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Este foarte greu sã faci comentarii
pe marginea acestui document.Stai
doar ºi te miri ºi îþi pui întrebãri la
care nu ºtii dacã vreodatã o sã poþi
gãsi un rãspuns. Este greu de
priceput, cum un minister, care mai
este ºi al culturii poate elabora un
astfel de document. Scris în dulcele
limbaj de lemn al �triºtilor de altãdatã�,
cu greºeli de exprimare evidente,
conþinutul documentului îþi dã fiori
prin felul de gândire.

Pentru început, ne întrebãm ce
naþiune din lumea asta aniverseazã
cucerirea  ºi pe cuceritorul propriei
sale þãri ?

Care sunt meritele culturale ale lui
Traian, de i se dedicã �Anul Cultural
2006�?  În afarã de faptul, cã  a fost
un alcoolic, un pedofil, un cotropitor
ºi un aprig prigonitor al creºtinilor, nu
se ºtiu prea multe despre el.

Cine oare i-a învãþat pe cei care
au redactat documentul, inepþia cã
respectiva cucerire a fost un
eveniment de importanþã capitalã
pentru formarea poporului român ?

Intrarea în orbis romanus, ca
niºte sclavi jefuiþi ºi violaþi, este
oare un prilej de aniversare?

VIVAT COTROPITORII

De ce oare o petiþie înaintatã
Preºedintelui României, capãtã un
rãspuns din partea Ministerului
Culturii ºi nu a Administraþiei
Prezidenþiale, cum era normal ? ªtie
oare Domnul Preºedinte de
monstruozitatea rãspunsului dat în
numele sãu ?

Ca sã ne arãtãm sprijinul ºi
adeziunea la mãreþele proiecte ale
�Ministerului Plângerii�, propunem o
listã de personalitãþi, ºi evenimente
care ºi-au pus cizma ºi amprenta
cotropitoare, pe demnitatea ºi
independenþa poporului nostru
dealungul istoriei ºi care ar merita în
egalã mãsurã cu Traian, sã fie
sãrbãtorite în anul ce vine: 1552 de
ani de la moartea lui Atilla cel care
cicã a gãsit Dacia pustie ºi a descãlecat,
552 de ani de la moartea lui Baiazid,
502 ani de la moartea lui Soliman Paºa,
452 de ani de la moartea lui Sigismund
Bathory, 137 de ani de la naºterea lui
Mikloº Horthy, 117 ani de la naºterea
lui Adolf Hitler, 125 de ani de la
naºterea lui Iosif Visarionovici Stalin.

Bune personalitãþi ºi bune prilejuri
pentru minister sã cheltuie bani publici
omagiind cotropitorii.
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CONTEXTUL
DESCOPERIRII

FORTIFICAÞIILOR
DACICE DE LA ªUREANU

ªI DEALUL NEGRU
Munþii Orãºtiei, cu prelungirile lor

ce se întind pînã spre înãlþimi de 2000
m oferã peisaje de o frumuseþe
extraordinarã. În zilele senine, de pe
culmile situate la o înãlþime de peste
1500 m se poate zãri spre sud Valea
Mureºului dincolo de care se deschid
Munþii Metaliferi, apoi spre vest sunt
culmile ºi vîrfurile împietrite ale
Munþilor Retezat, spre sud se ridicã
maiestuos Parîngul, iar spre vest se
desprind din linia orizontului pãdurile
nesfîrºite de brazi ale Munþilor Cindrel.

Profitînd de asemenea bogãþie
peisagisticã, unicã în România, dar ºi
de faptul cã Munþii Orãºtiei sunt
împînziþi cu cetãþi, sanctuare ºi aºezãri
civile dacice, unice în lume, am
întreprins în ultimii 20 de ani sute de
excursii în intregul areal de peste 200
Km² al munþilor din sudul Orãºtiei. În
cadrul acestor incursiuni mi-a fost datã
fericita ocazie sã descopãr vestigii
necunoscute pînã acum. Este vorba de

CADE O TEORIE ISTORICACADE O TEORIE ISTORICACADE O TEORIE ISTORICACADE O TEORIE ISTORICACADE O TEORIE ISTORICACADE O TEORIE ISTORICACADE O TEORIE ISTORICACADE O TEORIE ISTORICACADE O TEORIE ISTORICA
DAN OLTEAN

VLADIMIR BRILINSKY

zidurile de piatrã de pe Vîrful ªureanu
ºi de valurile cu ºanþ de pe Dealul
Negru. Cele douã ziduri de piatrã de la
ªureanu mãsoarã în total 207 m ºi le-
am descoperit în luna iulie a anului
2004 , iar cele 6 valuri ºi ºanþuri de pe
Dealul Negru le-am identificat în lunile
mai ºi iunie 2004 (o parte) ºi apoi în
luna octombrie 2005 (o altã parte din
ele).

Cele douã ansambluri de fortificaþii
nu au mai fost semnalate pînã acum în
literatura istoricã ºi arheologicã. Noi
credem cã aceste fortificaþii inedite,
neluate în calcul pînã acum de istorici,
modificã radical teoriile despre
campania sudicã de cucerire a
Sarmizegetusei de cãtre romani. Dacã
pînã acum istoricii care s-au ocupat de
problematica rãzboaielor daco-romane
au plecat de la presupoziþia cã pe
frontul sudic al Munþilor Orãºtiei avem
doar 6 castre romane ºi cã soldatii
romani au înaintat foarte uºor pe
plaiurile înalte ale munþilor, iatã cã acum
avem dovada cã existã si alte fortificaþii
ce se constituie în douã ansambluri de
baraje ce aveau ca scop blocarea
înaintãrii romanilor spre
Sarmizegetusa.

PRIMUL RÃZBOI DACO-
ROMAN (101-102)

Pentru a înþelege ce s-a întîmplat
acum mai bine de 1900 de ani pe aceste
minunate locuri este necesar sã facem
o scurtã prezentare a etapelor primului
rãzboi daco-roman.

Dupã ce armatele romane trec
Dunãrea în primãvara anului 101,
înainteazã prin Banat spre pasul
Porþile de Fier, fãrã sã întîmpine vreo
rezistenþã care sã merite a fi pomenitã
atît de istoricii antici, dar nici de a fi
ilustratã pe Columnã. La intrarea în
Transilvania dinspre Banat, dacii
construiesc ample fortificaþii de
pãmînt ºi de piatrã. Este Tapae, locul
unde se dã prima mare bãtãlie dintre
daci ºi romani. Profitînd, probabil, ºi
de stihiile naturii, dovadã cã pe
Columnã apare Iupiter Tonans care
aruncã fulgere în tabãra dacicã,
romanii reuºesc sã strãpungã frontul
dacic  ºi sã coboare în Þara Haþegului.

Acum dacii împreunã cu aliaþii lor
din S-E, sarmaþii roxolani, profitînd
de golirea de trupe a provinciilor sud-
dunãrene, atacã ºi pustiesc Moesia.
Diversiunea dacicã a fost atît de

Istoria nu a fost niciodata o ºtiinþã exactã. O lopatã de pãmânt rãsturnatã sau o descoperire întâmplãtoare
au determinat rescrierea unor capitole întregi ale istoriei. Multe din aceste capitole au fost chiar fabricate în
laboratoarele maimarilor lumii. Iar cei mulþi au crezut în aceastã istorie, care uneori nu era cea dreaptã. Au
cãzut teorii care pãreau bãtute în cuiele eternitãþii, au dispãrut dogme ce dominau lumea, au fost aruncate la
coº lucruri de valoare ºi au fost înlocuite cu falsuri. Cercetarea arheologicã ºtiinþificã, cea care are o importanþã
capitalã în scrierea corectã a istoriei, a fost ºi este pe alocuri, pãrtaºã la falsuri care au denaturat evidenþe. Din
superficialitate, din neprofesionalism, sau din directive de mai sus  venite, s-a ajuns ca în unele cazuri,
concluziile sã fie trase pripit. Generaþiile tinere de arheologi au fost mereu tributare înaintaºilor, consideraþi
titani ai cercetãrii. Spiritul onest de frondã al tinerilor, care au beneficiat de noi tehnologii a fost ca ºi
inexistent. �Eu sunt maestrul, eu am dreptate�, a fost un slogan imbrãþiºat de bãtrâni, acceptat mai uºor sau
mai greu de cãtre tineri. Lucrãrile lor de doctorat sau de licenþã au fost ºi ele tributare dogmelor ºi teoriilor
�vechilor�  ªi astfel s-a bãtut în cuie istoria.

O cercetare asiduã ºi competentã, întreprinsã pe parcursul a mai bine de douãzeci de ani vine astãzi
sã demonteze o astfel de teorie care pãrea bãtutã în cuie ºi care purta semnãtura unor  mari nume ale
istoriei noastre, precum Constantin Daicoviciu sau Ioan Glodariu.
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uluitoare ºi de periculoasã pentru
romani încît o mare parte a trupelor
ce se aflau în Dacia au fost întoarse
pentru a-i alunga pe daci ºi pe sarmaþi
din Moesia. Chiar împãratul s-a
deplasat pe Dunãre pentru a
coordona apãrarea ºi contraofesiva.

Dupã cum se ºtie, ºi din
menþiunile scrise antice, dar ºi de pe
reliefurile Columnei ºi ale
Monumentului de la Adamclisi,
bãtãlia de pe platoul de la Adamclisi
a fost una dintre cele mai sîngeroase
din ambele rãzboaie dacice. Profitînd
ºi aici, probabil, de lipsa de
coordonare a acþiunilor dacice ºi
sarmate, romanii au reuºit sã stopeze
invazia. Toatã aceastã campanie
sudicã s-a purtat în toamna ºi iarna
lui 101. La aceastã diversiune dacicã,
romanii au replicat ulterior, în
primãvara ºi în vara lui 102 cu propria
lor diversiune.

În campania de revenire la nordul
Dunãrii, în Transilvania, romanii
pentru a cîºtiga timp, nu au mai ocolit
întreg lanþul carpatic, ci au atacat
direct peste munþi. Prin urmare,
romanii nu au mai venit cu grosul
trupelor prin Porþile de Fier ale
Transilvaniei, ci chiar peste munþi,
castrele lor fiind amplasate, la înãlþimi
de 1900-2000 m. Diversiunea
romanã din primãvara ºi vara anului
102 a însemnat atacarea Munþilor
Orãºtiei dinspre sud, dintr-o direcþie
în care avem înãlþimi �de netrecut�.

Dovada cã aºa stau lucrurile ne-
o oferã chiar castrele romane din
Munþii Orãºtiei prin poziþionarea lor
faþã de Sarmizegetusa. Din direcþia
vesticã au venit trupe care încãpeau
într-un singur castru, mãrturie fiind
castrul de la Ponorici. Aceste trupe
au urcat din Þara Haþegului ºi au
atacat puternicele fortificaþii dacice de
la Ponorici-Cioclovina-Piatra Roºie.
Din direcþia sudicã au înaintat trupe
care iarãºi putea fi cantonate într-un
singur castru. Este vorba de
fortificaþia romanã de la Luncani-
Tîrsa. Romanii care au ajuns aici au
avut ca þintã cetatea de la Blidaru.

Frontul sudic, care era cel mai

puþin expus unui atac roman, deþine
nu mai puþin de 4 castre, amplasate
unul lîngã celãlalt. Ele sunt amplasate
pe  Comãrnicel, un munte de 1896 de
metri. Doar aici, în acest rãzboi, doar
aici în toatã istoria desfãºurãrii de trupe
romane în Dacia, ivadatorii au masat
trupe care erau concentrate în 4 castre
aºezate alãturat unele de altele, 2 chiar
lipite. Aceasta este diversiunea romanã
din primul rãzboi daco-roman: atacul
Sarmizegetusei peste niºte munþi care
depãºesc 2000 m înãþime.

Se aºteptau dacii la un asemenea
atac? Au fortificat dacii acest front
sudic? A fost acest atac diversionist
cauza capitulãrii dacice din primul
rãzboi?

La aceste întrebãri, trebuie sã
spunem cã istoricii de pînã acum, care
s-au ocupat de istoria dacilor, au
rãspuns în cor: NU

TEORIA ATACULUI
SURPRIZÃ

Pentru a explica de ce au capitulat
dacii în anul 102, istoricii comuniºti au
formulat o teorie extrem de simplã
care constã în urmãtoarele elemente:

A) romanii au profitat de faptul
cã dacii nu au fortificat frontul sudic

B) romanii au trimis pe acest
front trupele de cavalerie maure
conduse de Lusius Quietus

C) romanii au executat un atac
de o rapiditate expraordinarã datoritã
iuþimii cavaleriei

Aceastã teorie a atacului surprizã a
fost lansatã în 1960 de cãtre
Constantin Daiciviciu în tratatul de
Istoria României, editat de Academia
R.P.R.. Iatã ce scria academicianul:
�cucerindu-se munte dupã munte cu
mari pericole, iar din flanc, cu cavaleria
uºoarã maurã, ataca Lusius Quietus,
cãpetenie maurã intratã în slujba
romanilor. El a putut pãtrunde în
interiorul arcului carpatic fie prin pasul
Turnu Roºu, fie pe la trecãtoarea
Vîlcanului. Castrele romane de pãmînt

de la Vîrful lui Pãtru, de pe
Comãrnicelul ºi de la Jigorelul atestã
în orice caz un atac din aceste pãrþi
asupra Sarmizegetusei� (p. 307 )

Aceasã teorie a fost preluatã
integral de cãtre fiul lui C. Daicoviciu,
Hadrian, care într-o lucrare din 1972
chiar plagiazã din lucrarea tatãlui sãu
fãrã sã citeze fragmentul. Iatã dovada:
�Lusius Quietus pãtrunsese în
Transilvania, fie prin pasul Turnu
Roºu, fie mai degrabã prin pasul
Vâlcan; în orice caz, castrele romane
de pãmînt de pe înãlþimile Vârful lui
Pãtru, Comãrnicelul ºi Jigoru atestã
o învãluire a Sarmizegetusei dinspre
sud ºi sud-est� (Dacia de la Burebista
la cucerirea romanã, Ed. Dacia, Cluj,
1972, p. 326). Aceeaºi teorie, aceleaºi
fragmente plagiate oferã Hadrian
Daicoviciu, chiar ºi 12 ani mai tîrziu,
în lucrarea Portrete dacice (Ed.
Militarã, Buc. 1984, p. 159).

Cel care a nuanþat teoria atacului
surprizã ºi i-a oferit elementele de
concreteþe este actualul conducãtor al
ºantierului arheologic Sarmizegetusa
Regia, Ioan Glodariu. Acesta într-un
articol din 1974 intitulat Itinerariile
posibile ale cavaleriei maure în
rãzboaiele dacice, publicat în lucrarea
colectivã In memoriam Constantini
Daicoviciu, descrie cu lux de
amãnunte cam ce crede domnia sa cã
au fãcut maurii prin Munþii Orãºtiei.
Deºi articolul se întinde pe 13 pagini
vom oferi doar cîteva citate care
ilustreazã pe deplin teoria atacului
maur prin surprindere:

1) �Acesta (L.Q.n.n.) exercita
atacul prin surprindere asupra capitalei
dacilor� (p. 156)

2) Atacul s-a petrecut ��într-
un timp scurt, indispensabil unei
acþiuni militare a cãrei principalã forþã
consta în surprizã� (p. 157)

3) Datoritã faptului cã atacul �s-
a produs dinspre Valea Jiului
dificultãþile în explicarea diversiunii
executate de Lusius Quietus dispar�
(p. 157)
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Fortificatii dacice  de pe Dealul Negru
văzute din castrul (dublu) de la Comărnicel

Fotificaţie dacică alcătuită din val şi şanţ
pe versantul vestic al Dealului Negru

Zidul dacic din piatră
de la Vârful Şureanu

Fortificaţie dacică de la Dealul Negru amplasată în faţa
castrelor romane de pe Comărnicel
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INCONSISTENÞA LOGICÃ
A ATACULUI SURPRIZÃ
Teoria atacului maur din direcþia

sudicã putea fi pusã sub semnul
întrebãrii ºi pînã acum, datoritã a douã
serii de explicaþii care nu concordã cu
realitãþile descrise de autorii antici, dar
nici cu cele de la faþa locului, din Munþii
Orãºtiei.

Expediþia generalului maur din
primul rãzboi cu dacii este descrisã
extrem de lapidar de Cassius Dio dupã
urmãtoarea formulã: �Lusius care ataca
pe partea cealaltã, ucisese un numãr de
daci ºi luã mulþi prizonieri� (Istoria
romanã, 3, 68, 8). Este evident cã într-o
zonã  în care dacii nu se aºteptau la nici
un atac (potrivit teoriei) ºi care nu este
locuitã din cauza dificultãþilor pe care le
provoacã o locuire permanentã la 1900-
2000 m altitudine, Lusius Quietus nu a
avut pe cine sã ia prizonier. ªi chiar dacã
prin absurd el ar fi luat prizonieri daci,
teoria atacului rapid, surprinzãtor, cade
tocmai pe motivul cã în varianta unui
asemenea acþiuni fulgerãtoare acei
prizonieri trebuiau mutaþi dintr-un loc
în altul sau supravegheaþi, ceea ce îl
împiedeca pe maur sã-ºi îndrume aprigii
cãlãreþi prin Munþii Orãºtiei spre
Sarmizegetusa.

A doua serie de explicaþii care
invalideazã teoria lui I. Glodariu constã
în faptul cã maurul Quietus nu putea sã
acopere un front atît de larg, sã lase în
urma lui 6 castre, dintre care 4 sunt
amplasate într-un singur loc, alãturate.
În vreme ce din direcþia vesticã trupele
romane sunt cantonate într-un singur
castru, la Ponorici, din direcþia nordicã
tot într-un castru, la Luncani-Tîrsa, iatã
cã agilul general, deþine trupe care intrã
în nu mai puþin de 4 castre. Cu alte
cuvinte, armata romanã are de douã ori
mai multe trupe de cavalerie decît de
infanterie.

Dacã am urma teoria lui Glodariu
dupã care �cavaleria maurã, împãrþitã în
douã coloane-una înaintînd de la Bãniþa
în sus spre Jigoru Mare spre Comãrnicel,
cealaltã pe Jiu spre Vf. Lui Pãtru-
Comãrnicel� (op.cit. p.158) a construit
la Comãrnicel, locul de întîlnire 4 castre
unul lîngã altul, ar însemna cã în toate
aceste castre au fost cantonaþi cãlãreþi,
rezultînd o situaþie absurdã din care
reiese cã în castrele din jurul
Sarmizegetusei erau de douã ori mai
multe trupe de cavalerie decît cele de
infanterie.

Aceastã logicã este contrazisã de

reliefurile Columnei de la Roma, care
atestã pe scenele ei mai mulþi infanteriºti
romani decît cãlãreþi ºi în genere de
întreaga istorie militarã romanã.
Inconsistentã din punct de vedere al
logicii istorice, teoria atacului surprizã
al maurilor de pe frontul sudic este
invalidatã de prezenþa unor fortificaþii
care aveau ca scop oprirea înaintãrii
romane spre Sarmizegetusa. Aceste
fortificaþii au fost descoperite de noi în
anii 2004-2005 ºi oferã o imagine de
ansamblu asupra operaþiunilor militare
din tabãra dacicã pentru a contrabalansa
ofensiva romanã de peste munþi.

