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EDITORIAL

de Vladimir BRILINSKY

Niciodatã Sarmisegetusa
nu a fost mai tristã

De la cotropirea romanã
încoace, Sarmisegetusa
nu s-a mai arãtat cu o

imagine atât de tristã ca în aceastã
perioadã. Alãturi de aspectul dezolant,
creat de o iarnã asprã, dar fãrã zãpadã,
cu vânturi aprige ºi ploi neprimitoare,
alãturi de o pãdure prãbuºitã pe
locuirea civilã, mâna omului este, din
pãcate, cea care dã tonul unei simfonii
a deznãdejdii. Plinte sparte, stâlpi
putreziþi, vagoneþi ruginiþi, gropi de
gunoi, vetre de foc, copaci cãzuþi,
pietre din zid inscripþionate, lumânãri
arse pe monumente, toate acestea
compun o imagine desprinsã parcã
dintr-un film de groazã.

Comitete ºi comiþii, unele peste
altele, iniþiate uneori chiar de oameni
cu bunã credinþã (dar, de cele mai
multe ori, de unii care habar n-au unde
se aflã Sarmisegetusa), se întrunesc,
discutã, iau iniþiative, dar totul se
opreºte când se conºtientizeazã cã,
pentru salvarea cetãþilor dacice, este
nevoie de muncã ºi de o perseverenþã
uriaºã. Nu poþi rezolva situaþia
dezastruoasã doar cu o ºedinþã. Nu
poþi îndrepta rãul - pe care tot, el, omul
l-a fãcut de zeci ºi, poate, de sute de
ani, acestor locuri ce mustesc de
istorie - doar cu bune intenþii.
Sarmisegetusa este un copil al
nimãnui, þinut într-o comã
permanentã. Nu este nici lãsat sã
moarã, dar nici sã trãiascã, iar
vinovatul este unul singur ºi acesta
este Ministerul Culturii.

Fatalã pentru cetãþile dacice a fost
crearea fãrã niciun discernãmânt a
Parcului Natural Grãdiºtea Muncelului

Cioclovina care, dupã spusele ºefului
ariilor protejate din România, se
îngrijeºte doar de naturã, nu ºi de
istorie. La crearea parcului, nimeni din
Ministerul Culturii nu a protestat ºi nu
s-a împotrivit acestei aberaþii. Ba mai
mult, unii funcþionari s-au bucurat cã
s-a gãsit cineva care sã le ia de pe cap
cetãþile, cãci ele reprezentau o
problemã serioasã pentru minþile lor
obosite de atâta odihnã. Greºealã gravã
ºi de neiertat! Acum, cetãþile sunt în
curtea parcului iar parcul se crede
stãpân. Nici nu se îngrijeºte de ele, dar
nici nu lasã pe alþii sã o facã. Arogantã,
inertã, ineficientã ºi pãguboasã,
administraþia parcului, care nu are în
componenþa ei niciun istoric, ignorã
dispreþuitor toate degradãrile naturale
ºi distrugerile fãcute de nemernici
asupra monumentelor istorice. Iar onor
ministerul tace ºi nu face mai nimic.
Vorbe goale, dintr-un scaun de piele,
din Bucureºti, câteva telefoane cu
dispoziþii cãtre cei din teritoriu, fãrã
însã a le acorda un sprijin ºi... gata. A
hotãrât, totuºi, înfiinþarea unui comitet
de gestiune a cetãþilor dacice din Munþii
Orãºtiei. La prima vedere, o idee bunã.
La o a doua vedere ºi la numirea
membrilor acestui comitet, un
dezastru total. Comitetul de gestiune,
numit de ministrul culturii, este format
din 3 persoane. Sunt tocmai acele
persoane care, cel puþin dupã �90
încoace, fie cã nu au fãcut, fie cã nu
au reuºit sã facã nimic pentru
redresarea situaþiei. Ba mai mult, au
asistat la degradarea lentã ºi
neiertãtoare a unor monumente
înscrise pe lista UNESCO. Aceste

persoane sunt: dr. Mircea Angelescu,
prof.dr. Ioan Glodariu ºi dr. Adriana
Pescaru. Toatã lumea ºtie ce nu au
fãcut sau, dupã caz, ce nu au reuºit
sã facã cei trei care au pãstorit ani
buni aceste cetãþi. Numai cã un
ministru vremelnic, cel al culturii,
înconjurat de sfãtuitorii sãi, nu a ºtiut
aceste lucruri. Nu avea de unde sã ºtie,
aºa cum nu au avut nici predecesorii
sãi, sfãtuiþi de aceiaºi trepãduºi
mumificaþi în scaunele ministerului
într-o eternã adormire. O adormire
care a nãscut dezastre pentru istoria
noastrã ºi pentru monumentele
UNESCO.

