI, complexe de aºe-
zãri, dar mai ales cele peste 1.000 de
morminte de înhumare ºi incinerare
descoperite în 1980 la Alba Iulia;

-din sec. II-III-IV-V-VI sau II-
XII, s-au mai descoperit ºi în late lo-
calitãþi aºezãri sau morminte daco-
române. Felul cum se înfãþiºeazã
mormintele, ca ºi obiectele din ele,
denotã rituri de înmormântare speci-
fice autohtonilor, demonstrând astfel
persistenþa lor neîntrecutã.

Prin sãpãturile arheologice din
cele 150 de puncte, prin elementele
materiale de civilizaþie din secolele IV-
XI, scoase la ivealã de cercetãtori în
Transilvania, Oltenia, Muntenia, Mol-
dova (1.500 de aºezãri, cetãþi ºi ci-
mitire) s-a fãcut posibilã stabilirea a
trei etape:

-civilizaþia Brãteiu, lângã Mediaº,
sec. IV-VI, cu ceramicã romanã ºi
dacã,
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-civilizaþia Ipoteºti-Cândeºti, sec.
VI-VII, care continuã prin ceramica
specificã, forma râºniþelor de cerea-
le, tiparele de podoabe ºi cruci,

-civilizaþia Dridu, sec. VIII-IX, cu
ceramicã tipicã, specificul construi-
rii vetrelor ºi cuptoarelor, unelte di-
verse, care continuã aceleaºi tradiþii
daco-romane ºi române.

k)Continuitatea mai e doveditã ºi
prin însãºi mãrturia notarului anonim
al regelui Bela (sec. XII), din care
rezultã cã Ungurii, porniþi la cuceri-
rea Ardealului dupã 896, au gãsit aco-
lo pe Români (Vlahi, organizaþi în du-
catele lui Glad, Menumorut ºi Gelu,
ca ºi prin confirmarea, independen-
tã, a cronicii ruse de la Kiev, aºa zisã
a lui Nestor, cum cã �Ungurii, dupã
ce au trecut Carpaþii, începurã sã se
lupte cu Volohii ºi cu Slavii, care trã-
iau acolo�. �Geto-Dacii au fost lo-
cuitorii cei mai vechi ai Ardealului,
Moldovei ºi Munteniei�, scrie ºi is-
toricul ungur Huszti Andras (O es ujj
Dacia, f. 1, 1971, p. 5-6. Teglas
Gabor, Istoria comitatului Hunedoa-
ra, Budapesta, 1902, p.35). Un izvor
armean ºi altul englez confirmã exis-
tenþa Românilor în Dacia în sec. IX,
dupã cum a arãtat renumitul orienta-
list Decei (Relaþiile romano-orienta-
le, Culegere de studii, Bucureºti 1978,
p.58; Românii din sec. IX pânã în al
XIII-lea, în lumina izvoarelor arme-
neºti în �Anuarul Institutului de isto-
rie naþionalã�, vol. VII, Bucureºti,
1939, pp. 436-440). Ideea autohto-
niei e prezentã ºi la intelectualii occi-
dentali, ca Flavio Biondo, Enea Sil-
viu Piccolomini, Francesco della Vale,
Johannes Lebel, Georg Soterius,
Martin Felmer º.a., la Români: Gri-
gore Ureche, Dimitrie Cantemir, stol-
nicul Cantacuzino etc.

l)Aceeaºi persistenþã o mai dove-
desc: portul, anumite rituri ºi obiceiuri
� agrare, funerare (ex. incinerarea,
larg rãspânditã, de tradiþie dacã), se-
zoniere etc., melodii populare, jocuri
(cãluºul, menþionat de Xenofon) sau

colinde întâlnite ºi azi de la Traco-
Daci, precum ºi modul de confecþio-
nare a uneltelor (identice: toporul, tes-
la, cuþitoaia etc.).

m)Continuitatea va mai fi demon-
stratã (în ipoteza cã nu se va impune
teza cã limba dacã n-a pierit, nici n-a
fost înlocuitã cu latina) ºi prin per-
sistenþa însãºi a limbii Dacilor (nu
numai a poporului dac) în limba ro-
mânã.

Limba, acest pilon al continuitãþii
(al doilea fiind poporul) n-a fost in-
vocat pânã acum. Situaþia trebuie în-
dreptatã. Limba dacã trãieºte încã,
Toiagul scufundat în apã pare rupt,
dar în realitate e tot drept. Tot aºa de
înºelãtoare e ºi aparenþa dispariþiei
geto-dacei, a ruperii ei de popor. Tul-
pina ei se va vedea din nou dreaptã
dacã o scoatem din lacul ideilor pre-
concepute, al inerþiei, al ignorãrii lo-
gicei, al necunoaºterii artei Dacilor ºi
a stãrilor de lucruri istorice ºi preis-
torice. Recunoscând ºi persistenþa
limbii dace, continuitatea popor-lim-
bã este atestatã ca o realitate de ne-
zdruncinat.

n)Am lãsat la urmã un puternic
argument, acela al tenacitãþii popo-
rului român, deci, ºi a celui geto-dac.
Dacã un Karl Marx ºi Gustav Wei-
gand laudã puterea de asimilare a
Românilor, alþi oameni de ºtiinþã, ca
A. Wirth, vorbesc admirativ despre
tenacitatea lor: �Die Rumanen sind die
zaheste Rasse der Erde, selbst die
Kinder Israels nicht ausgenommen�.
�Românii sunt cea mai tenace rasã
de pe lume, neexceptând nici chiar
pe fiii lui Israel�, deoarece � conti-
nuã Wirth � �Evrei au existat totdeau-
na, dar Românii dispãruserã 8-9 se-
cole. Aºa de complet dispãruþi, ca
anumite pâraie din Jura suavã ºi din
Karst, care curg pe mile întregi pe
sub pãmânt. Deodatã însã, în secolul
al XIII-lea, rãsar din nou ºi de data
aceasta rãmân. De atunci încoace s-
au extins în jur, ca un mare potop,
formând o inundaþie de-a dreptul ne-

þãrmuritã. Au fost în afara steagului
lor, sub nu mai puþin de cinci flamuri,
dar nici un popor superior n-a fost în
stare sã-i punã la pãmânt. Dimpotri-
vã, ei îi preseazã pe stãpâni� (Der
Balkan, 1924, passim).

o)Argument prin comparaþie: în
invazie au rãmas pe loc Gali, Iberi,
Italieni etc. De ce sã fi fãcut excepþie
Dacii?

p)În sfârºit, argumentul, extrem
de important, al lui Pârvan, anume cã
istoria nu cunoaºte, în general, ca-
zuri de dispariþie bruscã a unui popor
de pe scena ei. Aceeaºi idee o întâl-
nim ºi la Guido Mansuelli ºi alþi isto-
rici strãini.

Argumentele înfãþiºate sunt eloc-
vente. Populaþia Daciei a trãit pe pã-
mântul ei încã din neolitic � ºi mai
înainte � ºi a continuat ºi continuã
sã-l locuiascã. Pentru o documenta-
þie mai largã pot fi consultate unele
din numeroasele lucrãri de istorie ºi
arheologie publicate, pe care din lip-
sã de spaþiu nu le pot înºirui. Printre
autorii care au demonstrat cu rigoare
ºtiinþificã teza continuitãþii citez doar
câþiva, deºi ar merita o sumedenie:
A.D. Xenopol, V. Pârvan, N. Iorga,
Emil Petrovici, Sextil Puºcariu, prin-
tre mãrimile de primul rang, dar ºi C.
Daicoviciu, H. Daicoviciu, Radu Vul-
pe, D. Tudor, Gh. I. Brãtianu, I.,
Nestor, D. Berciu ori Aurelian Petre,
I.H. Criºan, Gh. Bichir, Loui Halphen,
M. Friedwanger, Lajos Tamas, Ernst
Gamilschegg, Margareta Constanti-
niu, D. Protase, Eugenia Zaharia, Vl.
Iliescu, Radu Florescu, Em. Popes-
cu, I. Bârzu, D. Gh. Teodor, Aurel
Decei ºi alþi strãluciþi cercetãtori,
omiºi fãrã voie.

•
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POENIO LOEZ IST DAVO TI DO-
PONIO O NOES NITO ZONTO! GOPO-
ON OS MOLTE DOILE DOEH TYRSI
SATI, DOLORI ELENT, GIONA ON SOE
TEPONO TORSO RAETIO ELIT, YLFO
LOISE STO LITAR E DIO O LOR. OE
IOSOE GHETYO OM HEONOR CALY-
ZO LY MOEORTI OI. HI TOEDEEINY
TOLOI DO MATIN ODRINO SO SI
ORDOANES SEMONT HYHO GHETO.

Tãlmãcire:
Vitejii lãudaþi sã fie în þarã ºi zeii

noºtri acasã sã-i aducã! Rãnile multor
feciori vor trece la întoarcerea acasã.
Durerile vor fi alinate. Tinerii vor înãlþa
zeilor, la întoarcere, mulþumiri multe.
Ostaºii cei vrednici stau alãturi de dom-
nul lor. Cei mai curaþi viteji cu onoarea
se duc spre moartea lor. ªi totdeauna
feciorii de dimineaþã vor pleca sã se în-
roleze cu mândrie în fruntea vitejilor.

Lexic:
POENIO � �viteji; rãzboinici�.

Cf.sl. voina �rãzboi; rom. voinic; Poie-
nari. La Poienari, jud. Argeº, a avut
loc lupta de la Posada.

LOEZ � �lãudaþi�. Cf. lat. laus �lau-
dã; elogiu�.

IST � �sã fie�. Cf. rom. este.
DAVO � �(în) ºarã. Cf. geto-dac.
DAVA � �cetate; þinut�.

O CRONICÃ A POPORULUI DAC PE PLACUÞE DE PLUMB

Despre originea ºi istoria plãcuþelor de plumb se ºtiu prea puþine lucruri.În cel mai bun caz existã
controverse susþinute de diferiþi istorici care le-au dat atenþie de-alungul timpului. Pânã la aflarea adevãru-
lui legat de aceste plãcuþe,traducerea, interpretarea sau tãlmãcirea lor este un lucru care intereseazã 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 ,volum în care prezintã traducerea
plãcuþelor odatã cu clasificarea acestora. În luna mai 2004 la Academia Românã, Drd.Aurora Petan susþine
o comunicare publicã în care face o istorie a plãcuþelor, anunþând începerea unui studiu sistematic aplecat
asupra acestora.La congresul de dacologie din luna iunie, reputatul lingvist Adrian Bucurescu ,autor printre
altele a volumelor �Dacia Secretã� ºi �Dacia Magicã� prezintã în plenul lucrãrilor traducerea a douã dintre
aceste plãcuþe ºi îºi lanseazã volumul �Tainele tãbliþelor de la Sinaia�,volum apãrut la editura �ARHETIP�.
Dupã ce în numerele precedente am publicat în serial traducerile a 20 de tãbliþe, publicãm în acest numãr
tãlmãcirea altor douã extrase din volumul amintit.