FORTIFICAÞIILE DACICE
DE LA ªUREANU

Vîrful ªureanu (2059 m) ºi Vîrful lui
Pãtru (2130 m) sunt punctele de cea mai
mare altitudine din Munþii ªureanu.
Stãpînirea acestor douã poziþii era ºi un
element de strategie în rãzboaiele daco-
romane. A stãpîni punctul cel mai înalt
al unui þinut însemna în genere a domina,
mãcar simbolic, întreg þinutul. La aceste
elemente de strategie militarã, dar ºi de
simbolisticã s-au gîndit atît romanii, dar
ºi dacii.

Despre romani se ºtia ºi pînã acum
cã au construit un castru patrulater, chiar
sub Vîrful lui Pãtru, într-o ºa care sã-i
apere pe soldaþi de vîntul puternic care
bate mai tot timpul dinspre sud, dinspre
Valea Jiului. Era firesc ca în zonã sã fie
prezenþi ºi dacii, altfel nu s-ar explica de
ce romanii au trebuit sã se fortifice în
castrul de cea mai mare altitudine din
Dacia. Aceastã ipotezã a avut urmãri
concrete pentru noi. Mai mulþi ani de-a
rîndul am cãutat în aceastã zonã
eventualele întãrituri dacice. Norocul a
survenit în vara anului 2004, cînd la vest
de Vîrful ªureanu (la circa 1 Km
distanþã), exact acolo unde începe
Culmea Brateºului, ce se ridica deasupra
Vãii Tãii, am descoperit doua ziduri de
piatrã late de 1,4 m ºi lungi unul de 170,4
m,  iar celãlalt de 36,7 m. Cele doua ziduri
sunt mai înalte decît nivelul solului cu
circa 0,3-0,4 m ºi sunt orientate pe
direcþia generalã N-E.

Zidurile sunt paralele, fiind situate
unul în faþa celuilalt la o distanþã de 174
m. Ambele fortificaþii de la ªureanu sunt
paralale cu Valea Tãii ºi sunt situate chiar
în buza prãpastiei care desparte golul
alpin de vale. Prin faþa lor trece actuala
potecã ce leagã cabana de la ªureanu

de cea de la Prislop. ªi în antichitate
drumul de plai trecea tot pe aici, întrucît
imediat dupã ªureanu plaiul se
îngusteazã. În condiþiile descrise mai sus
romanii din castrul de la Vîrful lui Pãtru,
pentru a înainta spre Sarmizegetusa, au
trebuit sã treacã pe lîngã Vîrful ªureanu,
prin faþa celor douã ziduri descoperite
de noi.

Distanþa dintre fortificaþiile de la
ªureanu ºi castrul roman de la Vîrful lui
Pãtru, mãsuratã pe pãºune, prin
Curmãtura ªureanu, este de circa 5 Km.
Vîrful ªureanu este un abrupt stîncos
ce are pante de 60º, mergînd pînã la 80-
90º deasupra lacului glaciar. Panta pe
care trebuiau  sã o excaladeze romanii
pentru a trece de ªureanu este în medie
de 60-70º þi lungã de 2 Km. În capãtul
acestei pante se gãsesc zidurile de piatrã
ale dacilor care barau pur ºi simplu orice
înaintare spre Sarmizegetusa. Cele douã
ziduri de piatrã nu au fost pînã acum
semnalate de nimeni în literatura
arheologicã.

Romanii pornind un atac de
diversiune din direcþia sudicã, peste
munþi, ce avea ca scop surpriza, au fost
blocaþi de daci la ªureanu. Dacii s-au
folosit atît de condiþiile naturale de la
faþa locului, de înclinarea ºi de lungimea
pantei, dar ºi de cele douã ziduri de piatrã
care barau accesul pe plaiul ce duce spre
Comãrnicel ºi apoi spre Sarmizegetusa.

În mod sigur în epocã dacii au utilizat
ºi alte fortificaþii din lemn: copaci tãiaþi
ºi prãbuºiþi în calea romanilor, cîmpuri
de þãruºi împlîntaþi în pãmînt, etc. Dacã
s-a dat vreo bãtãlie între daci ºi romani,
atunci ea s-a purtat pe aceste pante
inaccesibile. Iniþial romanii nu au avut
sorþi de izbîndã.

Mai mult ca sigur cã dacii au fost
obligaþi sã pãrãseascã zona dupã ce au
fost atacaþi din spate de trupele ce
înaintau dinspre Jigorul Mare spre
Comãrnicel. În cazul unui atac dinspre
Jigorul Mare-Comãrnicel asupra
fortificaþiilor dacice de la ªureanu
victoria putea sã încline cu uºurinþã de
partea romanilor deoarece acest plai
dintre Comãrnicel spre ªureanu este cu
cîteva excepþii minore aproape drept.
Neexistînd nici o fortificaþie care sã
protejeze spatele frontului, iar terenul
neoferind nici un avantaj, dacii au fost
nevoiþi sã se retragã.

În final, romanii cantonaþi la Vîrful
lui Pãtru au trecut de cele douã ziduri
dacice de la ªureanu, dovadã fiind cã
avem castre romane ºi înainte de



7

DACIAmagazinnr. 26 noiembrie 2005

ªureanu (Vf. Lui Pãtru), dar ºi dupã
aceaste fortificaþii (Comãrnicel). Trupele
romane de la Vîrful lui Pãtru, dupã ce au
întîmpinat rezistenþa puternicã a dacilor
de la ªureanu, au trecut spre Comãrnicel
datoritã sprijinului oferit de coloana
romanã ce a atacat dinspre Jigorul Mare
ºi a depresurat ªureanu de rezistenþa
dacicã. Ulterior, cele douã coloane
romane, cea de la Vf. lui Pãtru ºi cea de
la Jigorul Mare s-au întîlnit ºi au fost
campate la Comãrnicel, loc în care au
întîmpinat din partea dacilor o rezistenþã
de netrecut.

Din cele descrise anterior se pot
desprinde cîteva concluzii esenþiale.
Romanii deºi au dorit sã-i surprindã pe
daci, atacînd dintr-o direcþie în care se
aflã munþi de peste 2000 de metri au
primit din partea dacilor o rezistenþã
impresionantã. Mai întîi dacii s-au
fortificat ºi au rezistat parþial la ªureanu.

A doua concluzie importantã este
cã un asemenea atac asupra unor pante
inaccesibile, fortificate, nu putea fi
întreprins de trupe de cavalerie. Un
asemenea atac putea fi desfãºurat în
mod exclusiv de infanterie folosindu-se
prãºtiile, catapultele, sãgeþile ºi atacînd
în formaþie testudo (broascã þestoasã),
cu scuturile deasupra capului pentru a
contracara bolovanii ºi sãgeþile aruncate
de dacii ce se afla in capãtul de sus al
pantei.

Concluzie generalã: Lusius Quietus
ºi maurii sãi nu au atacat dinspre Vîrful
lui Pãtru.

FORTIFICAÞIILE DACICE
DE LA DEALUL NEGRU
Romanii au trecut de fortificaþiile de

la ªureanu, iar cei care au urcat dinspre
Jigorul Mare au ajuns ºi ei la Comãrnicel,
locul de întîlnire a tuturor trupelor
romane de pe frontul sudic. La
Comãrnicel avem 4 castre romane de
dimensiuni impresionante. Un castru
dublu, adicã 2 castre alipite se aflã chiar
pe vîrful Comãrnicel (1896 m) ºi are
dimensiunile de 300 x 260 m. Sub vîrf se
aflã la o distanþã de circa 500m unul de
altul alte douã castre imense. Unul  este
patrulater, cu laturile de 300 x 195 m, iar
altul este atipic, avînd 8 laturi, formînd
un octogon neregulat cu o suprafaþã
comparabilã  cu cea a unui castru
patrulater.

Este clar cã aici a fost cea mai mare
concentrare de trupe romane din ambele

rãzboaie dacice. Numeroasa armatã
romanã de la Comãrnicel trebuia opritã
în înaintarea ei spre Sarmizegetusa.
Situaþia se repetã identic cu cea de la
Vîrful lui Pãtru-ªureanu. Ca ºi în cazul
precedent, în faþa Comãrnicelului se
ridicã maiestuos din plai, ca un imens
trunchi de piramidã, o formaþiune
stîncoasã ce poartã denumirea de Dealul
Negru.

Ca sã ajungi la Sarmizegetusa trebuie
sã treci peste el întrucît de o parte avem
abruptul Vãii Streiului (stînga), iar de
cealaltã avem abruptul Vãii Cugirului
(dreapta). Dealul Negru trebuia în mod
obligatoriu sã fie fortificat de daci.
Pornind de la aceastã presupoziþie am
cercetat mai mulþi ani la rînd acest munte
ºi am descoperit în premierã, iarãºi, mai
multe valuri ºi ºanþuri care apãrã buza
de sus a Dealului Negru. ªi aici, ca ºi la
ªureanu panta dinspre vale spre culme
este înclinatã cu circa 60º þi are o lungime
de 1,5 Km. Distanþa, mãsuratã pe teren,
între castrele de la Comãrnicel ºi
fortificaþiile de la Dealul Negru este ºi
aici tot de circa 5 Km. Dealul Negru este
acoperit actualmente în proporþie de 2/
3 din suprafaþa sa de jnepeni, aºa încît
alte eventuale fortificaþii dacice din acest
perimetru sunt greu (dar nu imposibil)
de pus în evidenþã. Mai mult ca sigur cã
ele existã.

Dar sã descriem în continuare
fortificaþiile descoperite de noi în
suprafaþa acoperitã doar de iarbã ºi de
stînci. Avem prin urmare, pînã acum, 6
ºanþuri ºi valuri dintre care 2 sunt
paralele cu muchia Dealului Negru (ca
ºi la ªureanu) ºi 4 sunt perpendiculare
pe muchie. Cele paralele cu muchia sunt
de dimensiuni impresionante. Primul
ºanþ din partea stîngã, dinspre Valea
Streiului, are lunginea de 62 m ºi este
orientat 35º N-E, fiind adînc de 1,5 m þi
lat de 3 m. Înãlþmea valului alãturat
ºanþului are circa 1m deasupra solului.
De partea opusã, înspre Valea Cugirului
se aflã un alt val ºi ºanþ de lungime mare.
Acesta are lungimea de 70,5 m ºi este
orientat 60º N-E, restul dimensiunilor
fiind aceleaþi ca la precedentul.

Între aceste 2 ºanþuri ºi valuri de mari
dimensiuni avem alte 4 ºanþuri mai mici,
aproape paralele între ele ºi
perpendiculare pe linia muchiei dealului.
Lungimile acestora sunt, urmînd ordinea
de la stînga la dreapta, de 22 m, 20 m, 31
m ºi 26 m. Lãþimea acestor ºanþuri este
de 1 m, iar adîncimea de 50 cm.

Pentru romani bãtãlia de la Dealul

Negru nu a fost atît de simplã ca cea de
la ªureanu, întrucît Dealul Negru nu
putea fi atacat din spate. Romanii nu au
avut posibilitatea sã atace prin spatele
dacilor întrucît în aceastã zonã vãile sunt
foarte adînci, iar plaiurile se îngusteazã.
Dacii au rãmas pe poziþii neputînd fi
atacaþi decît din faþã. În plus, ei puteau
sã primeascã cu uºurinþã ajutoare de la
Sarmizegetusa pe plaiul îngust, dar sigur
ce urcã din capitala dacilor (1000 m) spre
Dealul Negru (1862 m). Acest plai trece
obligatoriu prin Godeanu (1656 m),
Scîrna (1675 m), ªteaua Mare (1730 m),
Bãtrîna (1792 m). Distanþa dintre
Sarmizegetusa ºi Dealul Negru, mãsuratã
pe plai, este de 15Km.

Romanii de la Comãrnicel au zãbovit
o perioadã îndelungatã aici ºi în final nu
au reuºit sã strãpungã apãrarea
inexpugnabilã a dacilor de la Dealul
Negru. Pentru a demonstra aceste
afirmaþii avem mai multe argumente care
se întrepãtrund ºi care se verificã prin
compararea lor cu mesajul cîtorva scene
de pe Columna de la Roma. Dovada
faptului cã romanii au stat la Comãrnicel
mai mult decît ºi-au închipuit ºi astfel
efectul de surprizã, oricum mult atenuat
dupã luptele de la ªureanu, a fost
aproape anihilat, constã în urmãtoarele:

a) În punctele strategice prin care
au înaintat romanii, adicã Vîrful lui Pãtru
ºi Vîrful Jigorul Mare (1499 m) avem doar
2 castre.

b) La Comãrnicel, locul de întîlnire a
celor douã coloane trebuia sã avem,
pãstrînd aceastã logicã, tot 2 castre, în
schimb aici avem 4 castre dintre care 2
sunt atipice: cel dublu ºi cel octogonal.

Romanii nu puteau sã plece de la
Vîrful lui Pãtru ºi de la Jigorul Mare cu
efective care puteau încãpea în 2 castre
ºi sã ajungã la Comãrnicel cu efective
duble, încît sã le fie necesare 4 castre, în
condiþiile în care alte posibile castre nu
mai existã din aceste direcþii. Explicaþia
asupra acestor neconcordanþe numerice
trebuie gãsitã altundeva. Dacii au opus
o rezistenþã puternicã la Dealul Negru,
împotriva celor douã coloane iniþiale ce
încercau sã spargã barajul natural ºi
fortificat. În aceste condiþii, romanii au
trebuit sã cheme de jos (din Þara
Haþegului) alte trupe speciale care au
fost plasate în acele castre atipice. În
spatele Comãrnicelului castrele atipice
nu le mai gãsim nicãieri, dovadã fiind
faptul cã acei auxiliari (prãºtiaºi, arcaºi,
etc.) au fost aduºi ulterior pentru a ataca
Dealul Negru. Ei au poposit în drumul
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spre Comãrnicel, probabil în castrul de
la Jigorul Mare. Numai aºa se explicã de
ce nu gãsim aceste castre atipice în
spatele Comãrnicelului.

În cazul în care toate aceste trupe de
la Comãrnicel ar fi plecat simultan din Þara
Haþegului-prin Jigorul Mare, respectiv din
Valea Jiului-prin Vîrful lui Pãtru ar fi  trebuit
sã gãsim ºi pe traseu tot 4 castre, nu douã.
Existînd doar 2 castre, avem dovada clarã
cã înaintarea trupelor s-a fãcut succesiv,
în intervale diferite de de timp. Pe Columna
de la Roma, ceea ce s-a putut întîmpla la
Comãrnicel ºi la Dealul Negru, adicã o
posibilã confruntare dintre daci ºi romani
în acest areal, corespunde cel mai bine cu
scena 66. În aceastã scenã îi vedem pe
romani întãrind un munte cu castre ºi cu
straturi de bîrne de lemn dispuse încruciºat.
Trupele romane constau în efective
normale de infanterie, cãrora li s-au
adãugat germanici înarmaþi cu mãciuci,
prãºtiaºii spanioli din insulele Baleare ºi
arcaºii sirieni. Elementele auxiliare descrise
anterior au fost probabil cantonate în
castrele atipice ºi au venit ulterior
romanilor.

De partea cealaltã dacii ocupã un
munte întãrit cu palisade de lemn.
Deasupra, pe cea mai înaltã poziþie a
scenei, se vãd daci mînuind catapulte. Pe
Columnã în scena 66 romanii ºi dacii se
confruntã, iar rezultatul luptei este nedecis.
La fel s-au petrecut faptele ºi pe teren. La
nord de Dealul Negru nu mai existã nici o
fortificaþie romanã. Cea de la Muncel este
de 60 x 62 m ºi nu este doveditã a fi romanã,
în ea gãsindu-se fragmente de ceramicã
dacicã cu ocazia sondajelor arheologice
(pentru detalii a se vedea Acta Museis
Napocensis, Nr 1, 1964, p. 118).

Concluzia asupra luptelor de la Dealul
Negru este urmãtoarea: romanii nu au
reuºit sã treacã de aceastã puternicã
întãriturã naturalã pe care dacii au
fortificat-o cu valuri ºi ºanþuri. Luptele
dintre daci ºi romani au durat o perioadã
lungã drept pentru care romanii au trebuit
sa-ºi dubleze efectivele. Chiar ºi în aceste
condiþii dovada înaintãrii romane dincolo
de Dealul Negru, spre Sarmizegetusa, nu
existã. Mai mult, scenele Columnei atestã
eºecul roman de pe acest front.

INVALIDAREA TEORIEI
ATACULUI SURPRIZÃ

Teoria atacului maur, prin surprindere,
din direcþia sudicã, asupra Sarmizegetusei,
emisã de C. Daicoviciu, H. Daicoviciu ºi în
special de I. Glodariu a avut ca element de
bazã tocmai absenþa fortificaþiilor dacice
de pe acest front.

Deºi atît H. Daicoviciu, cît ºi I. Glodariu
au întreprins în zonã periegheze
arheologice ei nu au gãsit nimic dacic. În
1959 H. Daicoviciu a efectuat o
recunoaºtere la Dealul Negru prilej cu care
scria: �Existã aici stînci mari, care în anumite
locuri, aratã ca un zid. Acestea�e evident
cã reprezintã formaþiuni naturale� (Acta
Museis Napocensis, Nr. 1, 1964, p. 123).

Surprinzãtor este cã nici în 1966 ºi 1967
H. Daicoviciu, însoþit de data aceasta ºi
de I. Glodariu nu a gãsit nimic dacic în
munþii din sudul Sarmizegetusei. Îatã ce
scria în 1974  I. Glodariu dupã efectuarea
excursiei amintite: �Înaintarea trupelor
maure se fãcea printr-o zonã lipsitã
complet de fortificaþii dacice� (op. cit. p.
159).

În aceastã manierã s-au fãcut în ultimii
60-70 de ani cercetãrile din Munþii Orãºtiei.
Prin verificãri de suprafaþã superficiale ºi
lipsite de responsabilitate. Cît despre felul
cum s-au sãpat siturile arheologice ºi mai
ales cum s-au valorificat rezultatele
sãpãturile acestea sunt de-a dreptul de
neacceptat. Nici acum cetãþile dacice din
Munþii Orãºtiei nu au dedicatã vreo
monografie istoricã ºi arheologicã. Nici în
prezent, nici una din cetãþi nu este pe
deplin consolidatã ºi restauratã.