În concluzie, atât timp cât domnul
ministru va continua sã dirijeze, la fel
de perseverent, o orchestrã care
cântã fals ºi grotesc, aceastã situaþie
nu are ºanse sã intre în normalitate
iar pe viitoarea placã funerarã a
Sarmisegetusei, alãturi de nume
precum, Caramitru, Theodorescu,
Angelescu, sau Opriº, va apãrea cu
siguranþã ºi numele de Iorgulescu.

P.S. Cine crede cã cele scrise mai
sus sunt exagerãri sau invenþii poate
vizita, liniºtit, cetatea dacicã de la
Bãniþa, monument istoric înscris pe
lista mondialã, UNESCO. ªi dupã
aia mai vorbim.
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Civilizaþii antice
ale Europei temperate

Iosif Vasile FERENCZ

Argument

CELÞII (IX)

Civilizaþia dacicã, fãrã nicio
îndoialã, a fost una remarcabilã;
dovadã este ºi interesul deosebit care
i-a fost acordat de cãtre lumea
ºtiinþificã ºi de cãtre publicul larg. Din
pãcate, ea este cunoscutã astãzi mai
ales datoritã descoperirilor
arheologice, dar ºi în acest fel a putut
fi recuperat un mare volum de

informaþii cu ajutorul cãrora este
posibilã reconstituirea, într-o mãsurã
oarecare, a vieþii comunitãþilor umane
din acea perioadã.

O altã sursã de informaþii pentru
înþelegerea vieþii unei populaþii este datã
de comparaþia cu viaþa altor populaþii

contemporane. Din acest motiv,
credem cã este util sã prezentãm în
paginile acestei reviste, pe parcursul
mai multor numere, una dintre
civilizaþiile contemporane cu care dacii
au intrat în contact în mai multe
rânduri. Aºa cum reiese ºi din titlul
acestui material, este vorba despre
celþi.

Odatã aºezaþi în Europa
centralã, interesul celþilor
din cea de a doua epocã

a fierului a fost îndreptat tot mai
pregnant spre lumea elenisticã. Aºa
cum am prezentat într-un numãr

anterior al excursului nostru
(CELÞII V), izvoarele au relatat
episodul întâlnirii acestora cu

Alexandru cel Mare, pe o
frescã reprezentând bãtãlia de
la Issus, imagine preluatã de

pe site-ul macedonia.org.
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Alexandru cel Mare. Momentul
coincidea cu epoca de apogeu a
puterii elene, în care chiar expediþia
la Dunãre a regelui macedonean a
avut ca scop intimidarea potenþialilor
agresori. Între aceºtia, aºa cum se
va vedea, celþii vor fi cei mai
periculoºi.

 Marea expediþie din Peninsula
Balcanicã, care s-a desfãºurat pe
parcursul anilor 280�277 î.Chr., a
avut o mare importanþã pentru
înþelegerea evoluþiei civilizaþiei
celtice din Bazinul Carpatic ºi din
Asia Micã. Din acest motiv îi vom
acorda o atenþie sporitã, iar
evenimentele vor fi prezentate pe
parcursul câtorva numere ale
revistei.

Invazia celþilor în secolul al III-
lea î.Chr. a fost posibilã datoritã
situaþiei politice din zonã în perioada
care a urmat dispariþiei lui Alexandru
cel Mare. Conflictele dintre diadohi,
continuate de urmaºii lor � epigonii
� au transformat Zona Balcanicã ºi
Orientul Apropiat într-un uriaº teatru
de rãzboi, celþii fiind implicaþi deseori.
Debutul expediþiei a fost posibil
datoritã acestor lupte interne, motiv
pentru noi sã rememorãm, pe scurt,
evenimentele derulate între moartea
lui Alexandu ºi data �marii expediþii�.

Prãbuºirea
colosului

Marele rege a trecut în nefiinþã
departe de casã, în Mesopotamia, în
legendarul Babilon, dupã o boalã
scurtã, dar care a evoluat cu violenþã,
în vara anului 323 î.Chr. Deºi avea
doar 33 de ani, realizãrile sale
militare ºi politice aveau sã îl ridice
la rangul de erou iar amintirea sa
avea sã dãinuie peste secole.
Încercarea egalãrii performanþelor
sale va fi un deziderat al multor
personalitãþi marcante ale antichitãþii.
Din pãcate, însã, Alexandru nu
apucase sã-ºi desemneze un
succesor. Fiul sãu, Alexandru al IV-
lea, rezultat din cãsãtoria cu Roxana,
avea sã se nascã abia peste câteva
luni, în timp ce un bastard al lui Filip
al II-lea � Aridaios � era epileptic.
Aceastã stare de fapte a dat prilej
diadohilor (generalii ºi colaboratorii
lui Alexandru) sã împartã
administrarea uriaºei stãpâniri.