DACIA  MAGAZIN

� Adrian Bucurescu

TAINELE TÃBLIÞELOR DE LA SINAIA

TI � �ºi�.
DOPONIO � �zeii; domnii�. Cf. lat.

divinus �divin; al zeilor�. Rom. jupân,
stãpân.

O � �ai�.
NOES � �noºtri�. Cf. rom. noi.
NITO � �acasã; la cuib�. Cf. lat. ni-

dus �cuib�.
ZONTO � �sã aducã; a o duce; a

fi�. Cf. rom. sunt.
GOPOON � �rãnile. Cf. rom. gãvan.
OS � �ai, la�.
MOLTE � �mulþi�.
DOILE � �feciori� cf. alb. djalë �fiu;

bãiat�.
DOEH � �vor trece; trec�. cf. rom. a

(se) duce.
TYRSI � �la întoarcere�.

SATI � �acasã�. cf. rom. sat; a sãdi.
DOLORI � �durerile�.
ELENT � �(vor fi) alinate�. cf. rom. a

alinta.
GIONA � �tinerii�. Cf. rom. june
ON � �vor�.
SOE  - �înãlþa, ridica�. Cf. rom. a sui.
TEPONO  - �zeilor� cf. DOPONIO.
TORSO � �(la) întoarcere�.
RAETIO � �mulþumiri; fericire; fru-

museþe�. Cf. rom. a râde, arþar; raþã
RATIARIA � important oraº în Moesia
Superior.

ELIT � �multe� cf. rom. leat; olat.
YLFO � �ostaºii; rãzboinicii�. Cf.

germ. Wolff �lup�; rom. Ilfov: a (se)
holba; hulpav.

Gloria oºtenilor
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LOISE � �cei vrednici�. Cf. LOEZ
STO � �stau�.
LITAR � �alãturi�.
E  - �de�.
DIO � �domnul�. Cf. lat. deus �zeu;

domn�.
O � �al�.
LOR � �lor�.
OE � �cei (mai)�.
IOSOE � �curaþi; drepþi�. Cf. lat. ius

�drept; drept omenesc�; rom. laºi; iaz.
GHETYO � �viteji; geþi�. Cf. rom. a

fi gata.
OM � �cu�.
HEONOR � �onoare; curaj; cinste�

cf. lat. honor �cinste�..
CALYZO � �se duc; merg�. Cf. rom.

cale; caleaºcã.
LY � �spre; la�.
MOEORTI � �moartea�.
OI � �lor� cf. rom. ei; îi.
HI � �ºi, dar�.
TOEDEEINY � �totdeauna�.
TOLOI � �feciorii�. Cf. DOILE. Cf.

rom. tuleie.
DO � �de�.
MATIN � �dimineaþa; matinal�.cf.

lat. malutinus �de dimineaþã; matinal�.
ODRINO � �vor pleca, se vor ridi-

ca; se vor trezi�. Cf. rom. utrenie; alb.
trim �viteaz; dârz�.

SO � �sã�.
SI � �se�.
ORDOANES � �înroleze; alinieze; la

poruncã�. Cf. lat. ordino �a dispune; a
orândui; a organiza�. Rom. urdiniº EOR-
DAEA � þinut în nordul Macedoniei;
IAR � DANUS � rege lydian.

SEMONT  - �cu mândrie; a se um-
fla; a creºte�. Cf. rom. semeþ; sãmânþã;
smântânã.

HYHO � �(în) fruntea; (în) capul�.
Cf. aºb kokë �cap�; rom. chicã; cucui.

GHETO � �vitejilor�.

Notã:
Atenþie la MESAJUL MARELUI

MAESTRU AL SOLOMONARILOR ªI
LA POTECA LUI SO LOMON, care ur-
meazã!

Mesajul Marelui Maestru al Solo-
monarilor

APSOS
RO NIHI
HOMON
MONHO NOIH.
ZIMZOHON
MON
REN
LOINIEON.
M(E) ZOION

SHI TOLI.
HRON
MIO DAVI MIONZOL
GHEMO ONI OISTRIE
OHR PICHIEOY SAM
RIEO
LENOIH TON
MONRO ZIMOLXY.
NEO
NIH
NIH HRIEMON
SORON
TORNO IH
ZE NODEO
O POIHON
MESMONI
MOI ON
SOMO ZOM
DIECON
PISENTO
LIMON
HOZOIH.
SO LOMON
SI POIHO
DON
DONVEON
ZI DOINI HON.
MEO ONS SINIGO
FOON
NDO HON
ZIEIHO CROYMÂDE FIHOO!
IE ZEUEMOLXY
ZORZIEO SOI SOMLO
IHON
MON.
NIHEO!
SEOGONI RONTO
FONIIO LONCO MOGEO.
FOIS HO PEOZON
FEONII DIEGEM.
SEIH TE MARHO GEMOSO
NONEO EH COSHITO.
PORSENOM ZORZI DOONPO
I HAP SOTIMON
HON

SIMIE
HILO ZIMOLXIE
CORS GHETO.

Tãlmãcire:
Ruºine la nici unul dintre oameni a

munci sã nu-i fie!
La luptã plecau tinerii lei. Cu bucu-

rie, acolo alergau.
Pe vremea mea, þara înflorea, unitã

ºi strãlucitoare. Creºteau copiii mândri,
tinerii oºteni Îl celebrau mereu pe Zal-
moxis.

Ai noºtri niciodatã, în luptele cu cio-
roii, nu se întorceau cu spatele la oas-
tea putorilor.

Eu am fost mare preot ºi am scris de
la înþelepþii bãtrâni. Cel Luminat a dorit

sã strâng din cântecele sfinte zicalele,
sã vin cu faptele lui Zalmoxis cel Împo-
dobit, ºi chipurile de sfinþi sã-i aduc.

Nici un tuciuriu nu se va mai întoar-
ce învingãtor lângã strãmoºi. A fost din
întâmplare cã au învins duºmanii. Pre-
vãd cã acele vite vor fi tãiate de cei cu-
raþi în curând.

Sã-l serbãm pe Prea Curatul la sfâr-
ºitul sãptãmânii, pe Prea Divinul, Fru-
mosul Zalmoxis, Îndrumãtorul celor cu-
raþi!

Lexic:
APSOS � �ruºine�. Cf. lat. obscene

�urât, indecent, neruºinat; obscen�;
rom. halsân.

RO � �la�.
NIHI � �nici; nici unul�.
HOMON � �(dintre) oameni�.
MONHO � �a munci; de muncã�.

Cf. MONCAS � n. propriu getic la Olbia
ºi la Tyras.

RA-MUNC � supranume al lui SO
LOMON, regele eliberator al Dacilor.

NOIH � �sã nu-i fie�; nu; nu e; nu
existã; ascuns�. Cf. alb nuk �nu�; rom.
nãuc; nucã.

ZIMZOHON � �(în) luptele; (la) rãz-
boaiele cf. rom. zânzanie.

MON � �placau�. Cf. rom. a mâna.
REN � �tinerii�. Cf. alb. rini �tinere-

þe; adolescenþã�.
LOINIEON.- �lei�. Cf. alb. luan �leu�.
ME � �cu� cf. alb. me �cu�.
ZOION � �bucurie, chiuituri�. Cf. lat.

sono �a suna; a rãsuna�; rom. acioaie;
a suna; Zainea.

SHI � �acolo�.
TOLI � �alergau�. Cf. rom. a(o) tuli;

tuleo!
HRON � �(pe) vremea�. Cf. gr. kro-

nos �timp�; rom. cronicã.
MIO � �a mea; al meu�.
DAVI  - �þara�. Cf. alb. tokë; dhe

�pãmânt�; DAVA �cetate�.
MIONZOL � �înflorea; rodea�. Cf.

rom. mânzare (reg) �oaie de lapte; oaie
care a fãtat ºi are lapte�. Mânjoalã.

GHEMO � �unitã�. Cf. rom. ghem.
ONI � �ºi�. Cf. a uni.
OISTRIE � �strãlucitoare; care

arde�. Cf. lat. astrum �stea; astru; con-
stelaþie; cer; înaltul cerului; nemurire�;
rom. a ustura; usturoi.

HISTRIA � cet. Geticã, apoi gre-
ceascã, romanã ºi bizantinã.;

ISTROS � numele getic al Dunãrii
de Jos; rom. straie; Strei; Stroe.

OHR � �creºteau�. Cf. rom. a aurca;
Orhei.

PICHIEOY � �copiii; mici�. Cf. alb.
pak �puþin�; rom; pici (subst).

SAM � �mândri; mãreþi�. Cf. lat.
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summa �jocul cel mai înalt; gradul cel
mai înalt; culme; apogeu�; rom. semeþ.

RIEO � �tinerii�; cf. alb. iri �tânãr;
nou�.

LENOIH � �oºteni� cf. rom. lance;
Lainici.

TON � �(îi) celebrau; vorbeau (de)�.
Cf. lat. tonus �tunet; ton�; rom. a tuna.

MONRO � �mereu�.
ZIMOLXY � �(pe) Zalmoxis.
NEO � �ai noºtri� cf. rom. noi.
NIH � �niciodatã; nimeni; nimic�. Cf.

rom. nici.
HRIEMON � �(la) luptã; sforþare;

rãzboi; tãiere�. Cf. lat. crimen �învinui-
re; acuzaþie; motiv de învinuire; crimã�;
rom. cormanã; cremene�.

SORON � �(cu) cioroii; cu negrii;
negru�. Cf. alb. sorë �cioarã�; rom. sur,
zârnã.

TORNO � �(se) întorceau�. Cf. rom.
a (se) înturna.

NODEO � �spatele; a întoarce�. Cf.
rom. noadã; nod.

O � �la�.
POIHON � �oaste; ceatã; grãmadã;

a îngrãmãdi�. Cf. rom. puhoi; bocnã.
MESMONI � �putorilor; leneºilor�.

Cf. fr. Miasme �miasmã; duhoare�; rom.
a se moºmoni; a se moºmondi.

MOI � �eu�. Cf. rom. (al) meu; rus.
moi �al meu�.

ON SOMO � �am fost; eram�. Cf. lat
sum �a fi; a exista�.

ZOM � �mare�. Vezi Sam!
DIECON � �preot; sfânt�. Cf. lat.

decanus �decurion; decan�; rom. dia-
con; zãgan; Diham.

PISENTO � �am scris�. Cf. rus. pi-
sati �a scrie�; rom. pecete.

LIMON � �(de la) înþelepþi�. Cf. rom.
luminã, liman.

HOZOIH � �bãtrâni; stãpâni; ocro-
titori�. Cf. rom. hoaºcã; cojoc; Azuga.

SO � �cel�.
LOMON � �luminat; învãþat�. Cf.

rom. luminã; liman. Supranumele împã-
ratului Romansie, eliberatorul Daciei. Cf.
rom. Solomonar; lat. mens �minte, inte-
ligenþã; raþiune�.

SI � �ºi-a�.
POIHO � �a dorit; a spus; a cerut�.

Cf. alb. bekoj �a binecuvânta�; lat. vox
�voce, glas�.