Elementele care invalideazã teoria
atacului surprizã maur, emisã de C.
Daicoviciu, H. Daicoviciu ºi mai ales I.
Glodariu sunt urmãtoarele:

1) Munþii din sudul Sarmizegetusei
sunt fortificaþi de daci în douã  puncte:
ªureanu ºi Dealul Negru

2) Între Dealul Negru ºi Sarmizegetusa

Scena numărul 66 de pe columnă
reprezentând atacul eşuat al trupelor romane
de la Comărnicel împtriva  fortificaţiilor dacice

de pe Dealul Negru

Scena numărul 66 de pe columnă
reprezentând atacul eşuat al trupelor romane
de la Comărnicel împtriva  fortificaţiilor dacice

de pe Dealul Negru

Scena numărul 66 de pe columnă
reprezentând atacul eşuat al trupelor romane
de la Comărnicel împtriva  fortificaţiilor dacice

de pe Dealul Negru

Scena numărul 66 de pe columnă
reprezentând atacul eşuat al trupelor romane
de la Comărnicel împtriva  fortificaţiilor dacice

de pe Dealul Negru

Scena numărul 66 de pe columnă
reprezentând atacul eşuat al trupelor romane
de la Comărnicel împtriva  fortificaţiilor dacice

de pe Dealul Negru

Scena numărul 66 de pe columnă
reprezentând atacul eşuat al trupelor romane
de la Comărnicel împtriva  fortificaţiilor dacice

de pe Dealul Negru

Scena numărul 66 de pe columnă
reprezentând atacul eşuat al trupelor romane
de la Comărnicel împtriva  fortificaţiilor dacice

de pe Dealul Negru

Scena numărul 66 de pe columnă
reprezentând atacul eşuat al trupelor romane
de la Comărnicel împtriva  fortificaţiilor dacice

de pe Dealul Negru

Scena numărul 66 de pe columnă
reprezentând atacul eşuat al trupelor romane
de la Comărnicel împtriva  fortificaţiilor dacice

de pe Dealul Negru

nu mai existã nici un castru roman ºi prin
urmare din aceastã direcþie romanii  nu au
putut ajunge în capitala Daciei.

3) Lusius Quietus nu a luptat în aceastã
zonã din cel puþin douã motive:

a) pe Columnã (în scena 64) maurii nu
au în faþã nici o fortificaþie dacicã

b) cavaleria nu putea ataca fortificaþii
de natura celor de la Dealul Negru ºi
ªureanu

4) Lusius Quietus nu avea efective care
sã încapã în cele 4 castre de la Comãrnicel
(circa 20 000 soldaþi, adicã peste 3 legiuni).

CONCLUZII FINALE
Dupã cum dacilor nu le-a ieºit

diversiunea de pe frontul din sudul
Dunãrii, tot aºa nici romanii nu au avut
sorþi de izbîndã mai mari pe frontul sudic
surprizã, din spatele Sarmizegetusei.

Capitala Daciei nu a fost atacatã de
maurii lui Quietus, ci de legionarii romani
ºi de auxiliarii spanioli, germani ºi sirieni.
Primii, nu au reuºit sã se apropie mai mult
de 15 Km din direcþia sudicã  spre
Sarmizegetusa datoritã rezistenþei dacice
de la Dealul Negru.

În primul rãzboi, dacii au cerut pace
nu datoritã atacului diversionist, din spate,
ci a celui frontal, dinspre Þara Haþegului
(fiind strãpunse fortificaþiile de la Ponorici;
castrul roman de aici este în spatele
fortificaþiilor dacice) ºi a atacului purtat
din direcþia nordicã (fiind cucerite cetãþile
de la Costeºti ºi de la Blidaru; castrul roman
de la Luncani-Tîrsa fiind plasat deasupra
ºi în spatele acestor cetãþi).

�
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Fãrã îndoialã, Daco-Geþii sunt
unul dintre neamurile cele mai
discutate ºi mai celebre din istorie.
De la �pãrintele istoriei� Herodot,
care s-a ocupat de trecutul ºi
specificul Daco-Geþilor cu zeci de
secole în urmã, interesul pentru
soarta acestui nobil ºi vajnic popor
nu a încetat sã se afirme în diferite
epoci. Încã din antichitate, numãrul
mare al scriitorilor latini care au
atins acest subiect dovedea
însemnãtatea pe  care Daco-Geþii
o aveau deja în istorie.

În evul mediu, interesul pentru
istoria strãmoºilor noºtri a cunoscut
o nouã extindere, mai ales în lumea
germanicã. Istoriografia germanã
medievalã a arãtat o deosebitã
preocupare pentru trecutul Geþilor.
Acest trecut eroic a fost desigur
foarte ispititor pentru Germani, de
vreme ce i-au asimilat pe Geþi
neamurilor germane, numindu-i
Goþi. Istoricul Gheorghe David
aratã cã o atare eroare a fost
facilitatã de confuzia apãrutã încã
în secolul IV între cele douã
denumiri. Primul care a folosit
termenul de �got� ca echivalent al
celui de �get� a fost împãratul-filosof
Iulian Apostatul (361-363 e.n.),
urmat de istoricul latin Claudianus
(începutul secolului V), de autorul
spaniol de origine getã Orasius (care
a scris Historiae adversus
paganorum), de Cassiodor ºi mai
ales de Iordanes, a cãrui vestitã
lucrare intitulatã Getica a avut o
mare rãspândire. Unii au susþinut
chiar cã Iordanes �a preluat
intenþionat trecutul eroic al Geþilor�.

DACIA ªI DACO-GETII
ÎN VIZIUNEA GERMANICÃ MEDIEVALÃ

Prof. Dr. ANTON MOISIN

LEGENDÃ ªI ADEVÃR

Personal, înclin spre o altã
ipotezã. Este mai probabil cã la
mijloc a fost migraþia Goþilor în fosta
Dacie, cu care Romanii de rãsãrit
au continuat sã þinã legãturi în mod
cert pânã în secolul VI, astfel cã
Romanii au avut de-a face ºi cu
Goþii din Geþia, nu doar cu Geþii din
Geþia, ceea ce a favorizat confuzia
de termeni. Oricum, trecerea unui
trecut atât de vechi ºi de eroic ca al
Daco-Geþilor în seama Goþilor, deci
implicit în seama Germanilor, a dus
la rãspândirea faimei Geþilor în
aproape întreaga Europã, din
Scandinavia pânã în Austria ºi din
Islanda pânã în Iberia.

Una dintre primele scrieri
germanice în acest sens a fost
Cartea eroilor naþiunii germane,
aparþinând �marelui învãþat ºi prea
strãlucitul istoric Heinricus
Pantaleonis�, de fapt Heinrich
Pantaleonis, elveþian de origine.
Lucrarea a apãrut la Basel, între
1562 ºi 1571. Ea trateazã despre
principalele personalitãþi geto-dace.

Prima dintre ele este Dacus sau
Danus, care a ajuns duce în �þara
de dincoace ºi de dincolo de Istru,
de asemenea spre miazãnoapte,
pânã în Sarmaþia, ºi spre miazãzi,
pânã la Dunãre. Dupã aceasta a
condus un mare popor al Dacilor
cãtre marea germanã (Marea
Balticã) ºi la popoarele de
miazãnoapte ºi la insule ºi dupã
pãrerea unora a constituit pe
Denmarci sau Danezi. Þara aceasta
o stãpâneºte ºi în ziua de astãzi
regele Danemarcei, având un mare
renume între ducii germani. Vechii

locuitori ai acestei þãri (Danemarca)
s-au numit Cimbri sau Cimerieni. S-
a stabilit însã cã þara pe care au
locuit-o mai întâi, numitã de la
Dacus, Dacia, formeazã în ziua de
astãzi Marea Valahie, iar o parte din
ea se numeºte Transilvania sau
Siebenburgen�. Nu avem dovezi cã
ar fi existat o asemenea migraþie sub
conducerea unui duce  pe nume
Dacus. Dar. Chiar admiþând o atare
ipotezã, ea nu ne afecteazã cu nimic
istoria, deoarece nu se spune cã
Dacia ar fi fost pãrãsitã, ci doar cã
de aici a plecat �un mare popor al
Dacilor spre marea germanã�, în
sensul evident de o mare mulþime,
subînþelegându-se clar cã o altã
parte a poporului a rãmas pe loc.
Ar fi fost doar un fenomen de
�roire�, atât de des întâlnit, de pildã,
la o scarã mai micã, ulterior, la
locuitorii datelor româneºti din evul
mediu (cum ar fi Þara Fãgãraºului).

Oricum, douã chestiuni meritã
atenþie: mai întâi, localizarea
geograficã precisã a vechii Dacii, iar
apoi menþiunea cã unii Daci plecaþi
au ajuns în �insule�; adicã în insulele
din nordul Europei. Poate cã aici se
aflã , mãcar în parte, explicaþia
înrudirii destul de însemnate dintre
limb adicã ºi limba irlandezã. George
Vaida ºi Ionel Cionchin menþionau
în urmã cu câtva timp existenþa a
�1700 similitudini lexicale daco-
irlandeze�. Irlanda este însã tocmai
una dintre insulele în care au putut
ajunge unii dintre Dacii care au
�roit�. Evident, este doar o simplã
presupunere. Interesant se
dovedeºte ºi faptul cã, dupã ce



10

DACIAmagazin nr. 26 noimbrie 2005

vorbeºte de Dacus, istoricul elveþian
oferã o listã exactã ºi o descriere a
ºirului de regi daci, extrem de
asemãnãtoare cu aceea existentã în
manualele noastre actuale de istorie.

Aminteºte mai întâi de Zamolxis,
singurul care n-a dormit, dar în
schimb a fost socotit o mare
autoritate spiritualã, fiind pânã la
urmã zeificat de Dacii pãgâni.
Urmeazã Dromichete, socotit rege,
descriindu-se conflictul sãu cu
Lisimah. Apoi regele Burebista, cu
acþiunile sale interne ºi externe,
prietenul ºi urmaºul sãu Deceneu,
urmat de Comosicus, acesta de
puternicul rege Coriso, dupã care a
venit regele Scorilo (tatãl lui
Decebal), urmat de regele Duras-
Durpaneus (fratele lui Scorilo), care
a început luptele cu Romanii,
decapitându-l pe comandantul
Oppius Sabinus. A urmat regele
Decebal.

Heinrich Pantaleonis oferã o
excelentã istorie a rãzboaielor dintre
Decebal ºi împãratul Traian, cu lux
de amãnunte. Toate aceste figuri
istorice aparþin evident realitãþii ºi
adevãrului istoric. Doar Dacus ºi
Zamolxis cad sub semnul legendei.
O întrebare totuºi se impune: oare
istoria organizãrii statale sau mãcar
prestatale a Dacilor sã fi început
numai cu Dromichete, adicã prin 300
î.e.n.? Doar noi descoperiri istorice
ar putea sã mai aducã un rãspuns.
Oricum, rãmâne cert cã în lumea
medievalã germanicã circula o
istorie destul de exactã a Geþilor, cu
singura confuzie importantã a
numelui, socotindu-i pe Geþi drept
Goþi ºi ataºând trecutul impresionant
al Geþilor istoriei � mai puþin vechi
ºi mai puþin semnificative în vechea
antichitate � Germanilor.

Nu pe aceeaºi poziþie de
acceptare a confuziei onomastice s-
a situat un alt cronicar german, de

data aceasta din þara noastrã. Este
vorba de profesorul Johann Filstich,
care a scris în secolul XVIII
lucrarea Tentamen Historiae
Vallachicae (Încercare de istorie
româneascã) , cu urmãtorul subtitlu:
�Pe care m-am încumetat s-o
alcãtuiesc, dupã mãsura puterilor
mele ºi lipsa-mi de mijloace, întru
slava lui Dumnezeu, fãcãtorul ºi
purtãtorul a toate�. El s-a bazat pe
cronicari saºi cum ar fi Georg
Reicherstorffer, Johann Troster,
Lorenz Töppelt (Toppeltinus),
Mathias Miles, Georg Haner,
Andreas Gunesch ºi Martin
Schmeizel.

Istoricul Filstich aratã  mai întâi
împãrþirea Daciei  în trei pãrþi: Dcaia
Alpestris, Dacia Ripensis ºi Dacia
Mediterranea. Îl decsrie pe Daci ca
fiind foarte rãzboinici, socotind cã
s-ar putea ca numele lor sã vinã de
la grecescul �daes�, adicã �luptã�,
dupã cum afirmase ºi
binecunoscutul cronicar Bonfini,
deoarece erau gata de luptã cu
oricine. El apreciazã cã înfrângerea
lor de cãtre Romani nu a fost
întâmplãtoare, ci a fost necesarã,
�pentru cã avea nevoie de
învãþãturã, ca sã nu ajungã mai apoi
la rãutate ºi la stricãciune ºi sã poate
fi îndrumaþi mai lesne cãtre primirea
creºtinismului�� Cronicarul
german transilvãnean nu este
adeptul confuziei onomastice dintre
Goþi ºi Geþi, persistentã în alte pãrþi
ale Europei, arãtând cã �Jornandes
(probabil Jordanes �n.n.)� rãu a
mai amestecat lucrurile Goþilor cu
ale Geþilor ºi Schiþilor��. El îl trimite
pe cititor sã consulte ºi lucrãrile
Despre Germania a lui Plinius,
Germania veche a lui Jakob Karl
Spener ºi Rãzboiul cu goþii a lui
Procopie, pentru a se edifica mai
bine. Filstich pare a se referi la sursa
confuziei de nume între Goþi ºi Geþi

atunci când scrie: �Dachia fiind
slobozitã de jugul Romanilor ºi, la
porunca dumnezeiascã, întoarsã la
slobozia cea mai înainte vreme, s-a
chemat, prin des întâlnitul obicei al
acestei lumi, dupã prea puternicii ei
locuitori, Goþii adicã, Goþia. ªi aºa
cârmuindu-se cu slobozie domniile,
aflãm în cãrþi cum noi nume se dau
þãrilor�. Totuºi, el mai foloseºte
numele impropriu de goþi, când
vorbeºte de urmaþii �Goþilor ºi
Râmlenilor rãmaºi aici din vremea
lui Traian�, deºi se ºtie cã pe vremea
lui Traian nu existau Goþi în Dacia.
Dar este limpede cã se referã la
Geþi, întrucât precizeazã cã din
urmaºii respectivi s-a format neamul
�valah�, adicã poporul român. La fel
de bine se poate interpreta cã pe
lângã Râmleni (viitorii Români) au
rãmas ºi urmaºi de-ai Goþilor, veniþi
ulterior retragerii Romanilor, care sã
fi fost incluºi prin asimilare în neamul
valah.

Din lucrãrile citate reiese de la
sine concluzia cã istoria Geþilor era
atât de preþuitã de cãtre Germani
încât o socoteau ca pe o parte a
istoriei lor, în urma confuziei
onomastice din secolul IV, ulterior
amplificatã. Mai târziu, unii au
început sã observe confuzia, încât
Filstich constata în secolul XVIII cã
istoricii �se ceartã straºnic pentru a
hotãrî dacã Geþii, Dacii ºi Goþii sunt
un singur popor�. Chiar ºi numai
aceasta dovedea importanþa arãtatã
istoriei Geto-Dacilor, pentru cã
nimeni nu disputã lucruri fãrã
însemnãtate. Într-adevãr, în viziunea
istoriografiei germane istoria
strãmoºilor noºtri era de o mare
valoare. Faima ei europeanã a
rãmas statornicã pânã astãzi,
înscriind istoria poporului nostru
printre cele mai frumoase ºi mai
bogate de pe vechiul continent.

�
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Nu avem încã o etimologie admisã
unanim a toponimului Sarmizegetusa,
numele fostei capitale a puternicului
stat geto-dac din perioada sa de glorie,
sec. I a.C. � sec. I. d.C., numitã ºi
Sarmizegetusa Regia sau
Sarmizegethusa to basileion, aflatã la
o altitudine de circa 1150 m în muntele
Godeanu din munþii Orãºtiei, poate
acel munte sacru al Dacilor, numit de
Strabon Kogaionon. De aceea se cer
depuse noi cercetãri lingvistice, dupã
cum s-au depus ºi pe teren arheologic
ºi istoric din anii 1923-1929 ºi pânã
în prezent, ºi care au fãcut ca ruinele
ei sã ne vorbeascã din nou despre
gloria istoriei înaintaºilor geto-daci.

Dupã cum afirmã I.I. Russu,
toponimul Sarmizegetusa �prezintã
specifice aspecte fonetice ºi
morfologice autentic indoeuropene de
tip arhaic, dovadã cã el are rãdãcini
adânci înfipte în graiul celor ce l-au
dat, în tradiþiile de viaþã ºi în sistemele
lor de construcþie a aºezãrilor civile ºi
militare��

În secolul trecut, W. Tomascheck
considera cuvântul Sarmizegetusa
alcãtuit din trei lexeme: Zarmya =
palat, zeget sau jagat � jigat (ga-) =
miºcãtor, ºi �usa, -asa = strãlucitor,
deci = palat ce-ºi revarsã lumina
supra miºcãtoarelor.

Vasile Pârvan afirma cã
Sarmizegetusa �a trebuit sã aibã o
origine istoricã politicã ºi deci o
denumire în legãturã cu fundatorul,
un vechi rege dacic, al cãrui nume va
fi fost Zarmos, sau Sarmos� ºi în
subsidiar adaugã: �dacã nu cumva
avem aici de fapt chiar numele zeului
getic Zalmox (Zalmoxis, Zalmozis)�.
Dupã N. Densuºianu, Sarmizegetusa
însemna �cetatea cu turnuri�.

Un studiu special i-a consacrat

I. Ionescu
SARMISEGETUSA – CONTROVERSE TOPONIMICE

toponimului Sarmizegetusa  I.I. Russu
într-un articol din 1936. Articolul i-a
fost însã criticat ºi respins de C.
Daicoviciu, G. ªtefan ºi G. Pascu. I.I.
Russu a revenit asupra studiului sãu
în 1944, cu date ºi completãri, cãutând
sã rãspundã ºi criticilor ce i s-au adus.

Mai întâi I.I. Russu a atras atenþia
cã �cercetarea trebuie începutã de la
problema aºezãrii capitalei dacice,
cãutând a stabili ce e de înþeles, sau
mai bine zis ce poate sã se înþeleagã
prin localitatea al cãrui nume urmeazã
sã fie explicat, întrucât e neîndoielnic
cã existã o strânsã legãturã între
valoarea semanticã a numelui ºi
caracterul topografic ºi arhitectonic al
vreunei localitãþi care a avut rolul de
reºedinþã a regilor daci�, toate cetãþile
dacice fiind aºezate �pe înãlþimi
amenajate prin lucrãri în vârful unui
munte sau a unei proeminenþe
dominând terenul dimprejur�, cum
afirma istoricul roman Florus: �Daci
montibus inhaerent� (II, 28, 18)�.
Observaþia este cât se poate de justã
ºi de ea trebuie þinut seama obligatoriu
în analiza etimologicã ce se face.

În analiza etimologicã a
toponimului nostru o greutate o
constituie varietatea formelor grafice
întâlnite în textele literare cu Z sau S,
ca la Ptolomeu (Geogr. III, 8, 4);
Zarmizegethousa to basileion ºi var.
Zarmezegethousa, Zarmigethousa,
dar ºi Sarmizegethousa,
Sarmisegethousa, Sarmizegethousa
sau Zarmizogethousa (VIII, II, 4),
Sarmategte (Tabula Peut.), Sarmazege
(Geogr. Rav.) etc.