Noua împãrþire

Antipatros va controla
Macedonia ºi liga oraºelor greceºti,
Lysimach (acelaºi personaj care ne
este cunoscut din episodul cu
Dromichaites) Thracia, Ptolemaios,
fiul lui Lagos, va întemeia o dinastie
în Egipt, lui Antigonos Monoftalmos
îi va fi încredinþatã Frigia ºi Anatolia
occidentalã, iar grecul Eumenes din
Cardia avea sã se instaleze în
Capadocia ºi Paflagonia în Anatolia
centralã ºi de nord. Seleucos, în lipsa
unei stãpâniri teritoriale, a primit
comanda cavaleriei.

Amintirea vie a stãpânirii marelui
rege a fãcut ca între aceºti diadohi
ºi urmaºii lor sã se dispute o luptã
încrâncenatã pentru restabilirea
autoritãþii asupra moºtenirii lui
Alexandru. Pe parcursul mai multor

decenii, diadohii au sperat sã
dobândeascã tronul Macedoniei
pentru a-ºi legitima pretenþiile asupra
moºtenirii lui Alexandru. Singura
excepþie de la acest joc a fost
Ptolemaios, care a preferat sã-ºi
consolideze ºi sã-ºi menþinã
autoritatea în Egipt, politicã urmatã
apoi de urmaºii sãi.

Conflictele

Primul dintre urmaºi care a fost
scos din calcule a fost Eumenes �
învins de Antigonos în anul 316. I-a

Ptolemaios Lagos, imagine
preluatã de pe site-ul

Wikipedia.htm.

Colanul de la Gorni Cibar, detaliu,
dupã R. ªi V Megaw.
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urmat bãtrânul general Antipatros,
care s-a stins din viaþã, fiind urmat
la conducere, dupã un ºir de conflicte,
de fiul sãu, Cassandros. Între timp,
Seleucos ajunsese sã stãpâneascã la
Babilon. Noi alianþe s-au legat
împotriva lui Antigonos, astfel cã în
urma înþelegerilor, se recunoºtea
status-quo-ul.

Un eveniment important a avut
loc în 301, înregistrat de istorie ca
�bãtãlia regilor� de la Ipsos. Cu acel
prilej s-au aflat faþã în faþã Lysimach
ºi Seleucos, de o parte, iar de
cealaltã, Antigonos ºi fiul sãu
Demetrios, cei din urmã fiind învinºi.
În 297 s-a stins Cassandros, lãsând
urmaºi prea tineri pentru a se
impune. Ca urmare, Demetrios
Poliorchetes s-a proclamat rege în
Macedonia în 294, însã liniºtea sa va
dura foarte puþin, fiind alungat în anul
288 de invazia comunã a lui
Lysimach ºi Pirrus al Epirului.

Momentul a fost favorabil lui
Lysimach pentru a încerca sã-ºi
afirme pretenþiile la un rol de prim
rang. El avea sã se confrunte cu
Seleucos, la Kurupedion, în Asia

Micã, în anul 281 î.Chr, unde a ºi
cãzut pe câmpul de luptã. Nici
Seleucos nu a reuºit sã profite de
victorie, fiind asasinat de Ptolemaios
Keraunos ºi care, la rândul sãu, va
fi ucis de cãtre celþi.

Dupã anul 280, regatele elenistice
vor cunoaºte o etapã caracterizatã
printr-o mai mare stabilitate, urmaºii
diadohilor fiind preocupaþi de
conservarea puterii în cadrul
stãpânirilor existente. Aceastã stare
a lucrurilor va fi, totuºi, afectatã de
zguduirile puternice provocate de
invazia celþilor în Balcani. Dispariþia
lui Lysimach a lãsat frontul nordic al
Macedoniei ºi al Thraciei fãrã
apãrare. Calea invadatorilor, care de
multã vreme urmãreau sã gãseascã
o breºã, a fost astfel deschisã.
Impactul a fost atât de puternic, încât
au fost necesari câþiva ani pentru ca
celþii sã fie respinºi sau re-
direcþionaþi iar ordinea sã fie
restabilitã.

Primele încercãri

Ei nu erau la prima tentativã de a

pãtrunde spre sud. Se pare cã în anul
310 î.Chr. celþii i-au atacat pe
autariaþi, o populaþie ilirã care locuia
teritorii aflate în nord-vestul
Balcanilor ºi care, în urma acestor
evenimente, s-a retras spre sud.
Cassandros a fost nevoit sã-i
opreascã ºi sã-i colonizeze în
þinuturile mãrginaºe ale Peoniei ºi
Thraciei. Dar acesta nu a fost
singurul atac: curând s-a produs un
al doilea.