DONVEON � �sã strâng; a aduna�.
Cf. rom. a întâmpina.

ZI � �din; dintre�.
DOINI  - �cântecele; povestiri�. Cf.

rom. doinã.
HON � �sfinte�. Cf. alb. hyjni �divi-

nitate, zeu�.
MEO � �(pe) mine; mie�.
ONS � �însumi; chiar�. Cf. rom. ins;

însumi.

SINIGO � �împuternicit�. Cf. rom.
sânge; ºuncã; snagã �putere�.

FOON � �sã culeg; a aduna�. Cf.
rom. fân.

NDO � �din; dintre�. Ca cf. alb. nder
�între; printre�. Rom. unde.

NON � �sfintele�. Cf. lat. nonna �cã-
lugãriþã�; rom. nanã; nene; nun.

ZIEIHO � �zicale; povestiri; snoa-
ve�. Cf. rom. a zice; ºagã.

CROYM � �sã aduc; a transmite; a
se întoarce; a reveni�. Cf. rom. cârmã; a
cârmi; a cârmui.

DE  - �cu�. Cf. rom. de.
FIHOO! � �faptele�. Cf. rom.a face.
IE � �lui�. Cf. rom. îi.
ZEUEMOLXY � �Zalmoxis�.
ZORZIEO � �cel împodobit�. Cf.

rom. cercel; zorzoane; zarzãr; Giurgiu;
Sân-Georz. Cf. ZORSANOS-n. getic la
Olbia.

SOI  - �ºi cu�.
SOMLO � �chipuri; imagini; asemã-

nare; desen; a lãsa urme; a înnegri�. Cf.
lat. smoalã; a moli;

SEMELE � zeiþa Pãmântului la Traci.
IHON � �(de) sfinþi�. Cf. rom. icoa-

nã; alb. hyjni �zeu; divinitate�.
MON.- �sã aduc; a aduna�. Cf. rom.

manã; a mâna; mânã.
NIHEO! � �nici un�.
SEOGONI � �tuciuriu; nemernic; ti-

cãlos�. Cf. rom. þigan; a jugãni; ciocan;
a ciocãni;

SIGYNNI � trib din Persia, imigrat în
Nordul Dunãrii. Cf. rom. secui.

RONTO � �(nu se va) întoarce; a
rumega; a întoarce�. Cf. rom. rânzã.

FONIHO � �învingãtor�. Cf. rom. a
învinge.

LONCO � �lângã�.
MOGEO.- �strãmoºi�. Cf. rom. moº;

Mija.
FOIS � �a fost�. Cf. rom. fuse.

HO � �O; una�.
PEOZON � �întâmplare�. Cf. rom.

poznã; basnã; basm�.
FEONH � �(cã) au învins. Vezi FUN-

HO!
DIEGEM.- �duºmani; prãdãtori�. Cf.

rom. dijmã; duºman; dihanie.
DUSMANES � castru în regiunea

traco-illyrã, restaurat de Justinian.
SEIH � �prevãd�. Cf. alb. sy �ochi�.
TE � �cã�.
MARHO  - �vitele�. Cf. rom. marhã

(arh) �vitã�; marfã; morocãnos.
MARCO-DAVA � cetate în Dacia.
GEMOSO � �(vor fi) tãiate; se vor

tãia; de tãiat�. Cf. rom. jumãtate; Ghi-
meº; gânsac.

NONEO � �(de ei cei) curaþi�. Cf.
rom. nanã; nene; num.

EH  - �în�.
COSHITO � �curând; repede�. Cf.

rom. iute; fr. Cascade �cascadã�.
PORSENOM � �sã-l serbãm�. Cf.

rom. praznic, prâsnel.
ZORZI � �curatul�. Vezi ZORZIEO!
DOONPO � �prea; foarte�. Cf. rom.

dâmb; timp; Tâmpa.
Cf. TEMPE � pas, port, poartã d ein-

trare în Macedonia.
I � �la�.
HAP � �sfâeºit; capãt; cap�. Cf. rom.

cap; hap.
SOTIMON � �sãptãmânii; dumini-

ca�.
HON � �divinul�.
SIMIE � �prea; foarte�. Vezi ZOM

ºi rom. Sima.
HILO � �frumos�. Cf. alb. i hollë;

�fin; delicat; subþire; firav�.
ZIMOLXIE � �Zalmoxis�.
CORS � �Îndrumãtorul�. Cf. lat. cur-

sus �drum; curs�.
GHETO � �al celor curaþi�. Cf. rom.

gata; a (se) gãti.



22

DACIAmagazin nr. 25 octombrie  2005

Panteonul dacilor, deºi insuficient
cunoscut, uimeºte încã, mai ales prin
forþa de iradiere spre alte spiritualitãþi
vechi. Primul care face legãtura între
Zalmoxis ºi Saturn este Nicolae Densu-
ºianu. �Numirea de Zalmoxis nu putea
fi altceva decât un simplu epitet hiera-
tic al lui Saturn, un atribut cu acelaºi
înþeles ca senex, deus vetus, deus avus,
majus sau Maesius, pe care le avea Sa-
turn ºi la alte triburi pelasge. Din punct
de vedere al etimologiei, cuvântul zal-
mox-is  în limba dacilor nu însemna de-
cât Zeul-Moº. Finalul -is reprezintã aici,
ca ºi în alte cazuri analoge, numai un
simplu sufix grecesc.� (Nicolae Densu-
ºianu, �Dacia preistoricã�). Observaþia
este foarte corectã: aºa auzeau grecii
vorbirea dacilor. Noi îi vom spune Zãul
Moº fiindcã aceast! ã transcriere este
cea mai apropiatã de adevãrul vorbirii
româneºti.

Printr-o cercetare atentã, s-ar putea
dovedi cã Zãul Moº - Zalmoxis, cum au
transcris grecii - este mai vechi ºi decât
Mitra. Iar dacã unii susþin - cu argu-
mente serioase - cã mitraismul se aflã la
originea creºtinismului, noi credem cã
zalmoxianismul a inspirat mithraismul ºi,
indirect, creºtinismul. Evident, fenome-
nul iradierii spirituale din lumea pelas-
gicã este foarte vechi ºi nu trebuie înþe-
les mecanic. Ideile circulau, chiar dacã
nu existau mijloace de tele-comunica-
þie.

Istoricii religiilor vorbesc foarte frec-
vent despre dualismul religiei mitraice,
care ar fi contaminat apoi iudaismul ºi
creºtinismul. Se poate demonstra însã
cã perechea Mitra-Ahriman are aceeaºi
semnificaþie cu Zalmoxis-Gebeleizis.

Mitraismul s-a rãspândit pânã în In-
dia ºi China, spre nordul Africii, în Eu-
ropa, pe cursul Dunãrii, spre Roma. Do-
vezi arheologice privind venerarea lui
Mitra s-au gãsit în Marea Britanie, Ita-
lia, România, Germania, Ungaria, Bulga-
ria, Spania, Turcia, Iran, Armenia, Siria,
Israel ºi tot nordul Africii, pânã în Sa-

hara. Peste trei sute de ani, conducãto-
rii Imperiului Roman s-au închinat la
Mitra. Mulþi istorici încã mai cred cã,
dupã ce s-a impus în Persia ºi în India,
cultul lui Mitra a migrat spre vest ºi  a
interacþionat cu doctrinele babiloniene.

Pânã în secolele III - IV, mitraismul
ºi creºtinismul ºi-au disputat Imperiul
Roman. Împãratul Diocleþian (284-305
d.H.) a închinat un sanctuar lui Mitra,
considerat �Protectorul Imperiului�.
Acelaºi cult aveau împãraþii Galerius

(nume frecvent în Moldova), Licinius
ºi Iulian Apostatul.

A învins religia care l-a câºtigat pe
împãratul Constantin de partea ei. Ori-
ginea dacicã a mitraismului, dar ºi a creº-
tinismului se poate dovedi, chiar dacã
multora le pare încã deplasat. O astfel
de ipotezã interesantã a lansat Adrian
Bucurescu. Este vorba de un patrimo-
niu comun al antichitãþii, iar vechea
Dacie a fost un centru spiritual. Vechii
iudei au realizat sinteza. De aceea, nu
mai este edificator sã stabilim care cre-
dinþã este revelatã ºi care nu.

Se observã cã Mitra, atunci când
sacrificã taurul, apare în toate reprezen-

tãrile îmbrãcat ca un frigian, cu tunica
lui, cum numai aristocraþii tarabostes
purtau, dupã cum se vede pe Columna
lui Traian. Acum se ºtie foarte bine cã
frigienii nu erau nici perºi, nici greci, nici
romani. Ei erau daci sau traci, cu o de-
numire general acceptatã. Cartea istori-
cului belgian Franz Cumont despre
�Misterele mithraice� a impus ideea cã
originea lui Mitra este persanã, dar nu-
mele ar fi greco-latin. Parþii, supuºii re-
gelui Mitridate Eupator, erau aliaþii lui

Decebal. Numele Mitridate era destul
de frecvent printre vechii traci. ªi dacã
vom adãuga ºi noi cã onomastica  deri-
vatã de la Mitra s-a menþinut puternic
în Dacia pânã astãzi, cã veºmintele lui
Mithra sunt dacice, confuzia devine
totalã fiindcã originea persanã sau ro-
manã a zeului nu se ma! i susþine. În
1971, primul congres de studii mitraice
de la Manchester stabilea cã interpre-
tarea lui Franz Cumont era depãºitã.
Scena în care Mitra sacrifica taurul era
în fond o hartã astronomicã. Este acolo
un zodiac întreg, o sferã a marilor con-
stelaþii. Platon spunea despre daci cã
aveau cunoºtinþe solide pentru acele

� Viorel Patrichi

Zãul Moº, Kogaion ºi cultul morþilor



23

DACIAmagazinnr. 25 octombrie 2005

vremuri ºi în domeniul astronomiei. Ca-
lendarul de la Sarmisegetuza este o do-
vadã vie, încã insuficient cercetatã. În-
trebarea noastrã rãmâne: de ce zeul care
stãpâneºte lumea din templele subtera-
ne de la Capua sau Roma poartã cuºmã
frigianã într-un moment atât de impor-
tant � sacrificiul taurului? Nu ar fi fost
mai oportun sã aparã în aceastã iposta-
zã un personaj îmbrãcat ca un persan
sau ca un cetãþean roman?

Mitra este însoþit de un câine, un
ºarpe, de un corb ºi de un scorpion.
Scena sacrificiului apare în altare sub-
terane din Italia, din Anglia, din nordul
Africii ºi nu numai.

Tradiþia spune cã Mitra a apãrut
dintr-o peºterã. Zãul Moº, despre care
Herodot scria cã este mult mai vechi de-
cât scribul lui Pitagora, apare tot de sub
pãmânt pentru a le vorbi supuºilor de-
spre nemurire ºi despre virtute. Perºii
nu sacrificau ritualic tauri. Tradiþia este
pelasgã ºi se poate vedea în aspectul
unor altare neolitice din Moldova pânã
în Polonia. Prin urmare, bourul lui Dra-
goº este o ipostazã relativ recentã.