1.1.Russu considerã cã �forma
corectã ºi original daco-geticã a
numelui era Zermizegetusa�, alcãtuit
din douã teme nominale (douã
elemente radicale) cu douã (respectiv
trei) elemente sufixale: Zer �mi �zeg

�e �tu �sa, fiind o compoziþie
nominatã de tip arhaic indoeuropean,
în care, potrivit uzului comun, al doilea
element e determinat de primul, ca în
Germisara (=caldã apã). Astfel,
�elementul al doilea fiind principalul
în compoziþie, cu el trebuie începutã
explicarea etimologicã a numelui, cãci
(dupã sistemul toponimic traco-dacic)
�Zeg �e �tu �sa exprimã noþiunea de
�localitate, aºezare� (�sat�, resp.
�cetate�), în funcþie de felul
construcþiei (materialul ºi tehnica
arhitectonicã) ºi de naturã generalã a
localitãþii respective (civilã sau
arhitectonicã) ºi de natura generalã a
localitãþii respective (civilã sau
militarã)�. Ca urmare, afirmã I.I.
Russo, orice Z tracic din cuvintele
indoeuropene are la bazã g(h).
Elementul �zeg �(e- l-) vine, prin
urmare, din faza indoeuropeanã
geg(h), care este de fapt rãdãcina
nominatã cunoscutã din limbile
germanice ºi baltice, geg(h), gog(h)-
, cu sensul primar de �ramurã, par,
stâlp, tufiº�. În dacicul Zag-e-tu-
rãdãcina e prelungitã cu determinativul
�e �t., având sensul aproximativ de
�prevãzut cu� sau �fãcut cu (din)
ceva�, deci caracter adjectival, tema
Zeg- e � t- fiind iniþial o formaþie
adjectivalã denominativã. Al doilea
element morfologic cu tema Zegetu
� sa e sufixul local frecvent în
toponimice traco-dacice, ca: Arisa,
Pimasa, Cendreisa, Geupasa etc.
Ceva mai complicat � considerã I.I.
Russo � e încercarea de a determina
rostul ºi apartenenþa etimologicã a
primului element alcãtuitor, Zermi),
care este consideratã tot o formaþie
nominalã (adjectiv sau substor,
Zermi), care este consideratã tot o
formaþie nominalã (adjectiv sau
substantiv). Dra ºi aici spiranta sonorã



12

DACIAmagazin nr. 26 noimbrie 2005

traco-dacicã rezultã dintr-un
indoeuropean g(h), care presupune un
radical de forma g(h)er- ºi elementul
sufixal �m-. Elementul Zermi-, gher-
mi- ar exprima tocmai acest lucru �
vârf de munte pe culmi stâncoase,
radicalul gher- având sensul de
�stâncã, piatrã, înãlþime, pantã de
munte�. Totuºi, adaugã I.I. Russu,
explicarea etimologicã a primului
element radical în Sarmizegetusa nu
e concludent în aceeaºi mãsurã ca a
celui de al doilea ºi s-ar putea ca
cercetãrile arheologice ºi lingvistice
mai aprofundate sã aducã în viitor mai
multã luminã.

În concluzie, I.I. Russo afirmã cã
�fãrã a avea pretenþia de a formula o
traducere româneascã literarã, numele
daco-getic Zermizegetusa
(Sarmizegetusa) avea însemnarea de
�cetate (localitate?) de palisade
(construitã) pe înãlþime (sau stâncã)�.
Forma primitivã a numelui era deci
Zermi-zege-t-, indoeuropeanul gher �
mo- + geg(h)e �t-, compoziþie de tip
strãvechi indoeuropean�.

Acad. C. Daicoviciu a respins de
la început etimologia propusã de I.I.
Russu în grafia Zermizegetusa,
arãtând cã �numele localitãþii ne apare
constant ºi, dupã pãrerea mea, corect

în zecile de inscripþii oficiale ºi private
din Dacia (ºi Illirycum), adicã în patria
acestui nume, numai cu S iniþial, ca
Sarmiz- (o singurã datã Sarmis-, în
7742). Partea a doua a numelui (-zege,
-sege), derivatã de I.I. Russu din indo-
eur. dheigh, C. Daicoviciu ararã cã a
dat, cum se ºtie, în limba tracã dizos,
diza ºi nu zege, iar partea a treia, -
tusa, consideratã de I.I. Russu ca douã
sufixe, -tu ºi �sa, este greu de acceptat
prezenþa amândurora într-un singur
nume, ºi admite mai curând cã nu este
un sufix, �ci face parte dintr-un
element component al numelui: -
Zeget(u)-, Zegeth(u), tocmai fiindcã
apare ºi cu dentala aspiratã, pe când
suff. �t(a) sunt toate neaspirate� ºi
considerã, în concluzie, cã problema
respectivã �va mai trebui reluatã ºi
studiatã amãnunþit, înainte de a putea
afirma ceva definitiv�.

În 1986 am reluat analiza
etimologicã a toponimului
Sarmizegetusa cu �interpretãri noi�,
asupra cãreia revenim cu completãri.
Am arãtat cã toponimul respectiv este
un nume propriu compus din trei
elemente lexicale: Sarmi � zege(i) �
tusa. Primul element lexical îl întâlnim
în cele douã limbi înrudite cu geto-
daca, în lituanianã �sirmas, sarma ºi

în letonã � sarma, serma (= Reif,
Rauffrost, Rauhreif; în l. românã s.
Reif = brumã, chiciurã; adj. = copt;
adj. Rauf=aspru, s. Frost = ger). În
sumerianã, limbã înruditã cu
indoeuropeana primitivã, se întâlneºte
în oraºul Umma de lângã oraºul Ur,
capitala Sumerului, vechiul þinut din
sudul Mesopotamiei, zeul solar local
Sara ºi numele Sara-me-a. La Evrei,
limba semitã fiind înruditã cu
indoeuropeana primitivã, întâlnim
personajul cunoscut, Sara (= însorita,
frumoasa). La Hitiþi, popor
indoeuropean care a migrat în Asia
Micã, cum se considerã, din þinuturile
carpato-istro-pontice, înainte de
mileniul al II-lea î.e.n., ºi a întemeiat
în Anatolia imperiul lor pe la 1900
î.e.n., regel Suppiluliuma I (1388-
1347), cel mai mare rege hitit, purta
diadema solarã ºi apare frecvent pe
reliefurile de piatrã protejat de soarele
Sarma, din capul panteonului hitit.
Tânãrul zeu solar se numea la Hitiþi
Sarma ºi soþia sa era zeiþa Mezulla,
iar ei aveau un zeu lunar numit Appu,
zeul arcaº, zeul porþilor Appul � una,
Aplu(n) la Etrusci, fratele zeului solar
Sarma. În Grecia, înrudit cu Appul-
una, avem pe Apollon, zeul de la
Delos ºi Delphz, iar în Dacia pãstrãm
toponimul Apillon, cetatea tribului
geto-dac Apulli, atimologie, poate,
�arcaºii�.

La Sarmizegetusa este de
presupus existenþa unui centru religios
de timpuriu, care a constituit unul din
factorii activi ai întemeierii centrului
politic, economic, militar, administrativ
ºi religios a uniunilor triburilor geto-
dacice, considerat de Geto-Daci
�incinta sacrã�, �muntele sfânt�,
eventual Kogaionon. Pe terasa a XI-a
de la Sarmizegetusa, în imediata
apropiere a sanctuarului mare rotund,
se aflã soarele de piatrã, compus din
10 lespezi dispuse sub formã de raze
în jurul unui disc central, cu diametrul
total de aproape 7 m ºi cu o grosime
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de 30 cm, aºezat pe o temelie de
blocuri calcaroase. Este o dovadã clarã
cã aici se adora soarele. El va fi purtat
ºi la Get-Daci, ca la Indoeuropenii
hitiþi, numele de Sarma, care este
primul element lexical al toponimului
Sarmizegetusa.

Al doilea element lexical, -zege-, îl
întâlnim în sumerianã sub forma sig
(= favorabil), ºi în indoeuropeanã:
segh-, seghi-, seghu-, segh-, seguh-
(einem im Kampf uberwaltigen, Kraft,
= a învinge, a birui în luptã, putere,
forþã, plin (de). Cuvântul se pãstreazã
în germanã Sieg (=izbândã, biruinþã,
cu s rostit z) ºi în gotã: Sigis, de unde
antroponimul Sigismund. În geto-
dacã, alternativa s-z este un fenomen
cunoscut, întâlnit ºi în grafia
Sarmisegethousa la Ptolomeu (Geogr.
III, 8, 4; VIII, II, 4).

Al treilea element lexical, -tusa, îl
avem în indoeuropeanul tusa-h (Zip-

fel, Troddel = vârf, moþ, colþ, þugui).
Elementul lexical �tusa îl întâlnim ºi
în numele capitalei Hitiþilor � Hattusas
ºi el completeazã triada unitãþii locale
a toponimului Sarmizegetusa în cadrul
sãu topografic, la care se referea I.I.
Russu, cu sensul de înãlþime sau
vârful de munte al soarelui
atotputernic (biruitor, învingãtor), se
înþelege asupra nopþii, întunericului ºi
asupra morþii. În soarele nemuritor,
Sarma, credeai Daco-Geþii
�nemuritori� (Herodot IV, 94).

Dupã aceastã analizã etimologicã,
toponimul Sarmizegetusa avea în
limba înaintaºilor Geto-Daci
semnificaþia de �Vârful de munte al
soarelui biruitor (învingãtor,
atotputernic), adicã incinta scarã sau
muntele sfânt, sau Kogaionon.
Toponimul ne transmite astfel un
document de limbã geto-dacã, poate
cel mai cuprinzãtor pe care-l pãstrãm

pânã astãzi.
Ion Horaþiu Criºan afirmã cã

�descoperirile arheologice ne aratã
existenþa la Geto-Daci a unui zeu al
soarelui, fãrã sã-i cunoaºtem numele,
a cãrui cinstire începe încã în epoca
bronzului ºi va continua pânã cel puþin
în sec. II-III e.n.�.

Raportându-ne la Hitiþii
indoeuropeni, ca ºi la Sumerieni, la
numele ce-l dãdeau zeului soare,
putem afirma cã ºi zeul soare adorat
de Geto-Daci se numea Sarma, nume
pe care-l pãstreazã toponimul
Sarmizegetusa. Forma Sarmi- o
considerãm o formã flexionarã în
genetiv.

Este de înþeles acum prezenþa
permanentã a motivului solar în arta
popularã româneascã pe toatã aria
daco-românã, ca ºi cultul solar, care
este o dominantã miticã, proprie
spiritualitãþii pre-, proto- ºi române.
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Cum toata lumea stie, Columbus (1451-1506), amiral
nascut în Italia , a traversat,  sub patronaj spaniol, �
Marea Tenebrosum�- Oceanul Atlantic. El va descoperi
(ori redescoperi) America. Din greseala el a crezut ca
a ajuns în Asia � India, asa ca i-a botezat pe localnici
�indieni�, creînd numai confuzii. Involuntar, el a distrus
sfânta credinta de atunci, a trinitatii continentale: Europa,
Asia si Africa, descoperind un nou continent de patru
ori mai mare ca Europa.

La nu mult timp dupa el, un alt italian, Amerigo
Vespucci (1451-1512) va �redescoperi� si el America
de Nord. Dar cine au fost adevaratii descoperitori ai
Americii?

Papa Julius II i-a declarat pe indienii americani
(amerindieni) drept adevaratii descendenti ai lui Adam
si Eva, devenind astfel candidati buni la crestinizare, de
catre  misionarii catolici.

Daca nu vrem sa-l contrazicem pe Papa Julius al
II-lea, si citând geneza 10:32 � vedem  ca toti

Carpato- dunarenii  populând
America înaintea lui Columb

Dr. Napoleon Sãvescu

descendentii  rasei umane provin din cei 3 fii ai lui Noe,
care au supravietuit potopului din 2.400 îdHr, deci cam
4800 de ani în urma ( piramidele egiptene existau pe
atunci, dar în ele , sau pe ele , nu s-au gasit semnele
unui potop). Însa, care dintre fiii lui Noe a ajuns prin
America ca sa dea nastere amerindienilor,  nu ne
precizeaza nimeni. Când acel fiu o fi sosit pe acele
meleaguri, cum si de ce, este un alt teological mister.
Lasându-i la o parte pe crestini si cautând prin bibliotecile
lumii, gasim ca unii îi declara pe amerindieni, descendenti
ai babilonienilor. Altii, postuleaza ca ar fi urmasi ai
egiptenilor or cartaginezilor. Unii, ca ar reprezenta unul
dintre triburile pierdute ale lui Israel. Nici legenda, cu
Atlantida, a lui Platon nu este pierduta din vedere. Astfel
ca, se pare ca nimeni nu stie cu adevarat originea
amerindienilor.

Acum 8.600 de ani, triburile carpato-danubiene au
invadat Asia ajungând pâna în Insulele Japoniei. Mult
mai târziu, în anul 300 dHr un grup de coreeni vor sosi
si ei (numindu-se mai tarziu japonezi), si  vor întâlni o
populatie alba �Ainu�,cu oameni barbosi si blonzi,
urmasii carpato-dunarenilor, pe care îi vor decima partial,
pentru ca mai târziu sa-i puna în rezervatiile din nordul
insulei Hokaido. O parte dintre acestia vor traversa
podul care leaga Siberia si Alaska, trecând peste
strâmtoarea Bering. Acesti carpato-danubieni vor migra
graduat spre Sud, raspândindu-se în toata America de
Nord, eventual ajungând în America Centrala si de acolo
în Sudul Americii. Observându-i pe indienii Americii
de Nord, ei nu apartin rasei asiatice, mongoloide ori
galbene, asa ca ipoteza de mai sus, care de altfel a fost
lansata si de altii pare plauzibila.Când de curând , în
septembrie 2000, se publica în New York Times un
articol despre un craniu, vechi de 9.000 de ani
descoperit în America de Nord , asemanator cu al
populatiei Ainu, nu am avut nici un comentariu�.

Dar de ce sa nu ne gândim ca amerindienii provin
dintr-un  grup de oameni ce au traversat Atlanticul?
Acest ocean Atlantic nu a fost si nu este o asa de mare
bariera, navigatia pe oceanele lumii facandu-se din
vremuri imemoriale. Aceleasi vânturi si curente
oceanice ce l-au împins pe Columb au existat si înainte
de acesta!

În acelasi New York Times, pe 02 mai 2000 se

Cristofor Columb un descoperitor care fără
voia lui a generat confuzii
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vorbea despre originea si arborele uman, despre
genoame si se spunea ca 20% din populatia
amerindienilor nord americani isi au originea materna
undeva în spatiul nord-estic carpato-dunarean !

Exploratorii, misionarii si soldatii spanioli care au
intrat în contact direct cu triburile de amerindieni, în
secolele XVI � XVII au auzit tot felul de  legende de la
acestia privind originea lor. Descoperim astfel ca
numeroase triburi au traditii orale, vorbind despre ai lor
stramosi, veniti de undeva de peste apa, dintr-o tara
îndepartata din Est, tocmai de unde rasare soarele
(aceste legende sunt în special valabile pentru America
Centrala si de Sud si mai putin pentru cea de Nord
unde migratia peste strâmtoarea Bering, mare parte a
anului transformata într-un pod de ghiata este mult mai
evidenta).

DESPRE MANUSCRISUL
�POPOL  VUH�.

Textul Popol Vuh a fost scris pe la mijlocul secolului
al 16-lea de catre un autor din Guatemala, un maya �
crestinizat. El a copiat în limba locala Quiche cu
caractere latine un alt manuscris Maya.

Oamenii Quiche-Maya traiesc pe înaltimile muntilor
Guatemalei, iar misteriosul manuscris Popol Vuh este
unul dintre putinele care au scapat furiei crestinilor
civilizatori spanioli  ai acelor timpuri, care considerau
ca, orice este pagân, este opera diavolului.

Asa ca foarte zelosii preoti crestini au ars orice le-
a cazut în cale, cartea sus amintita fiind  gasita la
începutul secolului 18 de catre un calugar, de asta data
inteligent, apartinând unui ordin dominican, care
functiona în Guatemala. Numele acestui calugar este
Francisco Ximenz.

Ximenz nu numai ca, copiaza textul original în Quiche
dar îl si traduce în limba spaniola.

Dar de fapt ce contine acest text Popol Vuh ? Contine
descrieri despre migratia, raspândirea stramosilor
Quiche (oamenii padurii). Textul vorbeste despre
originea estica a acestora, de dincolo de Oceanul
Atlantic� �ei au venit din Est, de la mari distante� ei
au trecut marea�� cel putin asa spun în cântecele lor
în Popol Vuh. Dar când oare acesti strabuni ai poporului
Maya au sosit si din ce parte a Europei .

DESPRE LEGENDA
MAYA A LUI VOTAN

Ce este ciudat, este ca Maya le spune misionarilor
europeni ca, regatul lor a fost fundat de mult, în timpuri
imemoriale de catre un mare conducator venit din Est,
nu de un indian ci de un om alb, numit Votan sau Wotan.

Vechile traditii Maya vorbesc despre acel Votan,
care a sosit de peste apa, din Est, ca despre un barbat
înalt, blond, cu ochi albastri, însotit de un grup de
camarazi, într-o corabie ca un sarpe. Ei au format primul
nucleu  al viitoarei civilizatii Maya.

Multe alte traditii indiene vorbesc despre oamenii
albi ca despre profesorii lor, parintii lor, educatorii lor.
Cineva care studiaza cu atentie cultura acestora nu le
poate ignora legendele. Chiar mai mult, descoperirile
arheologice au aratat imagini de oameni cu caractere
fizionomice ne-indiene. Exemple sunt, statuile oamenilor
albi, barbosi, de la Venta (unul dintre cele mai importante
locuri ale culturii �olmece�) si, de asemenea, capetele
sculptate în piatra, având o fizionomie cu aspect nordic,
pe care le gasim si azi în Bolivia-Tiahuanaco.

Prin secolul 18 indienii tzeltal din Guatemala îi vor
da scriitorului spaniol Ordonezy Aguilar o carte veche,

Amerigo Vespuci un italian
„redescoperitor” al Americii
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istorica, in limba Quiche. Ordonezy o va numi �Probanza
de Votan� � Evidenta lui Voltan.

În acest important document despre eroul Votan, se
spune ca el a venit în America din ordinul unei divinitati,
pentru a pune bazele unei civilizatii. Ce este amuzant,
este ca se vorbeste de asezarea grupului Votan pe
malurile râului Usumacinta din Guatemala cam cu 1000
de ani înainte de aparitia crestinismului (1000 idHr).
Multi vor replica, ca aceasta este doar un mit, o legenda,
dar ceea ce numim mit, este de obicei, nimic altceva
decât interpretarea unui eveniment istoric. În spatele
îmbracamintii unui mit de multe ori, gasim un adevar,
asa cum s-a întamplat cu Troia-Iliada.

PRIVIND LA ISTORIA DE
DINCOLO DE OCEAN

Ne spune oare istoria europeana ceva despre Votan?
Este foarte greu de cautat, veti spune, în special când
acesta trebuie sa fi trait prin 1,100 i.d.Hr.

Dupa istoria daneza, Votan este cunoscut ca Dan,
Danu, Woden sau Odin. El a fost rege atunci demult, la
sfârsitul secolului XI, începutul secolului X î.d.Hr.

Teritoriul actualei Danemarca facea pe atunci parte
din provincia Dacia din vestul Europei.

***
Cel mai mare cronicar al Danemarcei din secolul

XII d.Hr, Saxo Grammaticus in �Gesta Danorum� îl
eticheteaza pe Odin drept fondatorul regatului
Danemarcei, spunând ca din el s-au raspandit ca niste
canale peste tot, fii lui. Literatura teutonica pastreaza
si ea pasaje despre calatoria pe apa a lui Voltan, atunci
în timpuri uitate. Este posibil ca acest Votan, Odin sa fi
plantat o colonie în America Centrala, colonie despre
care vorbesc legendele Maya. Dar sa ne intoarcem
din nou la�. Bibile, Geneza 10:2, unde gasim ca Iapet
a avut 7 fii. 6 din ei stim ce au facut, al 7-lea, Tiras
pare a fi  strabunul amerindienilor. Chiar mai mult, se
vorbeste despre Tiras ca s-ar fi asezat pe malurile Marii
Getice (Negre). Unii autori din antichitate considera
ca el ar fi chiar parintele tracilor (Thracicus). Astfel,
prin sec. I d.Hr, un istoric evreu, Flavius Josephus scria
ca Thiras (Tiras) erau numiti cei care conduceau pe
Thirasians (dar grecii, dupa venirea lor în Europa, 1,900-
1,400 i.d.H., le-au schimbat numele în traci). Astfel ca
peninsula Balcanica, cât si zona Marii Negre, a fost
populata de fii lui Tiras. Ei au dat si numele orasului
Tyras (Tiraspolul de mai tarziu) de pe Nistru, care nu
are nici o legatura cu orasul Phenician Tyr. Din aceeasi

zona tracica a Marii Negre a plecat si Votan
(îndeaproape înrudit cu locuitorii Troiei) pentru a
conduce migratia spre Nord-Vestul Europei si cucerirea
acesteia pe la sfârsitul secolului II idHr, punând bazele
regatului Daciei (Dutche) din Vestul Europei. Triburile
Cymbric din Nordul Peninsulei Europene Jutland, lipsite
de un conducator, îl vor chema pe Votan � descendent
al casei regale a Troiei , sa vina  si sa le fie conducator.
Votan, raspunzând chemarii acestora, va marsalui cu
oamenii lui prin Europa spre Vestul acesteia,  fiind  insotit
de Agathyrsi (Thyrsagetae � Tirogetii).

Elementul Thyrs îl gasim de fapt în amândoua
numele. Germanii din Scoala lui Eichwald in ��Alte
geographie� vor traduce numele de Thyrsagetae ca
Getae-Getii de pe raul Tyras (Nistru).

În �Prose Edda�, scrisa de Snorri Sturluson (1180-
1241) din Islanda, se vorbeste despre Votan care avea
cu el si un camarad. Snorri ne spune, de asemenea,
despre destinatia lor: �Ei au venit din Nord,� din tara
numita acum a germanilor. Ca sa itncurcam acum si
mai mult lucrurile, vom cita din lucrarea unui prieten,
Dr. A. Badin, care regret ca ne-a parasit de curând, si
care în cartea sa �Dacia din vestul Europei� la pagina
12 ne vorbeste despre Chronicle Roll sau Moseley Roll,
cel mai vechi document al genealogiei popoarelor
germane, a aparitiei si a dezvoltarii lor originale, în
contextul unei reprezentari simple , traditionale si
simbolice. Vedem cum la originea celor 9 grupuri
germanice sta Boerinius  cu fii sai: Geate, Dacus,
Suethedus, Fresus, Gethinus, Wandalus, Iutus, Gothus
si Cinrinicius.

Acelasi Snorri declara ca Votan, în calatoriile lui pe
mare a explorat întreaga lume, lasându-si descendenti
cam peste tot.

Pe urmasi ai lui Tiras îi gasim si în Scotia, ei numindu-
se �Cruitane�, cunoscuti mai târziu sub numele de
�Picts� � pictori. Romanii i-au numit astfel datorita
obiceiului lor de a-si picta corpul, de a se tatua. Multi
clasici si comentatori medievali confirma relatia dintre
Tracii Agatiri � Agathyrsi si Picts.

Servius si Virgilius, în comentariile lor, vorbesc
despre o colonie a agtârsilor � Agathyrsi � emigranti în
partea de nord a Britaniei. În secolul XIX d.Hr scriitorul
scotian Dr. James Browne observa ca �Picts sau
Cruthneans�, dupa Paslter si Casnel ca si dupa alte
vechi manuscrise, au venit din Tracia, cu aproape 1000
de ani înainte de nasterea lui Hristos.

Putem nota �coincidenta� cu timpul când a trait Dan
(Odin ori Votan) pe pamântul Daciei din vestul Europei.
Scriitorii irlandezi vorbesc despre �picts� ca sosind în
nordul Britaniei din Tracia pe timpul regelui irlandez,
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Ghedhe the Heremon, dar asa cum este el dat în analele
irlandeze, a fost contemporan cu Odin al Danemarcei
si chiar cu regele David al Israelului.

Astfel Votan cu ai lui camarazi, au trecut Atlanticul
spre America Centrala unde au dezvoltat o civilizatie
înfloritoare, Maya � asa cum ne spun si traditiile locale.
Referitor la numele de Maya, tinând cont de originea
tracica a acestora, el poate veni de la numele fiicei lui
Atlas � Maia, nume foarte popular în timpurile antice.
Dacii au avut-o si pe Marian � mama florilor de mar
care ramânând însarcinata cu o raza de soare va de
nastere la cei doi Zalmoxes. Marian- Maria- Maia-
Maya.

Interesant este ca numele Tiras, care în sens de zeu
tribal era Taras, va fi pastrat în secolul nostru, al XXI-
lea, în centrul Mexicului: indienii Tarascani.  Sa nu uitam
însa ca si francezii au un Tarascon al lor!

Arheologii au confirmat ca, vasele de navigat, erau
cunoscute în perioada epocii bronzului în Europa, în acele
zile ale lui Votan. Corabiile Dutch-ilor faceau comert
din Italia, Grecia, Creta si Egipt, unele aventurându-se
nu numai în Peninsula Scandinava dar si pe o mare
deschisa, ca �Mare Tenebrosum�. Dar nu putem sa-i
dam lui Votan toate drepturile de descoperitor al �Lumii
Noi�. Alte popoare au traversat Atlanticul si înaintea
lui; când Votan a sosit în Meso-America, cultura Chavin
era deja înfloritoare în Peru, în timp ce pe coasta Golfului
Mexicului, cultura Olmeca era prezenta de mult. Asa
ca, nu trebuie sa vedem pe amer-indieni ca având origine
etnica omogena, descendenti unici ai carpato-
danubienilor, ai fiilor lui Tiras. Alte popoare si-au adus
si ele contributia, cum ar fi: egiptenii, libienii, phenicii,
canaaniti poate si celtii, etc.

Sa vedem câteva exemplare: prezenta negrilor-
africani pre-columbieni este demonstrata de capul
colosal de mare �Olmec� care contine trasaturi negroide
foarte clare. Asa descoperim prezenta africanilor în
America , sute de ani inaintea perioadei sclavagiste.
Indienii i-ar fi spus lui Columb de negrii cu sulite de aur
care veneau în mod regulat sa faca comert cu ei. În
Mexic, zeul negotului �Ek-chu-ah� este reprezentat ca
fiind un negru.

Phenicienii canaaniti � avizi marinari si negustori,
colonizatori ai antichitatii sunt si ei prezenti. Dupa ce
au parasit insulele Azore din mijlocul Atlanticului,
urmatoarea lor directie a fost America. Prin contopirea
si absorbirea acestor �calatori� s-au format amerindienii
care au început sa se aseze prin vaile fertile ale râurilor,
ocupându-se cu agricultura, de-a lungul golfurilor
oceanului unde pescuitul era propice. Astfel, micile
comunitati s-au dezvoltat in orase. Au aparut grupuri

mari de populatii cu organizatii religioase diferite si �
lupta a inceput. Îi gasim astfel divizati în: azteci � în
Mexic, Maya -în Peninsula Yucatan si Guatemala, si
Inca � în Ecuador si Peru. Si ca aceasta  ,confuzie a
descoperirii Americii sa se încurce si mai mult, vikingii
sosesc si ei pe aici prin secolul XI d.Hr avându-l în
frunte pe Leif Ericson. Ei ajung în America de Nord pe
care o numesc �Vin Land� venind dinspre Islanda si
Groenlanda.

Cercetari recente genetice te fac sa fi mai atent
atunci când te �amesteci� in preistorie.  Teoria genomului
prezentata pentru prima oara, în detaliu, în luna mai
2000, prezinta si originea amerindienilor ( vezi �Originea
rasei umane� pe www.dacia.org ).

În America ne gasim într-o situatie mult mai
complexa decat o simpla migrare de populatie. Studiul
mitocondrial al dr.Wallace arata ca dintre primele
grupuri din ramurile A, B, C si D gasite la populatia
bastinasa nord-americana, A, C, si D se gasesc si în
Siberia, sugerând ca principala sursa migratia acestora
în America de Nord. Absenta ramurii B în Siberia ne
sugereaza sosirea acesteia de undeva de peste ocean.
Surpriza mare s-a produs in anul 1998, cand dr. Wallace
gaseste ramura X, o ramura europeana foarte rara
printre nativii Americii de Nord, ca Ojibwa si Sioux. La
început, el a considerat ca aceasta a aparut în urma
casatoriei localnicilor cu europenii moderni. Dar, X-
lineage-ul american s-a dovedit a fi...pre-columbian (!),
având o vârsta între 15.000 si 30.000 de ani. X-lineage-
ul european a avut doua cai de a ajunge in America:
una transsiberiana, fara sa se fi gasit urmele ei în
populatia siberiana; alta transatlantica...acum mai mult
de 20.000 de ani!!! Ramura aceasta se gaseste la
extrema cea mai de nord a carpato-dunarenilor!

Civilizatiile sofisticate care s-au dezvoltat în special
în America Centrala si de Sud i-au facut pe istorici sa
le compare cu cele din Egipt, Mesopotamia si Valea
Indusului (ultimile doua fiind de fapt creatia aceluiasi
popor carpato-danubian).

�
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1.0. Isihasmul (de la gr. hesychia
� stare de liniºte interioara ºi
concentrare de sine) s-a impus,
încã din primele secole ale erei
creºtine, ca o practicã
esenþialmente meditativ-
contemplativa (�a liniºtirii�
sufleteºti), axatã pe �rugãciunea
lui Iisus� (oratio mentis).

Întâlnit, mai întâi, în tradiþia paleo-
creºtinã (sec. III-IV) ºi cultivat apoi
ca virtute a purificãrii, iluminãrii harice
ºi desãvârºirii de cãtre marii pãrinþi în
secolele VI-X, isihasmul �se
organizeazã ca o miºcare de renaºtere
spiritualã (�) în secolul al XIV-lea,
pe Sfântul Munte Athos�,1  ca un
�curent� de experienþã misticã, -
�singura ºcoalã creºtinã de
meditaþie�.2

Dobândind cristalizare,
structurare, identitate ºi fundamentare
teologicã abia în prima jumãtate a
secolului al XIV-lea, isihasmul
dezvoltã acel curent contemplativ al
tradiþiei creºtine, apãrat cu atâta
ardoare de isihaºtrii athoniþi, adepþi ai
contemplaþiei, împotriva concepþiei
dominicane a autoritãþii sacramentale.
Celebrã este �polemica�, iniþiatã în
1341, dintre athonitul Grigore
Palamas (1291-1359, canonizat cu
numele Ioasaf, în 1368) ºi
dominicanul Varlaam din Calabria
(+1350), în urma cãreia isihasmul a
cãpãtat fundamentare teologico-
filosoficã (la sinodul
constantinopolitan de la 25 mai 1351,
þinut în biserica Vlaherne, în timpul
patriarhului Calist), structurându-se
într-un curent de practicã meditativ-
contemplativã,3  ce se va rãspândi în

Ecouri precreºtine ale isihasmului

De la zalmoxianism
la isihasmul ortodox

Prof. dr. Zenovie Cârlugea
Prof. dr. Zoia Elena Deju, Târgu-Jiu

þãrile de tradiþie ortodoxã, în mod
organizat, inclusiv la noi, începând cu
athonitul Nicodim, ctitorul Tismanei
ºi Prislopului (ºi al altor cinci
mãnãstiri), pânã în zilele noastre, la
gruparea martiricã a Rugului Aprins
(1940-1947) de la Mãnãstirea
Cernica, cãzutã pradã prohibiþiei
ideologice totalitare, sau pânã la
organizarea bisericeascã ºi sensul
vieþuirii monahale.

Presupunând nu numai
cunoaºtere, ci mai ales iniþiere ºi
practicã susþinutã, devoþionalã,
întru �dobândirea unei atitudini
mentale de permanentã
evharistie: mulþumire ºi slavã�4 ,
ascetismul isihast � ca sistem
doctrinar bazat pe exerciþiul
meditaþiei întru desãvârºirea
noeticã ºi ontologicã, apropiat de
cãtre cercetãtori de sistemul Yoga,
însã de alt vizionarism ºi altã
substrucþie5  - îmbrãþiºeazã
învãþãturile filocalice, nu atât la
modul ascezei aspre de tip athonit,
din a cãrui tradiþie izvorãºte, ci
într-o manierã de �isihasm
practic�6 , cãci, observã cãrturarul
ºi pelerinul athonit Vasile Andru:
�Modelul ascetic românesc, deºi
fidel celui apostolic, reflectã
psihologia românului, înclinat spre
mãsurã.�7

Aºadar, nu �obsesia iluminãrii�, ci
�viaþa îmbunãtãþitã�, idealul orizontic
al românului favorizând, astfel,
dezvoltarea isihasmului ºi în medii
laice (exemplul scriitorului Vasile
Voiculescu, martir al �Rugului aprins�,
este deopotrivã ilustrativ ºi pilduitor).

 �Planul� dumnezeiesc al mântuirii

omului prin credinþã (plan pe care
scrisorile pauline îl scot, dintr-o simplã
percepþie raþionalã, în zariºtea deschisã
comuniunii cu divinitatea prin trezvia
�stihului isihast� � oratio mentis)
devine progresiv transparent pentru
individul pornit pe calea meditaþiei
isihaste, în ideea dobândirii isihiei (a
liniºtirii lãuntrice, iluminatoare,
pacificatoare ºi divinatorii),
scuturându-se, astfel, de mentalitãþile
schizoide ale vieþuirii în contingent ºi
tinzând, conform preceptelor filocalice,
la �purificare, iluminare ºi
desãvârºire�.

Deºi, propriu-zis, isihasmul îºi are
originea în rugãciunea ºi învãþãturile
lui Iisus Hristos (menþionate în
Evanghelii - ortodoxia rãmânând, în
spirit, virtuoz isihastã 8 ), acesta a
devenit, mai apoi, un curent de
meditaþie �trans-confesional�, pe care
ºi l-a asumat din plin ºi biserica
catolicã, în ciuda �polemicii�  cu
corifeii athoniþi ºi anatemizãrii lor de
odinioarã�

Nu vom stãrui aici asupra unor
modele, reguli ºi �scãri� de practicã
isihastã, aºa cum s-au cristalizat
ele în gândirea iluminatã a unor
virtuozi ierarhi ºi, în genere, în
tradiþia noastrã monahalã, vom
menþiona doar cã toate acestea au
fost, desigur, consolidate pe
preceptele filocalice ale sfinþilor
pãrinþi  vizând o soteorologie, o
practicã a salvãrii (anabasis-ul sau
�urcuºul�, întru dobândirea
iluminãrii), - �lumina taboricã�,
slava energiilor divine necreate,
despre care scria Grigorie
Palamas, îndemnând la �viaþa
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liturgicã� ºi decantând unele din
învãþãturile lui Vasile cel Mare
(sec. IV) sau Simeon Noul Teolog
(sec. X), în sensul atitudinii
apofatice, a trãirii mistice, directe
prin comuniunea cu Dumnezeu.