Cele mai frapante asemãnãri dintre
mitraism ºi creºtinism ar fi urmãtoarele:

- naºterea imaculatã;
- 12 apostoli;
- uciderea ºi învierea (renaºterea);
- data naºterii lui Isus ºi a lui Mithra

� 25 decembrie;
- pãstorii, primii închinãtori ai prun-

cului sfânt;
- moralitatea ca formã de salvare a

sufletului;
- ºi Mitra, ºi Isus erau percepuþi ca

�mântuitori ai omenirii�, simboluri ale
dreptãþii ºi credinþei;

- fiecare era supranumit �Lumina Lu-
mii�, �Pãstorul turmei�;

- botezul ca ritual de purificare;
- vinul ºi pâinea � sângele ºi trupul

lui Dumnezeu;
- duminica � zi de sãrbãtoare ºi de

odihnã;
Aºa reiese ºi din lucrãrile celui de-al

patrulea congres de mitraism, care s-a
þinut la Roma, în 1990, din numeroasele
studii realizate de cercetãtori britanici,
francezi sau americani.

Singurul savant care a dedicat un
studiu Zãului Moº rãmâne Mircea Elia-

de - �De la Zalmoxis la Ghinghis Han�.
Este prima tentativã excelentã de înca-
drare a spiritualitãþii dacilor în panteo-
nul universal.

Fiindcã nu cunosc istoria dacilor,
foarte mulþi istorici strãini considerã mi-
traismul ca fiind singura religie ce anun-
þa creºtinismul. Evident, primii teologi
creºtini au respins ideea. Este vechea
controversã dintre Celsus ºi Origene.
De altfel, Origene îl criticã pe Celsus care
vedea originea creºtinismului ºi a iu-
daismului în mitraism, dar acelaºi Ori-
gene îl trimitea pe Celsus sã cerceteze
mai atent religia tracilor. Cu alte cuvin-
te, dacã Celsus fãcea asocieri între creº-
tinism ºi mitraism, de ce nu se referã ºi
la religia tracilor, care era mai apropiatã
de creºtinism. Cuºma dacilor, despre
care Napoleon Sãvescu a realizat pri-
mul studiu credibil, a traversat istoria
universalã. Revoluþionarii francezi din
1792 purtau bonete frigiene fiindcã ei
ºtiau cã este semnul lui Mitra, divinita-
tea libertãþii. Frumoasa Marianne de pe
tricolorul revoluþionarilor francezi
poart_ e3 aceeaºi bonetã frigianã. Fri-
gienii erau traci care au invadat impe-
riul hitit pe la 1200 î.H. ªi au întemeiat
regatul frigian, cu capitala la Gordion,
nu departe de Ankara de azi. Regele Mi-
das, cel invidiat de greci pentru aurul
lui, a domnit între anii 725-676 î.H.

Zalmoxianismul era religia celor ini-
þiaþi. De aceea, nici nu a supravieþuit ºi
nu s-a impus direct. Zaratustra, profe-
tul perºilor, trebuie sã fi cunoscut aceas-
tã doctrinã probabil anterioraã epocii lui.
Nu avem încã dovezi clare, dar dacã vom
corobora corect informaþiile oferite de
Herodot ºi de Platon, dacã vom compa-
ra apoi elementele celor douã doctrine,
aceastã concluzie nu mai pare irealã.
Mithraismul a devenit religia legionari-
lor romani de toate rangurile. Nu erau
admise femeile la ritualuri, la fel ca la
daci. Astãzi, creºtinismul nu acceptã hi-
rotonisirea femeilor.

Zãul Moº transpare ºi azi în forma
de jurãmânt popular românesc �Zãu!�.
Este evident cã dacii nu jurau pe nume-
le lui Zeus al grecilor... Pânã astãzi, ro-
mânii îºi cinstesc moºii de douã ori pe
an. Ei încã mai au cel mai complex cult al

moºilor, care în vechime nu se numeau
pur ºi simplu �morþi�.

Pe timpul dacilor, marile ritualuri
aveau loc la solstiþii, pe Muntele Ko-
gaion. Atunci preoþii urcau muntele
sfânt pentru a ajunge în faþa lui Dece-
neu, trimisul Zãului Moº. De-a lungul
timpului, s-au avansat mai multe ipote-
ze cu privire la locul în care se afla Mun-
tele Kogaion sau Kogaionon. Astfel,
românii au mai mulþi munþi care concurã
la suprema titulaturã sacrã: ªurianul,
Ceahlãul, Omul, Caraiman ºi Gãina. Nu
întâmplãtor ºi nu doar datoritã formelor
modelate natural, avem formaþiuni cu
nume sacre: Panaghia, Altarul, Toaca,
Adam, Eva... Probabil cã toþi au fost
munþi sacri, unde sãlãºluiau pãrinþii ini-
þiaþi, dupã modelul Kogaionului unde
veghea Deceneu. Dar cel mai important
dintre ei trebuie sã fi fost ªurianul. Nu
întâmplãtor, zeul Soarelui la vedici era
Surya, adicã acelaºi Zãu Moº, cu toate
atributele luminii. Pe ªur! ianu s-a ridi-
cat Sarmisegetuza Regia, cu toate sanc-
tuarele din jur. Construcþia este atribui-
tã lui Buerebista, dar aºezarea trebuie
sã fi fost mult mai veche. Trebuie sã
þinem seama ºi de observaþia lui Stra-
bon care scria despre o apã ce curge
alãturi.

Pe-atunci, Dumnezeu umbla pe Pã-
mânt ºi sfinþea toate trecerile. De aceea,
multe au rãmas sfinte. Lângã Cluj, au
fost gãsite trei capete de piatrã aºezate
pe trei morminte de incineraþie din neo-
litic. Toate trei erau orientate spre Poia-
na Rotundã, un alt loc sacru de cea mai
îndepãrtatã vechime.

Existã numeroase dovezi cã pelas-
gii au pus bazele unei spiritualitãþi com-
plexe, care a iradiat din spaþiul carpato-
danubiano-pontic în tot arealul eurasia-
tic. Civilizaþia dunãreanã, cu toate for-
mele ei de manifestare (Vincia, Tãrtãria,
Turdaº, Gumelniþa, Hamangia, Cucu-
teni) se remarca printr-o adâncã religio-
zitate. ªi mereu apar noi argumente.

Ziarul britanic �The Independent�
publica recent o informaþie de mare in-
teres. Arheologii germani au descope-
rit de curând peste 150 de temple pe
teritoriul Germaniei de rãsãrit, al Slova-
ciei, Cehiei ºi Austriei, vechi de peste
7000 de ani. Mai vechi cu douã mii de
ani decât piramidele din Egipt sau de-
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cât megaliþii de la Stonehenge. Desco-
perirea revoluþioneazã studiul preisto-
riei. Cercetãtorii au fãcut fotografii din
avion timp de trei ani, dupã care au în-
ceput sã sape. Cel mai mare templu , cu
un diametru de 150 de metri, s-a gãsit la
temelia oraºului Dresda. Este vorba de
o mare comunitate umanã, foarte reli-
gioasã, a cãrei origine trebuie cãutatã
în aceeaºi civilizaþie agrarã danubianã.
Ea ar fi dispãrut la fel de misteriors doar
dupã trei sute de ani de existenþã.

Sacrificiile de la solstiþii aveau loc
numai pe înãlþimi. Fiecare aºezare avea
o înãlþime sacrã. Acest model arhetipal
s-a pãstrat pânã azi. În satul tradiþional,
biserica se ridicã pe deal sau mãcar pe o
colinã. Focul se aprinde la cimitir în Joia
Mare, iar de Lãsata Secului se aruncau
roþi de foc de pe dealuri, obicei încã prac-
ticat în unele zone din Transilvania,
Moldova ºi Gorj.

În noaptea de Înviere, toate dealuri-
le din România iau foc: coboarã þãranii,
câþi au mai rãmas, cu lumina cea sfântã
spre casã. Cine strãbate România în acea
noapte înþelege mai bine misterul ve-
chii spiritualitãþi a dacilor, transpusã în
creºtinismul ortodox.

Dualismul Zalmoxis-Gebeleizis a
fost intuit de unii cercetãtori, fãrã sã se
vorbeascã explicit despre aceastã reali-
tate. �Mitologia dacilor se bazeazã pe
un dualism uraniano-chtonian, în faza
de independenþã a Daciei, cu accent
henoteist pe caracterul uranian al reli-
giei de stat, iar în faza romanã a Daciei,
de un chtonism care se menþine clan-
destin la dacii romanizaþi ca mitologie
popularã�, aratã Romulus Vulcãnescu
în �Mitologia românã�.

Pentru vechii daci, la fel ca pentru
perºi, cultul morþilor era, indirect, cultul
vieþii mereu biruitoare. Este profund fals
ºi nedrept sã afirmãm cã moºii erau �pã-
gâni�. Pãgânismul înseamnã lipsa cre-
dinþei, ceea ce nu se poate afirma de-
spre daci. Capetele morþilor - cei ºapte
colaci de înmormântare, la panihidã ºi
la liturghia de dezgropare dupã ºapte
ani - semnificã eternizarea în viaþa de
dincolo. Soarele cu semiluna, având
scara la mijloc. Toate de pâine. Alãturi,
pe o nãsãlie mai micã, se aflã �pomul� -
coloana cerului, împodobit cu fructe.

Pomul se dã de sufletul celui plecat. În
toatã Moldova istoricã, deci ºi în Basa-
rabia, ºi în Transilvania, se face toiag
sau lumina de stat. Este practic o lumâ-
nare din cearã curatã, care trebuie sã
aibã lungimea egalã cu înãlþimea mortu-
lui. Lumina de stat se f! ace spiralã ºi
trebuie sã ardã integral acolo unde s-a
sfârºit cel plecat. Dupã cum se obser-
vã, dacii au topit geometria sacrã în ri-
turile lor unice pânã astãzi în Europa.
Geometrie sacrã în pâine, în cearã, la fel
ca pe porþi sau pe covoare ºi strãchini.
Vinul sfinþit este sângele transsimboli-
zat. Rudele defunctului �beau paus� din
acelaºi pahar, dupã ce se ridicã slava.
Din nefericire, ºi sãrãcia a afectat cultul
moºilor la români. Simeon Florea Mari-
an observa cu o sutã de ani în urmã:
�Starea materialã nu le mai permite ro-
mânilor sã facã multã cheltuialã pendtru
datini�. Astãzi, unii compatrioþi au
ajuns la înmormântarea cu dar...

În satele din jurul oraºului Bor din
Timoc, Serbia de azi, românii mai dau ºi
astãzi focul ºi hora formatã în jurul flã-
cãrilor de sufletul celui plecat. Dacã
unora li se pare �pãgân� sã-þi înmor-
mântezi morþii în grãdinã, cum proce-
deazã încã momârlanii, în realitate,
aceastã tradiþie semnificã tocmai relaþia
indestructibilã dintre viaþã ºi moarte.
Obiceiul înfierii unui orfan în groapa
pãrinþilor, descris magistral de Iftimie
Nesfântu în mai multe reportaje, are ace-
eaºi simbolisticã.