Între �viaþa liturgicã� ºi �viaþa
asceticã� este, crede doctrinarul isihast
Palamas, o indisolubilã legãturã, cãci
Tainele Bisericii trebuie sã fie legate
de viaþa asceticã. De unde ºi �sãnãtatea
duhovniceascã� a omului râvnitor de
Dumnezeu, care, pãzind poruncile lui
Hristos, �dobândeºte virtuþile ºi îºi
vindecã sufletul: �Prin urmare, viaþa
isihastã este drumul necesar tãmãduirii
ºi mântuirii sufletului, care este în
contemplaþia lui Dumnezeu.�9

1.1. Pornind de la aceste
considerente ºi aspecte particulare
privind isihasmul în genere ºi, în
special, isihasmul în cadrul
spiritualitãþii noastre ortodoxe, ca
�metodã apofaticã�, a cunoaºteii
pure a lui Dumnezeu (tradiþia
schitului românesc athonit
Prodromul, prin speciala
�rânduialã isihastã�
transmiþându-se pânã azi în
spaþiul românesc), vom observa cã,
dincolo de atestarea unui primar
paleo-creºtinism isihast nord-
dunãrean, putem vorbi, în relaþie
cu vechea spiritualitate geto-dacã,
de �un isihasm înainte de isihasm, la
noi�:

 �Adicã o tradiþie misticã, de
predanie iniþiaticã ºi cu procedee
precise de contemplaþie, datând din
epoca dacilor. Venim dintr-o civilizaþie
iniþiaticã avansatã care, mai târziu, s-
a contopit cu civilizaþia informaþionalã
a românilor.�10

Scriitorul ºi pelerinul athonit Vasile
Andru are, desigur, în vedere, superba
scriere sadovenianã Creanga de aur,
când continuã astfel (ne-a confirmat-
o, de fapt, recent, la solicitarea
noastrã, într-una din întâlnirile pe teme
filocalice de la Târgu-Jiu � dec. 2004):

 �Dacã ar fi sã credem legendei,
«isihasmul» pre-creºtin românesc,

disciplinã a cunoaºterii miraculoase,
s-ar fi prelungit, printr-un nucleu tainic
ºi paralel cu creºtinismul, pânã în anul
780 de la izbãvitorul Hristos. Iar în
780, ultimul Decheneu (mare preot)
român, dupã o viziune, a constatat cã
vechea ascezã sau vechiul «isihasm»
dacic s-a sfârºit, ºi mistica noastrã va
fi numai creºtinã.�11

Existã, desigur, ºi cercetãtorii
au demonstrat acest fapt, o
legãturã de esenþã între
zalmoxianismul filosofico-religios
de facturã transcendentã12  ºi
creºtinismul filocalic (fie el ºi în
ipostaza de �creºtinism cosmic� ºi
popular, perceput astfel de
poporaþiile carpato-danubiene, în
maniera folclorului religios13 ).
Cãci ce altceva poate întruchipa
�Pliroma� zalmoxianã (zona din
apropierea soarelui, �raiul� din
viziunea dacicã uranianã, în care
se regãseau deopotrivã sufletele
înþelepþilor, luptãtorilor ºi celor
sacrificaþi, conform ritualului
sacrificial al �mesagerului�14 )
decât �Împãrãþia Luminii� din
eclezia creºtinã � observaþie fãcutã
încã de filosoful Celsius�

Aºa se explicã, în mare, cum
�pãtrunderea ºi propagarea
creºtinismului în Dacia s-a fãcut pe
nesimþite, fãrã obstacole. Poporul a
primit cu plãcere noua credinþã, cãci
se potrivea cu cea veche a lui ºi cu
felul de a privi ºi înþelege viaþa. Tocmai
acestui fapt se ºi datoreºte lipsa de
martiri ºi deci de sfinþi la poporul dac,
daco-român ºi român de mai târziu
(avem, totuºi, puþine cazuri, n.n.,Z.C.).
Neopunându-se nimeni la primirea
noii credinþe, n-a murit nimeni în Dacia
pentru rãspândirea ei.�15

Aºadar, �de la credinþa dacicã în
nemurire la credinþa creºtinã în
nemurire, evoluþia a fost fireascã�,
afirmã, recent, ºi cercetãtorul Mihail
Diaconescu în Istoria literaturii
dacoromâne,16  deoarece cultul lui
Zalmoxis - observã Mircea Eliade -
�se preta, mai mult decât oricare alte
divinitãþi pãgâne, la o creºtinare

aproape totalã�.17

1.2. Ideea de ascetism isihast,
practicat de atâþia mistici ai ortodoxiei
nord-dunãrene prin retragerea lor, în
post ºi rugãciune, în peºteri (precum,
într-o virtuoazã isihie, cãlugãrul
Nicodim, azi �cel Sfinþit�, de la
Tismana18 ) ºi locuinþe sãpate în stâncã
(precum chiliile rupestre din Munþii
Buzãului sau cele de la Mãnãstirea
Turnu Roºu, lângã Cozia), nu vine atât
de la nevoitorii asceþi paleocreºtini din
pãrþile Egiptului, Sinaiului sau alte pãrþi
ale Asiei Mici, cât de la o tradiþie pre-
creºtinã mai veche, aceea a retragerii
în spaþii rupestre a marilor preoþi geto-
daci (spaþii ale locuirii încã din
protoistorie), între care atestarea unui
Zalmoxis (de la Homer ºi Paton la
scriitorii antici târzii) este mai mult
decât convingãtoare (andreonul din
Kogaionon19  . Retragerea în locuinþa
subteranã, observã recent cercetãtorul
Dan Olteanu, este parte componentã
din scenariul tripartit al religiei dacice
(ca, de altfel, în toate mitologiile indo-
europene): �Primul act ritualic este
trimiterea solului în suliþe, al doilea este
trasul cu sãgeþi cãtre cer, iar al treilea
constã în retragerea lui Zalmoxis în
locuinþa subteranã.� De unde ºi sensul
trans-chtonian, adicã uranian ºi solar
al zalmoxianismului.20

Deºi semnificaþia speluncii ºi ºi,
în general, a locuinþei subterane (existã
o �misticã� a grotei în paleoliticul de
areal euro-asiatic) incumbã ºi o
mentalitate simbologico-iniþiaticã mai
specialã în conºtiinþa omului arhaic,
nu vom insista asupra acestui �sistem
ideologic� ce marcheazã �religia
cavernelor�, asemenea unor
sanctuare21 , ci vom observa cã în arta
rupestrã a unor peºteri din Cheile
Sohodolului � Gorj22  se reflectã dovezi
ale cultului solar zalmoxian, conform
observaþiei fãcute de pr. cercetãtor
Dumitru Bãlaºa: �Autorul acestor
desene rupestre, din Corona Montium
a Carpatilor noºtri, este unul din popii
cultului zalmoxian, care au sãlãºluit în
peºteri.�
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Refãcând inventarul acestor spaþii
rupestre23  ºi stabilind importanþa lor
în viaþa strãmoºilor noºtri geto-daci,
regretatul D. Bãlaºa îºi încheia
comentariul cu observaþia pertinent-
probantã cã �ºi Iisus Hristos s-a
nãscut într-o peºterã din oraºul
Betleem, sfinþind acest locaº primitiv
în viaþa omenirii.�24

1.3. O legãturã, desigur, de mai
profunda similitudine, poate fi
stabilitã între incantaþiile
zalmoxiene (asemãnãtoare unor
�colinde precreºtine�25 , multe din
�epodele zalmoxiene�26  având un
rol terapeutic) ºi acest soi de terapie
isihastã, care, prin concentrarea
monologicã �lucrãtoare�, prin
rostirea �stihului isihast�27  (oratio
mentis), urmãreºte �despãtimirea�
(eliberarea de sub tirania
instinctelor, plãcerilor ºi
comportamentului nevrotic28 ).

În locul �vechiului Adam�, al
cãrui sânge curge tot mai tulbure
în venele omului contemporan,
purificarea isihastã tinde la o
soteriologie ontologicã, la o salvare
a omului, prin dobândirea a ceea
ce Maxim Mãrturisitorul numeºte
�mintea noului Adam�, de esenþa
iluminãrii christice (a se  avea în
vedere ºi psihoterapia revelatã a
Psalmilor). Însãºi Filocalia are ca
subtitlu imperativul isihast
exprimat în triada anabasicã a unor
trepte: Despre purificare, iluminare
ºi desãvârºire.

În acest sens putem vorbi de
categoria largã a descântecelor ºi
practicilor ezoterice, cu trimitere la
stadiul pãgân al ritualizãrii lor,29  dar
ºi de ipostazele atâtor exorcisme (lupta
cu îngerii cãzuþi, atingeri de rai, de iad,
de viaþa de apoi, exorcismele/molitvele
teologice de bazã30 ).

O carte pilduitoare în acest
sens este Psihoterapia ortodoxã a
mitropolitului grec Hierotheos
Vlachos, al cãrei �mesaj central�
spune cã �ortodoxia este, în
principal, o metodã terapeuticã ºi
o educaþie terapeuticã�, vorbind de

cele trei categorii de oameni: cei
nevindecaþi sufleteºte, cei care
luptã sã se vindece ºi cei vindecaþi,
adicã sfinþii Bisericii lui Hristos, -
cei ce au cunoscut
�îndumnezeirea�, - în general,
sfinþii, ca �prototip de viaþã isihastã
ºi de suflet vindecat.�31

Se confirmã încãodatã ideea
exprimatã de Platon în Charmides,32

privitoare la practica medicilor
zalmoxieni (descântece însoþite de
�farmacoane�: plante ºi bãuturi), care,
ca ºi terapia isihastã33 , pentru a vindeca
anumite pãrþi ale corpului, aveau în
vedere, cu precãdere, spiritul, sufletul,
restabilirea stãrii de bine sufletesc.

�Incantaþiile zalmoxiene�34

amintesc de �stihul isihast� din oratio
mentis, cu rol de suprimare a
dizarmoniilor sufletului, a conflictelor
omului cu sine, cu semenii ºi cu sacrul
(chestiune ºi de demonologie). Cãci,
potrivit aceleiaºi concepþii filocalice,
�starea de bine mintal grãbeºte
refacerea fizicã� (fiind fundamentalã
între cele �7 reguli filocalice pentru
restabilirea sãnãtãþii�), boala putând fi,
deopotrivã, nu atât o pedeapsã pentru
pãcate sau o catastrofã, ca urmare a
încãlcãrii Legii revelate, cât ºi un prilej
de introspecþie, de liniºte, de schimbare,
ba chiar o �încercare�, �un prag
iniþiatic�, o depãºire a Rãului ipostaziat
(diavolul nefiind decât o personificare
a Rãului).35

1.4. Un alt argument al
�istoricitãþii� isihasmului la
români îl constituie alimentaþia de
un anumit tip ºi rigorile
calendarului îndãtinat. Secretele
iniþiatice ale alimentaþiei
vegetariene ale marilor preoþi daci,
favorizând starea de contemplaþie
ºi intrarea în rezonanþã cu
energiile necreate, amintesc,
deopotrivã, de alimentaþia isihastã,
de �lecþia trapezei� athonite sau, în
general, a calendarului ortodox.

Sã observãm cã, propovãduind
învãþãtura sa unui popor carnasier ºi
rãzboinic, marele preot ºi teosof
Zamolxe, dar ºi Decheneii ce i-au

urmat pânã dincoace de începutul erei
creºtine, reuºiserã, de fapt, sã aºeze
viaþa geto-dacilor pe un temei al
stãpânirii de sine ºi dreptei mãsuri,
zalmoxianismul fiind, în esenþa sa, ºi
contemporan cu spiritul Vechiului
Testament (în care Solomon, Isaia ºi
Ilie ar fi marii contemplativi precursori
isihasmului iudeo-creºtin), o formã de
�ortodoxie� precreºtinã.

De aici ideea cã zalmoxianismul
de transcendenþã, �pleroma�
zalmoxianã s-a topit, încetul cu
încetul, în lumina din luminã a
ecleziei creºtine, neînregistrându-
se, ca în alte teritorii ale romanitãþii
orientale, atâtea cazuri martirice.

Sã observãm, nu înainte de a
încheia, cã monahismul athonit de
substrucþie profund isihastã,
reverberând cu puterea tradiþiei ºi
în viaþa bisericii noastre strãbune,
îºi gãseºte în mãnãstire un adevãrat
spaþiu sacru de �pregustare a
veºniciei�, prin meditaþie profundã,
rugãciune ºi post, al cãrei elogiu îl
face azi, într-un editorial, Î.P.S.S.
TEOFAN, arhiepiscop al Craiovei ºi
mitropolit alº întregii Oltenii,
astfel:

 �Cãlugãrii poartã în rugãciunea lor
continuã tot dorul omenirii dupã
legãtura cu Dumnezeu, tot suspinul
creaþiei dupã comuniunea cu Creatorul.
Cãlugãrii, prin dorinþa lor de a împlini
exigenþele Sfintei Evanghelii, aduc
echilibrul necesar într-o lume ispititã
tot mai mult de neîmplinirea
preceptelor evanghelice.

Prin felul specific de a trãi relaþia
cu Dumnezeu ºi cu lumea, mãnãstirile
sunt anticamerã a Împãrãþiei Cerurilor.
Aici este pregustatã atmosfera de
jumãtate a omului cu Dumnezeu
specificã comuniunii depline a
umanitãþii cu Sfânta Treime în veºnicie.
Monahii, prin eliberarea lor proprie ºi,
prin ei, a lumii, în esenþa ei, de sclavia
exercitatã de egocentrism (manifestat
în tripla sa formã: lupta pentru putere,
pentru bunuri materiale ºi pentru plãceri
vinovate) trãiesc aici ºi aeraþi, în parte,
ceea ce, plenar, va fi taina Împãrãþiei
Cereurilor în veºnicie.�)36
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CAPITOLUL  VII, 1-4
Rezumat Cap. IV, 1-4 §1.

Zamolxis, aºa cum am explicat ºi
le-am enumerat deja, a avut mai
multe nume; urmeazã acum,
motivele pentru care el a mai fost
numit ºi Gebeleizis, lucru pe care
îl voi demonstra prin puþine
repere. Sueonii s-au amuzat mai
de mult de rezonanþa acestui
nume, considerându-l prea aspru.
§2. Tot la fel ºi Germanii. Tacitus
îl laudã. §3. Cine a fost cel care a
apreciat stabilirea  în vechime
numelui de Gebeleizis. Se pare cã
a pornit de la Woluspa. §4. Sunt
unii care citesc greºit Geblietzen,
ceea ce ar însemna �Jupiter
fulgerãtorul, tunãtorul, care tunã
din înãlþimi, care se bucurã de
fulger�.

§1. Am arãtat deja cã ilustrul
zeu Zamolxis a fost numit de cãtre
antici cu diferite nume; rãmâne
acum sã clarificãm pentru care
motiv a mai fost numit ºi
Gebeleizis. Iatã ce spune Herodot
(lib. IV, c.XCIV): � Aanatizousi h
tonde ton tropon oute aponhskein
eautou

nomizousi, i enai de ton
apollumhon para Zamolxin. Oi  de 
autewn ton auton  touton nomizousi
Gebeleizin � (�Nemuritorii (aºa cum
se socoteau Geþii a fi fost, n.t.)
acþioneazã în felul urmãtor: ei nu

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

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

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

Dr. Napoleon Sãvescu

ZAMOLXIS PRIMUL LEGIUITOR AL GEÞILOR
Carolus Lundius

credeau despre ei cã mor, ci cã cel
decedat se duce la Zamolxis pe care
oamenii acestui neam îl socoteau a fi
acelaºi cu Gebeleizis�). Aºa sunt
relatate lucrurile - de fapt, trãiesc la
fel cu Zeul ºi la mare egalitate; acolo
sus îºi gãsesc tihna, starea de liniºte,
fiind departe de tulburãrile celor
invidioºi, o duc într-o adevãratã
fericire - liesa sau lijsa , scutiþi de
orice nestatornicie a soartei; desigur,
ei erau convinºi cã toate acestea aºa
se vor întâmpla, iar viaþa îºi va urma
cursul. Aºadar acest zeu numit
Gefeleisis este un dãtãtor de odihnã,
aºa l-au numit Goþii în limba goticã
(= Geþii, în limba getã; acest cuvânt
mai fin ºi mai plãcut la auz ne trimite
la verbul din germana actualã gefallen,
�a plãcea� ºi leisen , �fin�, �plãcut la
auz�, lijsa din goticã, respectiv geticã,
n.t.).

§2. ªi nici nu era cazul sã fi zis
ceva care sã sune frumos la
ureche, cãci ei nu aveau urechi de
auzit altceva decât strigãtele de
groazã chemând la rãzboi: �
împroºcând ameninþãri cumplite
dintr-o gurã pietrificatã� (Tacit.,
De mor. Germ., c. III); ei slobozeau
mai curând un zgomot prelung în
pronunþarea cuvintelor decât un
sunet fin. De aici ºi Tacitus (De
mor. Germ., c. III): �Cãci ei te
înspãimântã sau începi sã tremuri

la auzul zornãitului soldaþilor ºi nu
atât prin modulaþia vocii lor, cât
mai ales prin virtutea militarã.
Asprimea sunetului este mai ales
cãutatã ºi zgomotul frânt de pe
buze izbindu-se de scuturile care
stau în cale, prin lovire, face vocea
mai plinã ºi mai gravã�.

§3. Cât priveºte starea morþilor
ajunºi la Gebeleizis, sã apelãm din
nou la informaþiile furnizate de
Herodot (lib. V, c. 3 ºi 4, spre final),
de la care aflãm cã moartea poate
fi pe drept numitã �tihnã�, cãci în
adevãr sufletele erau în afara
nenorocirilor ºi a mizeriilor de tot
felul; Cicero socoteºte cã nu este
vorba doar de o odihnã tihnitã
pentru cei credincioºi, lipsitã de
nenorociri, ci cu adevãrat un
început veºnic al unei fericiri de
duratã. Iar mai la obiect este
Woluspa:

�   Baldur mun Komma /
Bua their Haudur og Balldur /

hropts / Sigtoptir /
Wel waltiwar wited their enn eda

hwad.
Sal ster hun standa Solu fegra /
Gulli that tan a Gimle /
Thar skulu dyggwar drotter

byggia /
Og win alldurs daga yndes niota.�
Iatã cum a tradus-o Stephanus

Olahus islandezul:
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�  soseºte Baldrus,
el, împreunã cu Haudus, Hropti ºi

Sigtopter
vor locui în altar fãrã neplãceri, ca

pânã acum
Sub acoperiºul de aur al Gimlei
pe ea o cinstesc popoarele cinstite
de secole în ºir bucurându-se de

bunul suprem.
Apare chipul Divin, simbol al

odihnei aºezat pe un jilþ:
pe el nu-l bat nici vânturile ºi nici

ploile
nu-l udã nici zãpada ºi nici grindina

asprã nu-l atinge;
cerul nu este niciodatã acoperit de

nori,
surâde de lumina împrãºtiatã

mãrinimos.�

§4. ªi dacã lucrurile stau aºa,
nu pot înþelege cum de s-a ajuns
la ideea cã trebuie citit nu
Gebeleizis, ci Geblietzen, aceasta
desemnând pe Jupiter tunãtorul
(vezi ºi Joh. Magnus, Hist., lib. I, c.
12; Ol. Magn., R.S., lib. III, c. 7;
Lit. Georg. Stiern, Ad D. Locc.
Locc. Antiquit Sueo-Gth., lib. I, c. 1,
p.m. 7; Hom., Il. A., p.m. 26, v. 36,
Il., 2, p. 66, v. 8, p. 82, v. 16, f p. 746,
v. 30 ºi urm; Cic., De Divinat., lib.
II, p. m. 117; Plin., N.H., lib. II, c.
7).

ªi aceastã relatare nu se gãseºte
numai la Herodot, ci ºi în toate
incunabulele. ªi totuºi, conform
reprezentãrilor lui Jupiter ºi Apollo la
cei vechi, aceºti zei par sã nu se fi

amestecat în treburile juridice.
Socotesc cã am arãtat îndeajuns tot
ce mi-am amintit, pentru ca asupra
acestui fenomen sã se aºtearnã
tãcerea, cãci nimic nu se întâlneºte
mai frecvent decât, cum am spus,
Gebeleizis, cu sensul de Jupiter
tonans (�tunãtorul�), fulgurans
(�fulgerãtorul�), fulminans (idem),
altitonans (�tunând din înaltul
cerului�) ºi fulmine gaudens
(�bucurându-se de fulger�).
(Personal înclin sã cred cã textul
gotic. i.e. getic, ne ajutã sã rezolvãm
corect problema etimonului: Gebe
+ lijsa = �dãtãtor de fericire�,
altminteri nu are logicã �raiul� lui
Zamolxis ca Gebeleizis, vezi mai sus,
n.t.)
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Cele mai vechi izvoare narative descriu
Transilvania la sfârºitul mileniului I ca un teritoriu
organizat din punct de vedere politic în voievodate.
Magistrul P., cronicarul regelui Bela al III-lea al
Ungariei, scriindu-ºi cronica sa Gesta Hungarorum,
pe la mijlocul secolului al XII-lea ºi relatând
pãtrunderea Maghiarilor în Transilvania dinspre vest,
dupã incursiunile lor în Europa Occidentalã ºi aºezarea
în Panonia, menþioneazã Voievodatul lui Menumorut
cu centrul în cetatea Biharea (în castrum Byhor), un
voievodat între Mureº ºi Dunãre, al �ducelui� Glad ºi
în al treilea în Podiºul Transilvaniei (Terra Ultrasilvana),
condus de Gelu. Cronicarul maghiar descrie aceste
voievodate ca fiind bogate, fapt confirmat de alte
izvoare, ca ºi de sãpãturile arheologice. Se exploatau
sare, fier, aur, acestea din urmã prelucrate pe loc pentru
arme, unelte ºi podoabe. Se cultivau meiul ºi grâul. Se
practicau meºteºuguri variate -�ceramica, fierãria,
lemnãritul, þesutul. Populaþia era cea strãveche, de
origine daco-romanã, care asimilase grupurile slave
aºezate în epoca migraþiilor. Terminologia esenþialã
referitoare la economie (agriculturã, creºterea vitelor,
minerit, meºteºuguri, produse) este pânã azi în limba
locuitorilor de origine traco-dacã sau latinã. În Banat
erau prezente ºi grupuri bulgare,  ºi pecenege, aºezate,
în secolul al IX-lea, ca elemente politice ºi militare.

Societatea era organizatã în obºti sãteºti, grupate
în depresiuni ºi pe vãile râurilor, conduse de juzi ºi
cnezi. Începuse o stratificare social-economicã vãditã
de condiþia materialã diferitã a aºezãrilor umane.
Voievodatele erau apãrate de populaþia însãºi, care,
în perioadele critice, când era atacatã din afarã,
construia cetãþi cu fortificaþii de piatrã ºi ridica rapid
întãrituri din trunchiuri de copaci, crengi, bolovani ºi
pãmânt.

Sub raport spiritual, Românii erau creºtini de rit
bizantin. Ei întreþineau relaþii politice ºi de schimb cu
Imperiul Bizantin ºi Þaratul Bulgar. În secolul al XI-
lea, stratificarea socialã ºi relaþiile de tip feudal se
accentueazã. Apar nobili (nobiles), care posedã
proprietãþi moºtenite (allodia) ºi curþi (curiae).
Voievodatul devine ereditar. În Banat, lui Glad îi
urmeazã fiul sãu Ahtum. Un izvor material important,
Legenda Sancti Gerhardi episcopi, descrie Voievodatul
lui Ahtum cu capitala la Mureºana (Morisena, numitã

TRANSILVANIA, PÃMÂNT ROMÂNESC
T. V. Bãdescu

apoi Cenad) drept o þarã (regnum) puternicã,
înfloritoare, cu relaþii externe (cu Bizanþul), organizaþie
militarã ºi religioasã )mãnãstirea Sf. Ioan Botezãtorul
cu cãlugãri de rit grecesc).

Caracterul Transilvaniei de þarã separatã de
Regatul Maghiar s-a impus de la bun început
agresorilor veniþi din Panonia. Tuhutum, cãpetenia
maghiarã, care a reuºit sã ocupe Voievodatul lui Gelu
la începutul secolului al X-lea, pãstreazã
individualitatea formaþiei sale politice, pe care urmaºii
sãi o conduc pânã la Gyla cel Tânãr, înfrânt în 1002
de regele ªtefan cel Sfânt.

Organizarea Transilvaniei dupã luptele purtate de
Regatul Maghiar cu comunitãþile româneºti ºi cu
Pecenegii, îndeosebi dupã 1068, a dus la ocuparea
cetãþilor, acapararea salinelor, distribuirea de latifundii
Bisericii ºi nobilimii, mãsuri de organizare politicã,
administrativã ºi eclesiasticã a þãrii (întemeierea
diocezelor de Oradea, Cenad ºi Alba Iulia).

Transilvania rãmâne însã o unitate politicã separatã
de Statul maghiar, care numeºte acolo un principe
(princeps). Este acel �Mercurius princeps
ultrasylvanus�, întâlnit în documentele maghiare în 111,
care însã se pare cã nu ºi-a exercitat efectiv funcþia
de conducere, deoarece Transilvania nu fusese organic
încorporatã statului maghiar. Aºadar ea era în
continuare guvernatã de cnezii ºi voievozii locali, ca ºi
în trecut. Fapt este cã din 1176, fãrã întrerupere,
cârmuitorul Transilvaniei poartã numele de voevod.
Þara îºi menþinea, chiar în condiþiile presiunii militare
ºi politice a Regatului Maghiar, instituþia fundamentalã
de stat, impusã prin tradiþia stãpânirii româneºti
strãvechi. Tenacitatea acestei tradiþii politice a fost,
în secolele XII ºi XII, pusã la încercare de evenimente
care ar fi putut modifica radical organizarea þãrii:
aºezarea Secuilor în colþul de sud-est al Carpaþilor,
colonizarea Saºilor în þãrile Bârsei ºi Nãsãudului,
permisiunea datã cãtre 1211 cavalerilor teutoni sã se
aºeze în þara Bârsei (permisiune retrasã dupã numai
15 ani, datoritã abuzurilor acestor coloniºti primejdioºi
prin puterea lor militarã) ºi, în sfârºit, nãvãlirea
Tãtarilor în 1241. Colonizarea în zona Carpaþilor
Meridionali ºi Orientali a unor populaþii alogene, cu
îndatorirea de a pãzi trecãtorile spre sud ºi est, iar în
cazul teutonilor ºi cu misiunea de a converti la
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cmyk color

catolicism pe ortodocºi (Români), aratã limpede
neîncrederea regilor maghiari în populaþia româneascã
majoritarã, care se împotrivea expansiunii Regatului
Ungar. Unele interpretãri ale relatãrilor cronicarului
orãdean Rogerius � un martor ocular al invaziei
mongole � din al sãu Carmen miserabile (Cântec de
jale) pun în luminã formele de convieþuire a Românilor
cu Tãtarii � ca ºi anterior cu Pecenegii ºi Cumanii -,
preferaþi dominaþiei ungare.

Reorganizarea teritoriului românesc urmãtoare
retragerii Mongolilor din Transilvania dovedeºte nu
numai existenþa a cinci formaþii politice româneºti între
Carpaþi ºi Dunãre (Þara Severinului, cnezatele lui Ion
ºi Farcaº, Þara Voievodului Litovoi ºi Þara lui
Seneslau, voievodul Românilor), dar ºi cã Transilvania
însãºi rãmase o unitate politicã de sine, condusã de
ªtefan, fiul regelui Bela al IV-lea, purtând titlul de
duce. Între 1257-1269, Transilvania a avut o
autonomie aproape completã ºi ªtefan nu a ezitat sã-
ºi apere þara cu armele împotriva încercãrilor de
anexiune ale tatãlui sãu, care a fost silit sã recunoascã,
între 1265 ºi 1269, stãpânirea deplinã a �ducelui
Transilvaniei� asupra teritoriilor dintre Tisa ºi Carpaþi.
Funcþiunea de voievod nu încetase prin recunoaºterea
unui duce. Uneori ea este exercitatã chiar concomitent
de nobili ca Ladislau, comite de Solnoc, Nicolae
Geregye, Finta Alba (care în 1279 îl aresteazã pe
regele Ungariei) etc.

Spre sfârºitul secolului al XIII-lea, voievodul
Transilvaniei este recunoscut pe locul patru în ierarhia
demnitarilor regatului, dupã palatin, cancelar ºi banul
Slovaniei. Puterea voievodului a crescut în aceeaºi
perioadã prin care sprijinul populaþiei sãseºti cu alianþe
cu familii nobiliare din Slavonia, ceea ce îngãduie casei
Borºa, care a dat Transilvaniei pe voievodul Roland
în 1282, sã se ridice victorioasã împotriva regelui. La
trecerea dintre secolele XIII ºi XIV, apare tendinþa
Voievodatului Transilvaniei de a se constitui în stat
suveran, independent. Deºi nominal un vasal al regelui
Ladislau al IV-lea Cumanul, voievodul Roland Borºa,
de neam bihorean, nu ezitã sã foloseascã în documente
din Transilvania formula suveranã, întãreºte drepturi,
conferã privilegii, ca însuºi regele Ungariei în statul
sãu. În 1288, Roland folosea denumirea de Regnum
Transilvanum (Regatul transilvãnean), ceea ce indicã
o concepþie politicã de suveranitate.

Dupã stingerea dinastiei Arpadiene ºi instalarea
celei angevine, în 1290, prin Andrei al III-lea,
regalitatea maghiarã încearcã sã restrângã drepturile
voievodului prea emancipat, dar noul rege continuã

sã distingã în decrete ºi documente între Regnum
noster (adicã Ungaria) ºi Regnum Transilvaniae, ca
entitãþi politice deosebite. Roland Borºa este înlãturat
din demnitatea de voievod al Transilvaniei, în 1294.
Succesorul sãu, Ladislau Kan, numit de regele Andrei,
nu reduce, cum era de aºteptat, autonomia
Transilvaniei, ci o sporeºte ºi aceasta pentru cã evoluþia
însãºi a voievodatului era spre autonomie politicã,
dezvoltare economicã ºi consolidare instituþionalã de
sine stãtãtoare. Criza dinasticã din Ungaria favoriza
acest curs al evoluþiei þãrii ºi astfel voievodul Ladislau
al Transilvaniei a putut deveni arbitrul luptelor pentru
tron, care sfâºiau Ungaria, cu riscul de a fi
excomunicat de episcopul de Strigoiu din porunca
papei. El sfârºeºte înfrânt de noul rege Carol Robert
de Anjou, dar Voievodatul Transilvaniei continuã sã
reprezinte o entitate politicã separatã, cu instituþii
proprii ºi aceeaºi marcatã voinþã de autonomie, ca, de
pildã, sub guvernarea voievozilor Toma ºi Szecheny
ºi a celor din familiile Lackfisi Csaki, pânã cãtre
mijlocul secolului al XV-lea. Voievozii îºi apãrau
atribuþiile de judecãtori în majoritatea speþelor ivite pe
teritoriul lor, comandanþi ai oastei transilvãnene,
conducãtori ai administraþiei, ai adunãrii nobiliare,
influenþi, prin puterea lor, în afacerile ecleziastice.
Asemenea atribuþii exprimau chiar statul politic
autonom al Transilvaniei.

Vecinãtatea imediatã, presiunea politicã ºi puterea
militarã a Regatului Ungar nu au permis Voievodatului
sã-ºi cucereascã independenþa politicã, precum Þara
Româneascã în 1330 ºi Moldova în 1359, amândouã
prin lupte cu suzeranitatea ºi tendinþele expansioniste
ungare. În timp ce Transilvania rezista în lupta sa
pentru autonomie împotriva regilor maghiari, Moldova
ºi Þara Româneascã reuºiserã sã-ºi impunã, împotriva
unui agresor incomparabil mai puternic, Imperiul
Otoman, dreptul lor la autonomia de stat, garantat prin
acte solemne ale sultanilor, între care ale lui Soliman
Magnificul (1566), în condiþiile în care, cu excepþia
Republicii Dalmate de la Raguza, toate formaþiile
politice din Europa de sud-est, Þaratele Bulgar ºi Sârb,
Imperiul Bizantin, Albania, cãzuserã sub jugul Porþii.

Este semnificativ faptul cã tot contactul brutal cu
Imperiul Otoman, dupã prãbuºirea Regatului Maghiar
la Mohaci, în 1526, a adus Transilvaniei statutul
recunoscut de autonomie, ca ºi celelalte douã zone
ale pãmântului Românilor, Moldova ºi Þara
Româneascã. Ioan Zapolya se opusese investiturii ca
rege al Ungariei, la 17 decembrie 1526, în Pozsony, a
lui Ferdinand de Habsburg, reclamând el însuºi acest
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titlu, obþinut la Alba Regia, la 10 noiembrie acelaºi an.
Zapolya se orienteazã spre o politicã sud-est
europeanã, spre Otomanii înþelegãtori ai autonomiei
transilvane, spre cele douã þãri româneºti cu tradiþia
acestei politic. Pentru Otomani, Transilvania va fi
aºadar o �crãie�, iar conducãtorul ei un crai, domn
creºtin, supus al sultanului, dar fãrã ca þara lui sã fie
altceva decât un teritoriu al legãmântului (dar al-sulh),
iar nu un �teritoriu al islamului� (dar al-islam). În 1541,
dieta de la Debreþin recunoaºte suzeranitatea Porþii
asupra Transilvaniei. Þara rãmânea însã un principat
autonom ºi, în 1600, când Mihai Viteazul, voievod al
Þãrii Româneºti, preia cârmuirea Transilvaniei ºi a
Moldovei, el putea avea conºtiinþa cã uneºte sub
acelaºi sceptru trei þãri autonome, cu acelaºi statut
politic, trei voievodate româneºti.

La 26 ianuarie 1699, când prin Pacea de la
Karlowitz, Transilvania trece de sub dominaþia
otomanã sub aceea a Imperiului Habsburgic, soarta
þãrii nu s-a îmbunãtãþit (un cronicar afirma pe bunã
dreptate cã imperialii nu vor decât sã schimbe jugul
de lemn otoman cu unul de fier), ci a rãmas în
continuare o �þarã� în cuprinsul statului multinaþional
austriac, o þarã care se numea Transilvania ºi avea
statut deosebit de al Ungariei, o þarã pe care Maria
Tereza a simþit necesitatea sã o declare �Mare
Principat�, cu un guvernator ºi o dietã proprie.

Modificarea acestui statut a fost încercatã în 1848,
de dieta maghiarã din Bratislava. Ea nu numai cã
nesocotea voinþa de autodeterminare a unor naþiuni
majoritare în Imperiul Habsburgic � Românii, Slovacii,
Sârbii, Croaþii ºi Ucranienii -, dar încerca printr-un
crez romantic primejdios, care avea sã ducã la
ºovinism, intoleranþã ºi apoi la genocid cultural, sã
creeze un stat naþional maghiar în frontierele regatului
compozit medieval al lui ªtefan I. Astfel se pretindea
unirea Transilvaniei cu Ungaria, în fapt o clarã
anexiune. Constituþia de la Bratislava nu þinea în nici
un fel seama de drepturile Românilor, nici ale
naþionalitãþilor slave a cãror �unire� cu Ungaria era
unilateral revendicatã, deoarece singura �naþiune�
recunoscutã era cea maghiarã.

�Legile� adoptate la Bratislava nu recunoºteau ca
limbã oficialã, de educaþie ºi culturã în viitorul stat,
Ungaria, decât limba maghiarã. Îndreptãþita opoziþie
a Românilor, Slavilor ºi Germanilor faþã de acest
program aºa-zis revoluþionar, promovatã în fapt de o
minoritate aristocraticã maghiarã, care preluase unele
dintre revendicãrile burgheziei progresiste a vremii,

convertindu-le potrivit intereselor sale, refuzul hotãrât
pe care Românii, Sârbii, Croaþii, Saºii l-au opus
programului de la Bratislava, explicã întreg cursul
revoluþiei din 1848 în Transilvania, tragedia lui ªtefan
Ludwig Roth, luptãtorul sas care pleda pentru
recunoaºterea limbii române drept naþiunii majoritare
a Transilvaniei, executat de Maghiari la Cluj, la 11
mai 1849, ºi drama lui Avram Iancu, a cãrui luptã în
fruntea Românilor din Apuseni n-a dus la idealul
proclamat la 15 mai 1848, la Alba Iulia, de Români:
�Noi vrem sã ne unim cu Þara�, vechea revendicare
a unitãþii care însufleþea pe toþi Românii.

Aproape încã douã decenii, Imperiul Habsburgic a
reuºit sã se impunã pretenþiilor iraþionale ale supuºilor
sãi maghiari, dar la 17 februarie 1867 cedeazã presiunii
acestora ºi prin binecunoscutul Acord (Ausgleich),
care dãdea fiinþã Statului dualist austro-ungar,
recunoaºte ºi unirea Transilvaniei cu Ungaria. Astfel
se desfiinþeazã autonomia dintotdeauna a Ardealului
românesc. În felul acesta, printr-o mãsurã arbitrarã,
luatã fãrã consultarea populaþiei Transilvaniei, în
majoritatea ei absolutã româneascã, acest teritoriu
român a fost pentru prima oarã unit cu Ungaria.
Aceastã situaþie a durat numai 51 de ani, pânã la unirea
Transilvaniei cu România, la 1 decembrie 1918. Partea
de nord a þãrii a mai fost supusã administraþiei
maghiare între 1940 ºi 1944, prin Dictatul de la Viena,
ale cãrui efecte au fost definitiv suprimate prin luptele
de eliberare ale armatei române, omologate prin
Tratatul de Pace de la Paris din 10 februarie 1947.

Din cele de mai sus rezultã cã Transilvania a fost
întotdeauna o �þarã�, o entitate politicã de sine
stãtãtoare. Obligatã de vicisitudinile istoriei sã graviteze
când spre Regele Maghiar, când spre Imperiul
Otoman, când spre cel Habsburgic, aceastã þarã
româneascã, parte a pãmântului românesc ºi vatrã de
formare a poporului român, ºi-a pãstrat de-a lungul
secolelor nu numai fizionomia, cultura, instituþiile
proprii, ci ºi un statut politic care din secolul al X-lea
pânã în al XX-lea s-a impus dominaþiilor ei trecãtori,
pentru a duce la ceea ce a fost dintotdeauna voinþa
locuitorilor majoritari ai acestui pãmânt, Românii, ºi
anume voinþa de a fi, de a trãi, de a munci, de acrea
împreunã cu fraþii lor de dincolo de Carpaþi.

Istoria Transilvaniei este istoria unei pãrþi a
pãmântului românesc, care a reuºit prin virtuþile fiilor
sãi sã-ºi pãstreze fizionomia româneascã pânã la
reîntregirea în hotarele Daciei, hotarele fireºti ale
României.
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Cãprioara Astralã

OROLOSO MA DATO EDO GERICO
DORYNDO SO YCO TYLYTO ESI RICA
AU FO ZA CIRO RO NON PETIRA
NOSE.
TO TORSO YLA COMPONO EL IAY
PRITIMI EIS CUYTO RILO GHETO EP
NATALEA TUMARA.
MAHYDONIO GHETO ICHEA NON
TALYPICA.
ELIAY U SATA VRTAS TAIN RUBYO
EGEYLA TYLBY ACO VA STARNYO
DIO ZAVELO GHETO DA HIEO.
OTE TIP TALO MINIE SOYN S-OTO!

Traducere:
Vestitul ºi luminosul acesta încercat,
dorind sã vadã tânãra sa reginã, a fost
sã cearã la pãrinþi, sã întrebe de mireasã.
A plecat el însoþit de toþi prietenii lui
câtã frunzã ºi iarbã la vânãtoare, dupã
tânãra cãprioarã. Prin Macedonia
vânãtorii au umblat în sus ºi în jos. Ei la
un sat s-au aºezat sã mãnânce, întrebând
de acea fiarã vãzutã în stele. Zeul Zavelo
vânãtorilor sã le dea noroc!
Acest fel de poem al meu tinerii sã-l înveþe!

Lexic:
ORO-LOSO � �vestit; vorbit cu laude;
binecuvântat�. Cf. rom. a ura; lat. laus
�laudã�.
MA � �ºi�. Cf. alb. me �cu�.
DATO � �luminos� cf alb. ditë �zi�.
EDO � �aceasta�. Cf. alb. ata �acei,
aceia�; ato �acele; acelea�.
GERICO � �încercat�.