Dar poate cele mai tulburãtoare rã-
mân practicile de priveghi la dacii liberi,
pe care încã le-am putut vedea în mai
multe sate. Pentru daci, trupul este în-
chisoarea sufletului, iar viaþa este un
chin. Cum spune Coºbuc: �Viaþa asta-i
bun pierdut/ Când n-o trãieºti cum ai fi
vrut. / ªi-acum ar vrea un neam cãlãu/
S-arunce jug în gâtul tãu. / E rãu destul
cã ne-am nãscut./ Mai vrem ºi-al doilea
rãu?�.

Dacii credeau în nemurirea sufletu-
lui ºi trãiau cu aceastã speranþã. Fapte-
le lor aveau acest reper fundamental:
dobândirea nemuririi. Reminiscenþe încã
s-au mai pãstrat, dupã ce creºtinismul
ºi comunismul au intenþionat sã înlãtu-
re practicile considerate pãgâne. La adã-
postul nopþii, atunci când ochii vigilenþi
ai preotului nu mai sunt prin preajmã,

orice lamentaþie înceteazã ºi începe un
spectacol straniu: calul de priveghi,
vornicul ºi gogiul, niºca, ciuºtea, buh-
na, leafa, ineluºul, mânãstioara, butea
cu curechi, cleapºa, bâza, moara, capra,
ursul, gâsca, cocostârcul, de-a curge
sânge din grindã, ºubetul (bãtuta pe
foc), mâþa chioarã, mânzulica, gherdã-
nica ºi multe altele. Sunt forme de tea-
tru magic, pe care profesorul Vasile
Adãscãliþei le-a conservat într-o arhivã
impresionantã la Iaºi, unic! ã în Româ-
nia, ºi apoi le-a descris în cartea �Româ-
nitatea de Sus. Repere etnologice�.
Jocurile de priveghi atestã vechea spi-
ritualitate a dacilor, pe care cei mai mulþi
români au abandonat-o. De la romani ºi
de la alte popoare alogene am preluat
lamentaþia, bocetul.

În fond, bucuria în faþa morþii ar pu-
tea fi consideratã chiar profund creºti-
nã. De altfel, creºtinismul ne învaþã cã
nu trebuie sã preþuim valorile lumeºti,
cã este recomandabil sã ne construim
casã în cer ºi sã ne bucurãm pentru fap-
tele noastre bune atunci când plecãm.
Iatã ce spun uncheºii daci de pe Valea
Gurghiului la priveghi: �Omule - pomu-
le/ nu te milui,/ nu te jelui,/ Bucurã-te
bucurã/ cã rãdãcina ta/ murind în pã-
mânt/ a prins în cer ºi lutul tãu/ s-a în-
curat/ de unde-a venit/ în vis liniºtit./
Bucuraþi-vã bucuraþi/ ºi voi ceilalþi/ oa-
menilor-pomilor,/ femei ºi bãrbaþi/ beþi
ºi mâncaþi,/ cântaþi ºi jucaþi/ cã Gheor-
ghe n-a rãpus,/ e numai dus,/ e numai
întors/ în lumea ce-a fost...� Asemenea
gânduri atestã adânca religiozitate a
unui popor strãvechi, pentru ! care to-
tul era sacru.

Zãul Moº a coborât pe Pãmânt. Un
munte care strãjuieºte satul Ponor din
Apuseni se cheamã Urmezãu.

Totul se sfinþeºte prin trecerea Zãu-
lui Moº. Cum spune Nichita Stãnescu
în �Getica�:

�Nu te tãia la mânã sau la picior,/ din
greºealã sau dinadins. / De îndatã vor
pune în ranã un zeu, / Ca peste tot, ca
pretutindeni,/ vor aºeza acolo un zeu/
ca sã ne-nchinãm lui, pentru cã el/ apã-
rã tot ceea ce se desparte de sine. / Ai
grijã, luptãtorule, nu-þi pierde/ ochiul/
pentru cã vor aduce ºi-þi vor aºeza/ în
orbitã un zeu/ ºi el va sta acolo, împie-
trit, iar noi/ ne vom miºca sufletele slã-
vindu-l.../ ªi chiar ºi tu îþi vei urni sufle-
tul/ slãvindu-l ca pe strãini�.
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Nãscuþi în locuri binecuvântate de Dumnezeu ale spaþiu-
lui etnic ºi spiritual românesc - Nicolae Densuºianu în Þara
Haþegului din Transilvania ºi Mihai Eminescu în Botoºanii
Moldovei - cei doi tineri aveau sã se întâlneascã mai întâi
într-un spaþiu virtual, în paginile revistei Familia, unde ºi-au
fãcut debutul cu poezie în primãvara anului 1866.

Într-un interesant articol publicat în revista Dacia Maga-
zin, domnul Napoleon Sãvescu a pus în valoare elementele
comparative, în plan spiritual, estetic ºi prozodic, ale creaþii-
lor poetice de început ºi ale preocupãrilor istorice, etnografi-
ce ºi folclorice ale celor doi poeþi, din acea perioadã de înce-
put a vieþii ºi activitãþii lor.

Mai puþin se ºtie cã ei s-au întâlnit ºi au legat o frumoasã
prietenie, începutã la Sibiu ºi în Mãrginimea Sibiului ºi conti-
nuatã apoi la Bucureºti, dupã 1877. Sunt cunoscute, din amin-
tirile vechilor sãi prieteni, detalii ale cãlãtoriei lui Eminescu
de la Cernãuþi pânã la Blaj, în vara anului 1866.

Unul din fraþii lui Eminescu, Nicolae Eminovici, urma cur-
surile unei ºcoli de felceri militari, la Sibiu. Când Mihai Emi-
nescu a sosit la Sibiu pentru a-ºi întâlni fratele, acesta absol-
vise ºcoala ºi plecase deja în garnizoana Timiºoara.

În locul fratelui de sânge, Eminescu va fi primit de un
frate de preocupãri spirituale. Nicolae Densuºianu era stu-
dent la Academia Sãseascã de Drepturi (Rechtsakademie)
din Sibiu ºi au urmat mai multe zile de erudite discuþii, schim-
buri de idei poetice, literare ºi istorice, ale cãror influenþe pot
fi urmãrite în operele literare, jurnalistice sau istorice ale fie-
cãruia din ei.

În timpul cãlãtoriei sale prin Transilvania, Eminescu avu-
sese ocazia sã cunoascã viaþa de zi cu zi a þãranului român ºi
adunase mãrturii privind atrocitãþile sãvârºite de autoritãþile
maghiare în timpul revoluþiei de la 1848.  Densuºianu cunoº-
tea mai îndeaproape aceste realitãþi, deoarece tatãl ºi fratele
sãu au fost maltrataþi ºi erau gata sã-ºi piardã viaþa în acele
împrejurãri tragice prin care trecuse neamul românesc. Pãrin-
þii ºi bunicii sãi îi deschiseserã gustul pentru studierea Revo-
luþiunii lui Horia, cel care voia sã fie �Rex Daciae�, titlu pe
care adversarii ºi detractorii îl luau în derâdere, dar care avu-
sese un ecou profund în sufletele românilor transilvãneni,
mai întâi, apoi în cugetele românilor de pretutindeni.

Comportamentul autoritãþilor austriece ºi mai ales al ce-
lor maghiare faþã de români l-au fãcut pe viitorul istoric sã
mediteze la soarta locuitorilor Daciei din teritoriul cucerit de
romani. Evenimentele contemporane aruncau o luminã nouã
asupra trecutului ºi permiteau o abordare intuitivã a temelii-
lor spirituale dacice în formarea poporului român, într-o epo-
cã în care �latinitatea� noastrã era socotitã un titlu de noble-

� Prof. dr. Mihai Popescu
Biblioteca Militarã Naþionalã,Bucureºti

Temelii spirituale dacice la Mihai Eminescu
ºi Nicolae Densuºianu

þe ºi apãrea ca un adevãr axiomatic pânã ºi în manualele ºco-
lare.

La rândul sãu, Eminescu observase prãpastia dintre spo-
iala vieþii urbane ºi autenticitatea profundã ºi strãveche a
satului românesc.

Putem afirma cã aceastã apropiere prin intuiþie de rãdãci-
nile noastre dacice a fost continuatã pe cãi diferite de Mihai
Eminescu ºi Nicolae Densuºianu în operele lor.

La Eminescu, în poemul scris în 1867, Horia este înfãþiºat
asemenea unui rege dac:

Horia pe-un munte falnic stã cãlare:
O coroanã surã munþilor se pare

Iar Carpaþii þepeni, îngropaþi în nori,
Îºi vuiau prin tunet gândurile lor.

- Eu am - zise-un tunet - suflet mare, greu,
Dar mai mare suflet bate-n pieptul sãu;

Fruntea-mi este albã ca de ani o mie,
Darã al lui nume mai mult o sã þie.

- �Nalþi suntem noi munþii - zise-un vechi Carpat -
Dar el e mai mare, cã ni-i împãrat.

Poemul Rugãciunea unui dac (1879) are dimensiuni cos-
mogonice ºi antropogonice, cu subtile întruchipãri poetice
ale strãvechiului monoteism al strãmoºilor noºtri:

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

El singur zeu stãtut-au �nainte de-a fi zeii
ªi din noian de ape puteri au dat scânteii,
El zeilor dã suflet ºi lumii fericire,
El este-al omenimei isvor de mântuire:
Sus inimile voastre ! Cântare aduceþi-i,
El este moartea morþii ºi învierea vieþii !

Însã dacismul eminescian va înflori ºi va da roade în am-
ple poeme, cum ar fi Odin ºi poetul, Memento mori ºi Mito-
logicale.

�Rãsãrit din fundul Mãrei Negre�, poetul, �tânãr cu ochi
din ceriuri�, ajunge în Valhala �zeilor vechi ºi mândri� ºi este
întrebat de un bãtrân ce sta-ntr-un colþ de masã:

-  � Ascultã,
Nu mi-i ºti spune ce mai face þara
Ce Dacia se numea - regatul meu ?
Mai stã-nrãdãcinatã-n munþi de piatrã,
Cu murii de granit, cu turnuri, grote,
Cetatea-mi veche Sarmizegetusa ?
- Nicicum, o Decebal. O vãd
Pentru întâia datã acum înãlþatã
Prin pãrul tãu ca o coroanã mândrã,
Lucratã-n pietre scumpe ca-n granit.

Dupã o �panoramã a deºertãciunilor� lumii prin Babilon,
Egipt, Grecia ºi Roma anticã, în Memento mori, asistãm la
dubla bãtãlie, din ceruri ºi de pe pãmânt, a dacilor împotriva
agresorilor romani:

... Din fundul Mãrii Negre, din înalte-adânce hale,
Dintre stânce arcuite în gigantice portale,
Oastea zeilor Daciei în lungi ºiruri au ieºit -
ªi Zamolx ca uraganul cel bãtrân, prin drum de nouri,
Miºcã caii lui de fulger ºi-a lui car. Cãlãri pe bouri,
A lui oaste luminoasã îl urma din rãsãrit.