DORYNDO � �dorind�.
SO � �sã�.
YCO � �a vedea; a auzi; a afla; ecou�.
Cf. rus. uho �ureche�; rom. ochi; a ochi.
TYLYTO � �tânãrã�. Cf. alb. djalë �fiu;
bãiat�.
E � �a�.
SI � �sa�.
RICA � �reginã; nobilã; bogatã; avutã�.
Cf. rom. rigã �rege�.
AU � �a; au�.
FO � �fost�; cf. rom. fu.
ZA � �pentru�.
CIRO � �a cere�.
RO � �la�.
NON � �pãrinþi; domni; sfinþi; stãpâni�.
Cf. alb. nënë �mamã�; nun �naº;
cumãtru�; rom. nanã; nene; nun.
PETIRA � �sã întrebe; a peþi�. Cf. alb.
pyetje �întrebare�; lat. peto �a cere în
cãsãtorie; a peþi; a cere în cãsãtorie; a
peþi; a cere; a pretinde; a lua�; rom. a
peþi.
NOSE � �mireasã�. Cf. alb. nuse
�mireasã; norã�.
TO � �a�.
TORSO � �plecat�. Cf. rom. întors a
târºâi.
YLA � �el�.
COMPONO � �însoþit; acompaniat�. Cf.
rom. a cumpãni.
EL � �de�.
IAY � �toþi�.
PRITIMI � �prietenii�.
E � �de�.
IS � �lui�.

CUYTO � �câþi�.
RILO � �frunzã ºi iarbã, mulþime; nisip�.
Cf. alb. rërë �nisip�.
GHETO � �(la) vânãtoare�. Cf. alb gjueti
�vânãtoare�.
EP � �dupã�.
NATALEA � �tânãrã;
neexperimentatã�; cf. lat. natalis �de
naºtere; natal�, rom. nãtãrãu.
TUMARA � �cãprioarã�, cf. lat. dama
�cãprioarã; ciutã�; TOMYRYS reginã a
Masageþilor.
MAHYDONIO � �Macedonia�.
GHETO � �vânãtorii�.
ICHEA � �au umblat; au cãutat; au
mers�, cf. lat. egeo �a dori; a cãuta�.
NON � �în sus�. V. mai sus!
TALYPICA � �(în) jos; pe jos; târându-
se�. cf. rom. dovleac; talpã; tãlpicã.
ELIAY � �ei�.
U � �la�.
SATA � �sat�.
VRIAS � �s-au aºezat; s-au oprit; s-au
aºternut�, cf. rom. vrej, preº.
TAIN � �a mânca�, cf. rom. tain. Pentru
VRIAS TAIN cf. rom. pristaniºte
�adãpost; refugiu�.
RUBYO � �întrebând, cerând; cerºind�,
cf. rom. rob.
EGEYLA � �de aceea�, cf. rom. acela;
acelea.
TYLBY � �fiarã; vânat�, cf. alb. dhelpër
�vulpe�, rom. tolbã.
ACO � �vãzutã�, cf. rom. ochi.
VA � �în�.
STARNYO � �stele�. Cf. germ. Stern
�stea�.
DIO � �zeul�, cf. lat deus �zeu�.
ZAVELO � �Luptãtorul� � supranume
al lui Zalmoxis, cf. rom. Zaverã.
GHETO � �vânãtorilor�.
DA � �sã dea�.
HIEO � �hranã, belºug, fericire�, cf. alb.
haje �hranã�; huj �zeu�.
OTE � �acest�.
TIP � �fel; tip; gen�. Cf. rom. teapã.
TALO � �poem; versuri; compunere;
împletire; îngrãdire, tainã; ºoaptã�, cf.
alb. thurje �împletire�; i thellë �adânc;
profund; intim�. Pentru TIP TALO cf.
rom. tiptil.
MINIE � �al meu�, cf. rom. (la) mine.
SOYN � �rãzboinici; militari�, cf. rom.
ºoim.
S-OTO � �sã înveþe; sã vadã; a ºti; a
citi�. Cf. alb. sodit �a contempla�.

TAINELE TÃBLIÞELOR DE LA SINAIA
Adrian Bucurescu
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Textul divin:
VASILEOS SARMIZ TROYO
SOHATO A ON DOELO.
GE SAR IOSOP IOO AZ POELO.
SI IZNO ZOVRO SISETO.
SARMIZO VASILEO SU TRAHYO
A GHETO DAVO.
VASILEOS HALIS VIO.

Textul imperial:
VASILEOS ROMANSEI OS
SIRMIO CEOI MATO MAREO
LIMIS O NOSYO MION.
IHOIRSO IIOM IZO EHDOM
HOYMAZIO ISO.

Traducere:
Textul divin:
Împãratul Fermecat // Trei L-au
sãgetat pe acest tânãr. ªi a urcat Iosop
sã ia acest fiu. ªi i-au snopit pe javre
cei ºase. Fermecãtorul Împãrat a fost
îndrãgit de vitejii þãrii. Împãratul la
Helis a vieþuit.

Textul imperial:
Împãratul Mântuitor aºa a spus la mai
mulþi: cã a crescut la marginea Divinei
Ape. Învãþat om a fost. Domn slãvit
a fost.

Lexic:
VASILEOS � �împãratul�. Cf. gr.
vasileos �rege; împãrat�.

Zeul ºi Împãratul

SARMIZ � �fermecat; sfânt;
fermecãtor�. Cf. lat. serenus �senin;
fãrã nor; clar; limpede; luminos;
bucuros; fericit�, rom. Ceremuº.
TROYO � �trei�.
SOHATO � �(l-au) sãgetat!.
A � �pe, în; la�.
ON  - �acest�. Cf. rus. on �el�; rom.
un.
DOELO � �tânãr; fecior�. Cf. alb. djalë
�fiu; bãiat�.
GE � �ºi�. Cf. rom. ci.
SAR  - �a urcat�. Cf. rom. a sãri.
IOSOP � Iosop. Variantã pentru
AISEPOS, tatãl adoptiv al lui Apollon
ºi Artemis.
IOO � �sã ia�, cf. rom. iau; sã ieie.
AZ � �acest; acel�.
POELO � �fiu�, cf. lat. puellus
�bãieþel�.
SI � �ºi�.
IZNO � �(i-au) snopit�.
ZOVRO � �(pe) javre�.
SISETO � �cei ºase�, cf. rus. ºesti
�ºase�.
SARMIZO � �fermecãtorul�.
VASILEO � �împãrat�.
SU TRAHYO � �a fost îndrãgit�.
A � �de�.
GHETO � �viteji; Geþi; perfecþi�, cf.
rom. gata; a (se) gãti.
DAVO � �þãrii�, cf. alb. tokë, dhe
�pãmânt�.
VASILEOS � �împãratul�.

HALIS � �(la) Helis; Luminoasa�., cf.
gr. Helios � Zeul Soarelui, alb. zll
�stea; astru�. Cetatea se afla între
satele Copuzu ºi Crãsanii de Jos,
judeþul Ialomiþa, pe actualul Pisc al
Crãsanilor.
VIO � �a vieþui�. Cf. rom. viu.
VASILEOS - �împãratul�.
RO-MAN-SEI � �mântuitor; salvator;
eliberator; care ridicã; luminat; care
deºteaptã; care însufleþeºte; cel care
sare (zburdã); magnific�. Cf. lat.
immensus �imens�; mens �minte;
inteligenþã; raþiune; suflet; intenþie;
plan�; rom. mânz; mânzat, minte
(subst).
OS � �aºa�.
SIRMIO � � a spus�. Cf. lat. sermo
�convorbire; discuþie; vorbire�.
CEOI MATO � �la mai mulþi; la cei
mai mulþi�. Cf. alb. i madh �mare�.
MAREO � �(cã) a crescut�. Cf. rom.
mare; a mãri.
LIMIS � �la marginea; malul; þãrmul�.
Cf. lat. limes �linie de hotar; graniþã�.
O � �a; al�.
NOSYO � �sfintei; curatei�. Cf. rom.
naº; neaoº; alb. nuse �mireasã; norã�.
MION � �ape�. Cf. rom. manã; moinã.
HOIRSO � �învãþat�. Cf. rom. a se
ârºi.
IOM � �om�.
IZO � �a fost�, cf. alb. ish �fost; x�.
EHDOM � �domn; în palat�. Cf. lat.
domus �casã; dom; palat�; rom.
Ahtum . voievod român.
HOYMAZIO � �slãvit; omagiat;
înãlþat; nobil; bogat�. Cf. rom. imaº;
hameº; Ghimeº.
ISO � �a fost�. Cf. IZO.

Lãmuriri:
Ca ºi Gemenii Divini, Romansei se
nãscuse ºi crescuse în Apa Dfântã,
adicã la Naparis, râul sacru al Geto-
Dacilor. De la VASILEOS SARMIZ
�Împãratul Fermecat� a rãmas, în
mitofolclorul românesc, Sfântul Vasile,
unul dintre eroii Pluguºorului. Aºadar,
Anul Nou era una dintre cele mai
importante sãrbãtori divine ºi imperiale,
dovadã cã tot în aceastã zi este ºi
obiceiul Vasilca. SISETO �Cei ºase�
erau copiii lui Aisepos ºi Britolagis,
alãturi de care au trãit ºi Gemenii Divini.
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�Reportajul de piatrã! Al
Columnei lui Traian este o cronicã
extrem de fidelã ºi precisã a
rãzboaielor daco-romane. C.
Cichorius atribuie Columnei o
superioarã valoare istoricã, francezul
S. Reinah vorbeºte despre
reprezentaþia exactã pe Columnã a
rãzboaielor dacice, englezul G.A.T.
Davies a pus accent pe exactitatea
topograficã a reliefurilor, iar V.
Cristescu a emis pãrerea cã artiºtii
au respectat întru totul adevãrul
istoric.

Una dintre cele mai crâncene
confruntãri din primul rãzboi dacic
al lui Traian a fost lupta de la Tapae,
prezentatã pe Columnã în scena
actului I, episodul 4, 51, 5. Bãtãlia
este redatã destul de timpuriu ºi în
desfãºurarea evenimentelor. La
luptã participã ºi marii conducãtori,
Traian ºi Decebal. Lupta a fost
aprigã: �Traian dãdu lupta cu ei, îºi
vãzu rãniþi pe mulþi dintre ai sãi ºi

Rãzboaiele de cotropire a
Daciei înfãþiºate pe Columna de la Roma

Prof. Ionel Cionchin

ucise mulþi duºmani. Deoarece îi
lipseau bandajele, se zice cã nu ºi-a
cruþat nici propriile sale veºminte, ci
le-a fãcut fâºii�. Însuºi Jupiter �
Fulgerãtorul, cu mantaua în formã
de nimb, îi sprijinã pe Romani.
Aceºtia sunt victorioºi, iar Geto-
Dacii sunt nevoiþi sã se retragã.
Cheie însemnatã în sistemul
defensiv al Daciei, bãtãlia de la
Tapae, a însemnat începutul
declinului puterii regelui geto-dac
Decebal.

Dar unde a fost Tapae? Jordanes
a menþionat-o ca una dintre cãile de
acces spre Dacia Superioarã.
Urmându-l, unii cercetãtori au
localizat lupta de la Tapae la Porþile
de Fier ale Transilvaniei. Dar
Jordanes, ca ºi în alte cazuri, a greºit.

Localizarea unei aºezãri de pe
Columnã, Pons August = Podul
Împãratului, face imposibilã
localizarea luptei de la Tapae în zona
Porþilor de Fier ale Transilvaniei.

Pons August apare, în desfãºurarea
Columnei dupã bãtãlia de la Dunãrea
de Jos, iar iarna anului 101-102 e.n.
Ea a fost localizatã de unii
cercetãtori la Marga, de alþii la
Bucova sau Voislova, oricum
înaintea Porþilor de Fier ale
Transilvaniei.

Bãtãlia de la Tapae poate fi
localizatã în altã parte. Decebal nu
avea dreptul sã sacrifice întreg
Banatul ºi sã accepte bãtãlia doar
în munþi. Lupta de la Tapae a avut
loc într-o zonã de câmpie ºi, aºa cum
apare în desfãºurarea Columnei, nu
departe ºi nu cu mult timp dupã
trecerea Dunãrii de cãtre armatele
romane.

Pentru localizarea bãtãliei sã
urmãrim scena din Actul I, episodul
4, 58: �Traian în faþa unei aºezãri
dacice�, ce urmeazã scenei �Lupta
de la Tapae�. Aºezarea dacicã se
aflã într-o zonã de câmpie fãrã
dealuri ºi munþi (vezi scenele care
prezintã participarea armatei
romane în zonele de munte).
Cetatea geto-dacicã este întãritã cu
un zid din blocuri de piatrã ºi
înconjuratã de apele unui râu. În faþa
cetãþii geto-dacice se vãd mai mulþi
stâlpi ºi obeliscuri, colþi. Presupunem
cã cetatea geto-dacicã se afla pe
drumul ce ulterior va fi consemnat
pe segmentul al VII-lea al Tabulei
Peutingeriene.

Încã în anul 1848, August
Treboniu Laurian localiza aºezãrile
de pe segmentul al VII-lea al Tabulei
Peutingeriene pe drumul ce trecea
prin centrul Banatului legând
Dunãrea, la Lederata, cu Tivisco-
Timiºoara: �Cel dintâi mergea de-a
dreptul la municipiu Tiviscum,
trecând peste fluviul Apu (Caraº),



30

DACIAmagazin nr. 26 noimbrie 2005

prin Arcidava (Vârºeþ), prin Centum
�Puntea (Moraviþa), prin Bersovia
(Berzovia), prin Azizis (�) ºi prin
Caput Bubali (�) de unde ajungea
apoi la municipiu Tiviscum (�) De
la Noia Palancã cãtre Timiºoara se
mai vede astãzi douã linii de valuri
însoþite de fossate�.

Ipoteza existenþei unui drum
roman prin centrul Banatului, pânã
la Timiºoara, a fost susþinutã ºi de
alþi cercetãtori, iar C. Rãileanu, într-
un studiu argumentat, fãcea aceeaºi
localizare pentru o parte din aºezãri.

Pânã la Centum-Putea
(Moraviþa), August Treboniu
Laurian localiza aºezãrile, dar de
aici ºi pânã la Timiºoara n-a mai
încercat sã le localizeze, prin
Berziova nu am înþeles ce dorea sã
marcheze, probabil o aºezare pe
malul râului Bârzava.

Pe acest drum, va înainta
împãratul roman cu armatele sale
în timpul primului rãzboi dacic, aºa
cum rezultã din comentariile sale,
transmise de gramaticul Priscian:
inde Berzobim deinde (subl. N.)
Aizi processimus. Textul este
neclar, gramaticul Priscian
aducându-i critici împãratului.
Având oameni capabili, în toate
domeniile, cu siguranþã unul dintre
grãmãtici i-ar fi atras atenþia asupra
incorectitudinii textului ºi acesta ar
fi fost corectat, dar atunci, probabil,
ar fi avut aceeaºi soartã ca ºi
Comentariile. Cuvântul care a
produs necazurile a fost Dente (!)
transmis de gramatic deinde (nu
ºtim dacã intenþionat). Atunci în
Comentarii ar fi fost Dente Aizi.

Aºezarea menþionatã de
împãratul Traian, Aizi(s), a fost

derivatã de I.I. Russu din rãdãcina
indoeuropeanã aig = caprã,
localitate în apropierea cãreia se
gãsea Aizisis, cu accepþiunea de
�cãpriþã�. De fapt aºezãrile se
numeau Ghedu ºi Gheduþ,
confundându-se ghedu = aºezare
întãritã, cetate, oraº ºi gheduþ =
cetãþuie, cu zoonimul gaed = ied,
caprã, þap. În limba latinã existã ºi
forma arhaicã aedus, aedi (pentru
haedus, având accepþiunea de �þap,
ied�, iar în limba greacã aix are
accepþiunea atât de �þap�, cât ºi de
�caprã�. Un aed sau aiz, cu
accepþiunea de �þap�, spus în limba
Geto-Dacilor ar deveni în greacã
sau latinã tap, de unde uºor se
ajunge la Tapae.

Prin aºezãrile din Dacia,
Ptolomeu indica ºi aºezarea Aizisis
cu coordonatele de 45o20� ºi
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46o20�17, care, surprinzãtor, indicã
în judeþul Timiº coordonatele
localitãþii Denta, 45o20� latitudine
nordicã ºi 21o15� longitudine esticã.
Calcularea cu atâta precizie a
coordonatelor aºezãrii încã din
vechime presupune cã aici a fost o
importantã aºezare geto-dacicã.

Am menþionat cã în faþa cetãþii
sunt mai mulþi stâlpi ºi obeliscuri,
colþi. Latinul dens, dentis are
accepþiunea de dinte, colþ. De aici,
Colþii, Obeliscurile care apar pe
Columnã în faþa cetãþii geto-dacice
Dente.

De aceea, noi localizãm bãtãlia
de la Tapae la Denta, aºezare
situatã în judeþul Timiº.

Primul rãzboi dacic se treminã
cu victoria Romanilor, impunându-
se Geto-Dacilor o pace grea. Pe

ultima scenã a acestui rãzboi,
intitulatã �Daci întorcându-se la
casele lor�, sunt prezentate figuri de
Geto-Daci ºi animale domestice
(vite, o oaie stând în picioare). În
sens opus, culcaþi în iarbã stau o
caprã ºi în genunchi un ied. Este o
reprezentare simbolicã în care
Capra simbolizeazã Aizi(s), iar
iedul, Aizisis. Iedul în iarbã, fiind
doar cu un picior îngenunchiat, îi
simbolizeazã pe Geþi, doar parþial
înfrânþi, cu pierderi teritoriale,
printre care Aizi(s) ºi Aizisis � o
parte din Banat.

Primul rãzboi dacic ºi pacea
încheiatã a fost un moment de
pregãtire pentru ambele tabere. Al
doilea rãzboi dacic al lui Traian s-a
terminat cu înfrângerea Geto-
Dacilor. În ultima scenã de pe

Columnã, �Evacuarea Dacilor din
regiunile muntoase�, în faþa Dacilor
care se întorc la casele lor se aflã
mai multe animale domestice � oi,
vite. În vârful Columnei, izolat între
doi copaci, o caprã (ied), care paºte
liniºtit iarba. Este simbolul Getului,
al Geþilor, care nu au fost distruºi,
ci doar potoliþi, supuºi de Romani.

Denta, Aizi, Ghedu sunt dovezi
ale continuitãþii, ale permanenþei
Românilor în spaþiul carpato-
danubiano-pontic, demonstrând cã
Geto-Dacii, Daco-Romanii ºi apoi
Românii nu ºi-au pãrãsit niciodatã
pãmântul strãbun.

Cercetarea cu atenþie a
simboluilor de pe Columnã ºi
coroborarea lor cu alte izvoare ar
putea aduce ºi alte localizãri.

�
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