... Decebal s-aratã palid în fereastra �naltã-ngustã
ªi coroana ºi-o ridicã cãtre-imaginea augustã
ªi se uitã cu durere la divinii sãi strãbuni.

...Van din Sarmizegetusa vin sãgeþi în roºii ploi,
Scuturi se îndrept spre dânsa oprind grindina de-aramã;
Zeii urlã -  stânci se clatin, norii- n fâºii se destranã
ªi de fulgeri lungi ºiroaie curg în munþii rupþ ºi goi.

Din apus vin zeii Romei, pe o stea de vulturi trasã,
Zeus de nori-aducãtorul urcã bolta maiestoasã,
Mart încoardã arcul falnic spre Zamolxe aþintit;

Ca sã scape neamul nobil rãsãrit din a lui coaste,
Însuºi el a Urbei semne le ridicã înspre oaste
ªi de-antica lui turbare tremur norii de granit.

Asistãm apoi la �cumplita mas-a morþii� ducilor daci, care:

Vor mai bine-o moarte crudã decât o viaþã sclavã,
Toarnã-n þestele mãreþe vin ºi peste el otravã
ªi-n tãcerea sânt-a nopþii ei ciocnesc, vorbesc ºi râd.

Râd ºi râsul înseninã adâncita lor paloare.
Se sting una câte una faclele mirositoare,
Se sting una câte una vieþile ducilor daci.

Decebal însuºi:

... (palid ca murul vãruit în nopþi cu lunã)
Se aratã în fereastrã ºi-ºi întinde alba mânã...
� El vorbeºte. ªi profetic glasu-i secolii pãtrunde:
Sufletu-i �naintea morþii lumineaz-a vremii unde;
Gândul lui o prorocie - vorba lui mãrgãritar...
... - Vai vouã romani puternici ! - Umbrã, pulbere ºi

spuzã
Din mãrirea-vã s-alege ! Limba va muri pe buzã,
Vremi veni-vor când nepoþii n-or pricepe pe pãrinþi -
Cât de-naltã vi-i mãrirea, tot aºa de-adânc� cãderea.
Pic cu pic secând pãharul cu a degradãrei fiere,
Îmbãta-se-vor nebunii, despera-vor cei cuminþi

Multe pagini din opera eminescianã îºi trag seva lor pro-
fundã din cele câteva zile de discuþii aprinse cu fratele sãu de
suflet Nicolae Densuºanu, de cufundãri în enigmele istoriei
strãvechi ale poporului român. Însã realitatea era durã pen-
tru românii aflaþi sub administraþie strãinã ºi prietenii celor
doi aflã cã autoritãþile austriece aveau intenþia sã-l reþinã pe
tânãrul Eminescu, pentru preocupãrile sale, considerate sub-
versive. Nicolae Densuºianu îl conduce la Rãºinari, într-o
familie de preoþi de origine aromânã (bunicii viitorului poet
Octavian Goga), de unde va fi trecut prin �vama cucului� în
România.

Dupã stabilirea lor la Bucureºti, din 1877, prietenia dintre
Eminescu ºi Densuºianu se va manifesta ºi în viaþa publicã.
Ei vor colabora la aceleaºi publicaþii (de exemplu, ziarul Ro-
mânia liberã, editat de ardelenii stabiliþi la Bucureºti, având
în program pregãtirea unirii Transilvaniei cu România, visul
de veacuri al lui Horea Rex Daciae). De asemenea, au activat
în cadrul societãþii Carpaþii (fiind urmãriþi pentru asta de
serviciile secrete austro-ungare) ºi au participat la ºedinþele
bucureºtene ale societãþii Junimea.

Dacia preistoricã, lucrarea postumã a lui Nicolae Den-
suºianu, este astãzi cunoscutã mult dincolo de graniþele
României ºi ale spaþiului etnic românesc, în ciuda interzicerii
tuturor lucrãrilor autorului în perioada 1944-1986.

Opera eminescianã, antumele, postumele ºi manuscrise-
le, cuprind încã numeroase mãrturii ale cãutãrilor marelui poet
român la izvoarele etnice ºi spirituale ale neamului românesc.
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Este inacceptabil pentru unii, cã
strãmoºii noºtrii nu ar putea fi legio-
narii romani. Atât de inacceptabil,
încât prin ceea ce fac ºi încearcã sã
demonstreze, frizeazã uneori ridico-
lul. Apartenenþa la hoardele romane
care au cotropit o micã parte a Da-
ciei, este pentru mulþi dintre ei o dog-
mã, o credinþã chiar, cãreia i se în-
chinã cu pioºenie mai mult sau mai
puþin sincerã. Cotropitorul împãrat
Traian este venerat, beneficiind de în-
chinãciunile unor personalitãþi ºi a
unor instituþii care se hrãnesc din
banul public, iar lupoaica dãdãtoare
de lapte matern este ridicatã la rang
de monument naþional fãrã nici un
discernãmânt. Sigur cã fiecare din-
tre noi avem dreptul sã gândim liber,
fiecare este îndreptãþit sã creadã ºi
sã venereze dupã bunul plac, sau
dupã cât îl duce mintea. Dar cei mulþi
ºi mai ales cei tineri trebuie sã-ºi for-
meze conºtiinþa ºi personalitatea cu-
noscând realitatea istoricã ºi nu
strâmbãtatea pe care istoricii noºtrii,
mânaþi fie de interese geopolitice, fie
de incompetenþã , fie de interese mes-
chine se strãduiesc sã o semene în
conºtiinþa generaþiilor.

TRAIAN LA DEVA

De ceva ani buni, în centrul mu-
nicipiului Deva troneazã statuia îm-
pãratului care a condus cotropitorii
romani în rãzboaiele de jefuire a ulti-
mului teritoriu dobândit ºi a primului
pãrãsit de cãtre aºa zisa civilizaþie
romanã.La vremea când se ridica
aceastã statuie, primarul urbei crit-
cat pentru întreprinderea sa,  motiva
cotropirea romanã prin faptul cã �ºi
dacii treceau Dunãrea îngheþatã ºi îi
atacau pe romani fãrã nici un motiv�.

STRÂMBA ROMANITATE A ROMÂNILOR
 ( SAU, TREI  RÃUTÃÞI  DE  SEZON )

Elev disciplinat se pare, dânsul aºa o
fi învãþat pe bãncile ºcolii, numai cã
profesorii sãi uitaserã sã-l înveþe cã
dincolo de Dunãre era tot teritoriu al
dacilor cotropit de romani cu ceva
timp înainte ºi bieþii daci care dârdâ-
iau de frig trecând Dunãrea îngheþa-
tã, nu fãceau decât sã-ºi apere pro-
piul teritoriu ºi nimic altceva.Aºa cã,
atât a ºtiut domnul primar, atât a fã-
cut. ªi aºa s-a nãscut Traian la Deva.
Þinându-i trena imperialã, în spatele
sãu s-a aciuit un alt personaj ciudat,
Corneliu Stan, iubitor de frunte a lui
Traian care de ani de zile se strãdu-
ieºte sã bage în mintea celor care se
încumetã sã-l asculte, elucubraþii
demne mai degrabã de o cauzã medi-
calã decât de una ce þine de istoria
acestui neam. Aflã lumea de la dân-
sul, odatã pe an ºi repetat papagali-
ceºte, cã Decebal a fost trãdãtorul
dacilor, cã Traian este paºaportul
nostru spre Europa,cã Bunavestire,
sãrbãtoare sfântã a creºtinilor ar tre-
bui sa fie schimbatã din 20 martie aºa
cum a fost sãrbãtoritã de sute de ani,
la 18 septebrie, ziua de naºtere a îm-
pãratului iubitor de vin ºi de bãieþi ti-
neri, cã românii fãrã Traian nu în-
seamnã nimic ºi alte cele. Ca ºi în
ceilalþi ani s-au depus coroane de flori
la statuie. A depus cine a putut si dupa
cum s-a priceput. A depus Cultura,
cã de... aºa se cade când e vorba de
bani publici, sã-i cheltuim pe coroa-
ne oferite cotropitorului roman, nu sã
cumpãram saci de gunoi pentru Sar-
misegetusa sufocatã de nesimþirea
arheologilor.Pentru aºa ceva nu sunt
bani. A depus coroanã probabil în
necunoºtinþã de cauzã ºi în premie-
rã, Poliþia (cine i-o fi îndemnat, greu
de spus), închinându-se în faþa unui

pedofil recunoscut ºi cu dosar penal
instrumentat de istorie. Muzeul Civi-
lizaþiei Dacice ºi Romane a depus ºi
el o coroana tot pe bani publici, în
memoria civilizatorului, ca nu cum-
va sã uitãm de capul lui Decebal, bat-
jocorit pe scãrile senatului în numele
aceleiaºi civilizãri. A cântat ºi un cor,
imnurile Europei ºi ale României. Ast-
fel, corul ºi-a plãtit o noapte de caza-
re pe care distinsul Stan le-a asigu-
rat-o prin Austria. Din pãcate, nici
organizatorii nici coriºtii, cu atât mai
puþin romanul cu pricina, nu ºi-au
adus aminte, n-au ºtiut sau au omis
intenþionat, cã  imnul nostru naþional
nu mai conþine de ceva timp, prin
lege, versurile referitoare la Traian ºi
la sângele de roman. Toatã aceastã
manifestare s-a desfãºurat în prezenþa
unui numeros public format din... trei
câini scãpaþi ca prin minune de deci-
marea impusã de aceiaºi primãrie or-
ganizatoare. În rest, nimeni, nici mã-
car trecãtorii nu se opreau sã vadã
ce se întâmplã. Spectacolul a conti-
nuat a doua zi la Ulpia Traiana când
domnul Corneliu Stan enervat probabil
din cauza unei asistenþe aºa de redu-
se ºi-a ieºit din pepeni, ameninþând la
finalul unui discurs înflãcãrat pe cei
prezenþi, cã Dumnezeu nu le bagã în
sac ºi cã ei, cetãþenii comunei daca
nu vor sãrbãtorii la anul 1900 de ani
de la cotropirea Daciei ºi dacã nu vor
da numele de Traian ºi... nu mai ºtiu
cum, localitãþii lor va fi vai ºi amar
de ei. Noroc cã cei prezenþi nu l-au
bãgat în seamã. Ei se bucurau cã pot
bea duminica o bere, mânca o pere-
che de virºli  ºi asculta o muzicã po-
pularã la ei acasã în amfiteatrul ro-
man. Cât despre Decebal ºi Traian,
întrebaþi de un reporter inventiv de
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televiziune, cei mai mulþi au zis cã ei
þin cu Decebal cã-i de-a lor. ªi aºa, a
mai trecut un an ºi domnul Stan ºi-a
mai rãcit odatã gura de pomanã ºi la
anul îl aºteptãm din nou sã mai au-
zim ce-i mai puie mintea ºi sã ne bu-
curãm cã virºli gustoºi ca în þara
Haþegului nu se fac niciunde în lume,
darãmite în Europa.

SLANINA, LUPOAICA, GEAMURI
SPARTE ŞI LATINITATEA

Subtitlul de mai sus nu este un joc
de cuvinte pentru cã elementele care
îl compun au o strâsã legãturã. Bra-
dul este un oraº care deschide poarta
spre vestita Þara Moþilor. Cu oameni
harnici ºi cinstiþi. Prin vinele lor cur-
ge sângele lui Horea, Cloºca ºi Cri-
ºan, sângele crãiºorului munþilor
Avram Iancu, sângele moþilor de odi-
nioarã care orice au suportat numai
jugul nu. Aici este primar, ales de-
mocratic, Florin Cazacu . Înainte de
aºi pune tricolorul pe piept, era lider
al minerilor. Un fel de Miron Cosma

în miniaturã, visa sã ajungã la fel ca
cel pe care îl copia în toate cele, dur
ºi cu tupeu, bãtãios ºi populist. N-a
fost sã fie pentru cã atunci când s-a
simþit îngenunchiat de reformele ce-
lor de la Bucureºti, politica i-a fãcut
cu ochiul. ªi aºa a ajuns primar. Nu-
mai cã atunci când era lider de sindi-
cat oamenii sãi instigaþi de el sau nu
(în orice caz, cu acceptul sãu) aveau
obiceiul sã arunce cu slãninã în jan-
darmi, sau în clãdirea prefecturii ºi
sã spargã geamuri pe unde aveau de
protestat. Atât ºtiau, atât îi învãþa li-
derul, atât fãceau. Cu aceste obiceiuri
s-a aºezat pe fotoliul de primar ºi cum
acest fotoliu este ceva vremelnic, s-
a gândit el cã ce-ar fi sã lase în urma
sa ceva.

 ªi ce sã lase el mai bun ºi mai
trainic decât statuia lupoaicei de la
Roma garnisitã pe de-asupra ºi cu

Numeroasa asistenţă a unei manifestări anuale care cheltuie banul
public în folosul nimănui.

 Pohta ce-a pohtit de a fi sub o lupoaică i s-a îndeplinit unui primar
simpatic dar care îi uită pe ai lui şi  ţine cu romanii.

T
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basorelieful unui împãrat beþivan care
acum vreo 1900 de ani a nãvãlit la
furat ºi la omorât prin pãrþile noas-
tre. ªi alþi edili, din alte oraºe româ-
neºti au înãlþat aceastã strâmbã pro-
bã a latinitãþii noastre. În timpul rãz-
boiului pe vremea când mai eram în
barcã cu fasciºtii, Musolini a dãruit
Clujului ocupat de hortyºti  o lupoai-
cã asemãnãtoare.Atunci studenþii au
ieºit în stradã ºi au strigat în gura
mare �duce, duce i-aþi cãþeaua ºi þi-
o...� Urma ceva, legat de împereche-
rea dintre om, adicã Musolini ºi lu-
poaicã. La dezvelirea monumentului
latinitãþii de la Brad, nimeni n-a hui-
duit. Probabil cã nimeni , nici mãcar
primarul nu ºi-a adus aminte sau nu
ºtia cã  Horea era primit la împãratul
de la Viena cu onoruri ºi era numit
REX DACIAE �Regele Daciei. La fel
nu ºi-au adus aminte cã visul lui Avram
Iancu era sã refacã statul condus
odinioarã de Decebal ºi cã el chiar
numea toate teritoriile României de
astãzi  într-un singur cuvânt, Dacia,
cã tragicul sãu sfârºit s-a datorat
imensei deziluzii pe care a avut-o
atunci când s-a vãzut singur printre
adversarii care se temeau sã aibe de
a face cu un aºa de important ºi pu-
ternic teritoriu.

La câþiva kilometrii de locul în
care în fiecare an se închinã prima-
rul Bradului, la mormântul Iancului,
acolo unde anul acesta a murit în pi-
cioare, spre tristeþea tuturor, Goru-
nul lui Horea, simbol etern al libertãþii
moþilor, edilul ºef ºi-a vãzut visul cu
ochii. Romulus ºi Remus au venit din
�Cetatea Eternã� sã sugã laptele lu-
poaicei pe plaiurile mioritice ale daci-
lor.

Ne întrebãm ºi pe bunã dreptate
când este sincer cu adevãrat domnul
primar? Când îºi face smerit cruce la
cãpãtâiul lui Avram Iancu, când se
întristeazã de moartea gorunului, sau
când  aduce osanale unei frumoase
legende a poporului italian, fals ºi ne-
drept monument adoptat al originii
noastre.

NU NOI SUNTEM URMAŞII ROMEI

Am parafrazat titlul cãrþii docto-
rului Napoleon Sãvescu, cãnd am
descoperit cu uimire, dar ºi cu amu-
zament, cã pe când noi vrem sã ne
descotorosim de povara originii ro-
mane, pe care ne-au impus-o cãrtu-
rarii moldoveni, sau ªcoala Ardelea-
nã, îmbrãþiºatã mai târziu de como-
ditatea altor istorici superficiali,  unii
dintre vecinii noºtrii de la vest sunt
mândrii cã ei sunt urmaºi ai Romei.
Cu ocazia Zilelor Hunedoarei, la ma-
nifestãri a participat ºi o cohortã ro-
manã echipatã cu tot harnaºamentul
adecvat care cântãrea spuneau ei pes-
te 20 de kilograme fiecare.Au fãcut
tot felul de giumbuºlucuri, jucându-
se de-a �rãzboiul cu nimeni� ,adunând
zâmbetele celor ce-i priveau. Figuran-
þii erau din oraºul Sombothely din
Ungaria ºi veneau la Hunedoara la
poalele unui castel medieval, sã spu-
nã tuturor cã înaintaºii lor sunt ro-
manii civilizatori ºi cã ei vor sã pãs-
treze aceastã moºtenire vie pentru

Cohortă romană, cu origini greu de stabilit, în decor medieval,
primind ordinul de a întoarce istoria cu susul în jos.

generaþiile urmãtoare.Greu totuºi de
priceput, având în vedere cã atunci
când hunii ºi ungurii poposeau în
Panonia romanii sãracii, erau doar o
amintire în conºtiinþa nimãnui  pen-
tru cã trecuserã vreo 500 de ani de-
când �cuceritorii lumii� ca imperiu îºi
dãduserã obºtescul sfârºit.ªi mai e
ceva care nu bate. Mai întâi au fost
romanii acolo,au romanizat ca în
Dacia, cum spun istoricii slugarnici
ºi au învãþat populaþia bãºtinaºã lim-
ba lor. Au venit hunii ºi ungurii peste
ei ºi s-au încruciºat.A rezultat un nou
popor? Cum oare, astãzi cei de la vest
vorbesc o limbã curatã care n-are
nimic a face cu latina? Dupã aceiaºi
istorici, dacii vorbesc limba romani-
lor, dar în cazul de faþã, romanii vor-
besc limba celor veniþi cu calul. Unde
o fi dreptatea cu limba, cu urmaºii,
cu moºtenirea ºi cu toate celelalte care
ne dau o istorie strâmbã ?

Oricum acum putem sã stãm li-
niºtiþi.Nu noi suntem ãia cu Roma,
iar cei ce vor sã-i cunoascã pe urma-
ºii Romei, sã caute mai la vest.

� MALUS DACUS
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CAPITOLUL  VI, 1-7
Rezumat Cap. IV, 1-7 §1.

Dupã cum sunt socotiþi ca fiind
mai mulþi, se spune la plural:
Joves, Apollines, Vulcani, Mer-
curii, Aesculapii, Dianae, Ve-
neres, Minervae, Cupidines
Dionysii, tot astfel se vorbeºte
despre un Samolse mai vechi ºi
un altul de datã mai recentã; la
fel stau lucrurile ºi cu Odini,
Thorones, Friggae, precum ºi
cu cealaltã mulþime de zei din
patria noastrã. §2. Numele ºi
chipul mai recent al lui Samol-
se l-a desfiinþat pe cel mai vechi
de Zamolxis; ne stau mãrturii
strãlucite atât Strabon, cât ºi
Eddele. §3. La mulþi scriitori
persistã încã îndoiala dacã Za-
molxis a fost om sau zeu. Pre-
ceptor al lui Pythagora ºi iniþiat
în lucrurile sacre ale Hyperbo-
reenilor, Apollo însuºi a fost nu-
mit Hyperboreus : discipolii
acestuia au fost numiþi �vocile
zeului�. §4. Pythagora, ca ºi cei-

Cicero (De N.D., lib. III, p.m. 70
ºi urmãt.), Diodor Sicilianul (Bibl.
H., c. I) le gãsim numele la forma
de plural (ca ºi cum ar fi fost mai
mulþi): Joves, Apollines, Vulcani,
Mercurii, Aesculapii, Hercules,
Dianae, Veneres, Minervae, Cu-
pidines Dionysii. Tot la fel gãsim
zeii noºtri ºi în Analele ºi istoriile
naþionale: Odini, Thorones, Frig-
gae ºi toatã ceata zeilor. Vezi ºi Cl.
Verelius (Gautt. Saug., p. XL, Ad
Hervar. Sag., c. I) la care meritã
a fi citite cu atenþie notele prea no-
bilului Stiernhilmius comparativ cu
cele ale lui Celsius (Eccl., p. I, c.
VI).

§2. Adaug, pe lângã altele, ºi
scrierile magice, ba chiar ºi super-
stiþiile din care ceva a fost introdus
aici; aºa cã este de-a dreptul de
mirare cã nu a fost pusã în frunte
însãºi acea forþã ºi mãreþie  de 
cãtre strãmoºi ºi anume mânia lui
Dumnezeu care a fost greºeala 
profanilor, credeþi-mã, pe care ºi-
au însuºit-o cu atâta abilitate.

lalþi mari filosofi, excela în ves-
tite magii murmurate. §5. To-
tuºi, i s-au pus în cârcã, de cã-
tre ignoranþi, multe superstiþii
malefice, care ar putea fi chiar
reale. §6. La Sciþii hyperbore-
eni puteau fi distinse patru fe-
luri de fiinþe animate. §7. Oare
Pythagora sã fi fost primul care
a crezut în nemurirea sufletu-
lui? Cedem cã nu, cãci se pare
cã mulþi alþii au susþinut acelaºi
lucru înaintea lui, aºa cã trebu-
ie sã fi fost ultimul ºi nu primul.

§1. Cum se poate deduce din
cele spuse anterior, Apollo sau
Baldur pare sã fie unul ºi acelaºi
cu Zamolxis, pânã într-atât con-
cordã lucrurile între ele; cel care a
fost sclavul lui Pythagora ºi apoi a
fost eliberat, este unul ºi acelaºi, iar
acesta, conform probelor de mai
sus, s-a numit Zamolxi. Aºadar,
cu bunã ºtiinþã, s-au numit cu unul
ºi acelaºi nume, mai mulþi, conform
monumentelor literare vechi. La

 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 Lun-
dius 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

ZAMOLXIS PRIMUL LEGIUITOR AL GEÞILOR
de CAROLUS LUNDIUS
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Acest lucru este atestat, printre al-
þii, ºi de Strabon17 (d.m.l. ºi p. l.
7). La fel se vorbeºte ºi în Scrieri-
le Eddice, în Gylfaginning: �Aceste
nume de zei ºi le-au însuºit asiaticii
pentru ca, dupã o perioadã mai
mare de timp, oamenii sã nu se în-
doiascã de faptul cã ei au fost ab-
solut aceiaºi, fãrã îndoialã, aceia ale
cãror fapte le acceptaserã mai îna-
inte ºi cei pe care acum îi contem-
plã�. ªi acum sã adãugãm cuvin-
tele urmãtoare din Prefaþa Scrie-
rilor Eddice: �ªi atunci ºi-a ad-
optat ficeare în parte, pentru sine,
numele vechilor zei�.

§3. Faptele sunt clare, aºa cã
pentru nimeni nu mai este un semn
de întrebare dacã Zamolxis a fost
om sau zeu. De ce? Pentru cã a
fost iniþiat la dascãlul numit Pytha-
gora, în lucrurile sacre ale Hyper-
boreenilor ºi  profeþea adevãrurile
nu mai puþin decât o fãcea Apollo
Pythianul, ne relateazã Laertius
(De Vit. Philos. in Pythag.) din
Aristippus Cirenaicul, despre sus
pomenita nemurire, idee pe care o
pusese în circulaþie ºi care este con-
firmatã chiar de cãtre scriitori ºi
chiar din acelaºi motiv din care
Apollo a fost stimat de cãtre disci-
polii lui din þinuturile Hyperboree-
ne. A se vedea ºi Laertius ºi Mal-
chus (d.l. et Malchus in vit. Pyt-
hag.). Este pentru toatã lumea clar
cã Apollo, numit hyperboreanul, a
fost vãzut de cãtre mulþi, în acelaºi
timp în mai multe locuri. Vezi ºi Ae-
lianus (Hist. var., lib. II, c. XXVI;
lib. IV, c. XVII) ºi Jamblichus ( De
Vit. Pythag., c. XXVIII); adau-
gã-l ºi pe Porphyrius (Vit. Pyt-
hag.) ºi pe Lukian (Dial. Mort.)

unde Menippus, salutându-l pe
Pythagora, adaugã urmãtoarele:
�aire, w Euforbe,  h o� ti an eelei
� (�Sã fii sãnãtos, Euphorbe sau
Apollo sau cum vrei sã-i mai zici!�).
De aici ºi discipolii lui erau numiþi,
cum remarcã Laertius (d.l. VIII),
�ai zeului Apollo, cel cu multe
nume� (pantoia Qeou fwna).

§4. Dar de ce? Despre ce fap-
te ale lui Pythagora este vorba
acum, dacã nu despre vestite ma-
gii, ba chiar ºi profeþii? Desigur
acest fapt este consemnat ºi de Ti-
mon zis mizantropul, cã Pythagora
a fost vestit ºi în cunoaºterea artei
magiei ºi nu trebuie sã ne ruºinãm
de cuvintele lui Plutarch, Lukian ºi
Plinius. De aceea existã menþiunea
lui Platon, precum ºi a altor filosofi
renumiþi care susþin cã mulþumitã
tocmai meºteºugului îndelung învã-
þat al magiei, s-a acceptat ca exilii-
le sã fie considerate mai veridice
decât peregrinãrile. Iatã ºi cuvin-
tele lui Plinius în materie: �Arta ma-
gicã a câºtigat aºa de mult în im-
portanþã, încât în zilele noastre se
bucurã de mare stimã la cea mai
mare parte a popoarelor�. ªi mai
departe: �În Britannia actualã este
cinstitã magia cu mare entuziasm�
(Vezi ºi Plinius lib. XXIV, c. XVII
ºi lib. XXX, c. I, nu prea departe
de început ºi spre final).

§5. ªi totuºi, nu aº putea sã neg
faptul cã o mare parte a supersti-
þiei malefice pusã pe seama unor
magicieni necultivaþi ar putea fi ceva
absolut natural. Franciscus (B. de
Verulam., De Vicissit. Rerum
ferm. LVI) relateazã foarte înþe-
lept: �Incendiile devastatoare, lo-
viturile cumplite ale soartei ºi zgo-

motele înfricoºãtoare care au stã-
ruit multã vreme la macedoneni au
fost numite magice�. Iatã cuvintele
lui Franciscus: �Este sigur cã pe
vremea lui Alexandru cel Mare au
fost folosite maºinile indestructibi-
le de rãzboi ( tormenta aenea cu
care se aruncau pietre, proiectile
etc, un soi de catapulte care fãceau
zgomote foarte mari, n.t.) asupra
locuitorilor Oxydracilor din India;
acestea au fost numite de cãtre
Macedoneni tunete ºi fulgere, iar
operaþiile (de rãzboi) magice. Fãrã
îndoialã cã la fel stau lucrurile ºi în
cazul puterii focului ºi grozãviilor
incendiilor care au avut loc la chi-
nezi înainte de anul o mie�. Ase-
menea exemple pot fi date ºi din
trecutul mai apropiat, spre exem-
plu la Roger Bacon (1214-1294),
foarte adesea acuzat de magii, care
în cele din urmã s-au dovedit  a fi
fost fenomene pur naturale. A se
vedea ºi Naudaeus (Op. Pecul.)
ºi Spondanus în Anale A.D. 1278
(ad. A. C  (I). CCLXXIIX), pre-
cum ºi Borrichius în Disertaþie
despre naºterea ºi progresul
chimiei.

§6. Am spus cã Pythagora a
fost iniþiat în elementele sacre ale
Hyperboreenilor. De ce atunci sã
nu fi primit la ospãþul lui pe Abaris
(preot al lui Apollo) a cãrui sãgea-
tã fusese fãcutã sã distrugã rându-
iala - despre acest incident rela-
teazã ºi Jamblichus (capitolul citat
mai sus). ªi aici concordã faptul cã
neamurile slãvite se trag de la Sci-
þii hiperboreeni, din motivul cã sunt
dotaþi cu patru feluri de vietãþi: cea
a Zeilor, a Larilor sau Demonilor,
a Eroilor ºi Oamenilor. Dupã cum
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rezultã din toate istoriile strãvechi,
unde sunt pomeniþi adesea, aºadar,
lui Pythagora i-au urmat ceilalþi fi-
losofi, din care primii sunt socotiþi
a fi Platon ºi Aristotel. A se vedea
Laertius (d.l. VIII) ºi Augustinus
(De C.D., lib. VIII ºi XV). He-
siod (Fapte ºi zile) îi numeºte deu-
teroi daimone (�demoni de gradul
doi�), Seneca (Ep. Ex. Plat. in
Symp.) îi socoteºte de importanþã
inferioarã, iar alþii, zeii plebei. Vezi
ºi ce transmite ºi Platon prin  Dio-
dor  din  Sicilia  (Bibl. H. IV pe la
începutul cãrþii Peri twn epifane-
tatwn hrwwn te kai hmiewn, De-
spre apariþii, eroi ºi semizei), iar la
Plutarch (De Isid. et Osir., p.m.
360 ºi urm. ªi De Orac. desec-
tu., p.m. 415) dupã zeii lui Hesiod
urmeazã daimona, hrwa kai an-
rwpou (�demonii, eroi ºi oamenii�),
ordine identicã cu cea de la Apu-
leius (scriitor din secolul al II-lea,
autor al romanului Mãgarul de
aur, n.t.). Pe lângã acestea sunt
demne de a aminti cele ce relatea-
zã Plutarch (De Isid. et Osir. ,
p.m. 360 ºi urm.) despre geniile
malefice ºi, nu numai el, ci cu mult
înainte, Empedocle (sec. II î.e.n.),
apoi ºi Platon, Xenocrate, Chry-
sippus, Democrit ºi alþii.

§7. Se crede cã Pythagora a
fost primul care a vorbit despre ne-
murirea sufletului. Dar din scrierile
celor vechi, transmise nouã prin
Cicero (Tuscul. I), aflãm totuºi cã
nu Pytahagora, �ci Pherekide Siri-
anul, dascãlul lui Pythagora, a fost
primul care a susþinut cã sufletele
oamenilor sunt nemuritoare; aceas-
tã pãrere i-a transmis-o discipolu-
lui sãu, Pythagora, care a întãrit-o

ºi mai mult�. Sã-l adãugãm aici ºi
pe Diodor Sicilianul ( Bibl. H., c.
a V-a, p.m. 212). Prin urmare, fap-
tele istorice cele mai cunoscute sunt
întãrite ºi în consens cu cele con-
semnate de scriitori. De pildã, Pyt-
hagora profeþise cã Euphorbus, fiul
lui Panthous care fusese ucis de
Menelau la Troia, va învia ºi a în-
viat ºi profeþia lui Pythagora a fost
luatã în seamã, întrucât a fost recu-
noscut dupã scutul pe care îl pur-
tase Euphorbus. Vezi ºi Laertius
(d.l. VIII), Gellius (N.A. , lib. IV,
c. XI) ºi Lactantius (Plac. d. Fab.,
lib. XV, F. III), pe lângã mulþi alþii
care au transmis la urmaºi acest
episod. Sufletele au fost numite mai
sus sempiterni (�veºnice�), în timp
ce Cicero (lib. I, De divin., p. 93
ºi urm.) le numeºte immortales
(�nemuritoare�). Lucretius (De
R.N., lib. III ºi IV) vorbeºte ne-
clar despre pãrþile sufletului, ba
chiar fals; alþi scriitori, filosofi mai
puþin importanþi, susþin cã sufletul
omului este muritor; cei mai mulþi
însã, susþin opinia lui Pythagora; ca
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ºi Justin (lib. XX, c. IV), de aceea
l-au cinstit ca ºi cum ar fi fost un
zeu; dar despre nemurirea sufletu-
lui uman vom vorbi mai mult în cele
ce urmeazã.

Pythagora a fost luatã în seamã,
întrucât a fost recunoscut dupã scu-
tul pe care îl purtase Euphorbus.
Vezi ºi Laertius (d.l. VIII), Gellius
(N.A. , lib. IV, c. XI) ºi Lactantius
(Plac. d. Fab., lib. XV, F. III), pe
lângã mulþi alþii care au transmis la
urmaºi acest episod. Sufletele au
fost numite mai sus sempiterni
(�veºnice�), în timp ce Cicero (lib.
I, De divin., p. 93 ºi urm.) le nu-
meºte immortales (�nemuritoa-
re�). Lucretius (De R.N., lib. III ºi
IV) vorbeºte neclar despre pãrþile
sufletului, ba chiar fals; alþi scriitori,
filosofi mai puþin importanþi, susþin
cã sufletul omului este muritor; cei
mai mulþi însã, susþin opinia lui Pyt-
hagora; ca ºi Justin (lib. XX, c. IV),
de aceea l-au cinstit ca ºi cum ar fi
fost un zeu; dar despre nemurirea
sufletului uman vom vorbi mai mult
în cele ce urmeazã.