În anul 298 î.Chr, grupuri de
rãzboinici conduse de Cambaules au
înaintat spre Thracia, dar ºi acestea
au fost oprite de acelaºi Cassandros,
dovadã cã Macedonia ºi Thracia
încã erau capabile sã asigure o
apãrare eficientã. Descoperirea unui
colan de aur în Bulgaria, la Gorni
Cibar, a fost consideratã ca o dovadã
arheologicã a acestor evenimente.

Marele ºoc avea sã se producã,
însã, câþiva ani mai târziu. În
primãvara anului 280 î.Chr., s-au pus
în miºcare trei coloane de rãzboinici,
însoþiþi de familiile lor. Aceste
evenimente vor fi descrise în
numãrul viitor.

Maxima extensie a imperiului creat de Alexandru cel Mare, imagine
 preluatã de pe site-ul macedonia.org
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Punerea la îndoialã a
infailibilitãþii unor concluzii
istorice �tradiþionale�, nu

numai prin explorarea lipsei de
documentare justificativã din
ungherele obscure ale acestor
concluzii ci, mai ales, prin utilizarea
celor mai moderne mijloace ale
studiului pluridisciplinar, este
confirmatã ºi de cercetãrile recente
efectuate de doi remarcabili savanþi

englezi, specialiºti în geneticã, ale cãror
opinii le expunem mai jos*.

Aceºtia au întreprins o vastã
cercetare ADN (analizã geneticã) pe
elocvente seturi ale populaþiei britanice
ºi irlandeze, concluzionând cã se
impune o �rescriere� a istoriei vestului
european potrivit noilor repere pe care
le oferã � obiectiv! � ºtiinþa.
(Cititorii�DACIEI MAGAZIN� care
au frecventat site-ul internet
DACIA.ORG, cunosc desigur
importantele informaþii pe care le
prezintã acolo dr. Napoleon Sãvescu
referitoare la aplicaþia, în istorie, a

Ipoteze de ultimã orã
prof. Timotei URSU

(Consilier ºtiinþific al Societãþii DACIA REVIVAL INTERNATIONAL)

cercetãrilor ADN).
Aparent, cercetãrile

celor doi savanþi englezi
nu �intervin� în disputele
privind istoria veche
(inclusiv �neoliticã�) a
spaþiului danubian, zonã
cu masive repercursiuni
în formarea �tracilor
nordici�, geto-dacii,
strãmoºi recunoscuþi ai
poporului nostru Vlaho-
Român. Dar adãugate
opiniilor recent expuse
de recunoscuþi savanþi
europeni, precum
I.M.Diakonov, Collin
Renfrew, Kalewi Wiik,
Gray, Atkinson, etc. � privind
concluzia cã originea �indo-
europenilor� se aflã în sud-estul
Europei (vezi prezentarea ºi
comentariul pe care le-am expus în
DACIA MAGAZIN, 2005 ºi în
articolul postat 04.10.2006 pe site-ul
DACIA.ORG) � aceste informaþii
devin extrem de utile fiºierului celor
interesaþi de importantul subiect
�DANUBIANA�.

Examinarea unor astfel de noi
abordãri ale domeniului istoriei ne
reaminteºte punctul de vedere al unui
remarcabil cercetãtor român, I.D.
Coterlan, total ignorat de istoriografia
noastrã numai pentru cã, fiind un� �
român auto-exilat în Occident�,
studiile sale au fost publicate dupã al
Doilea Rãzboi Mondial în strãinãtate
(respectiv în Spania!): � Orizontul
istoric al Omului se amplificã pe
mãsura înregistrãrii de date istorice
noi ºi, în aceeaºi mãsurã, concluziile
care erau valabile pentru premergãtori
prezintã caracter ºi aspecte
nesatisfãcãtoare pentru urmaºi,
impunând cercetãtorilor de meserie o

cumpãnire nouã a
cunoºtinþelor, cu toatã
o b i e c t i v i t a t e a
prescrisã de
istoriografie. Mai
totdeauna un astfel de
proces de revizuire a
celor stabilite de
î n a i n t a º i
demonstreazã cã, în
raport cu stadiul
istoric PREZENT,
multe din cele scrise
altãdatã trebuie
eliminate, deoarece
suferã de erorile
inerente unei
cunoaºteri limitate a

faptelor istorice. De foarte multe ori
astfel de erori afecteazã nu numai
interpretarea faptelor istorice, ci
însãºi concepþia fundamentalã care
stã la baza acestor interpretãri. Erorile
în chestiune, explicabile � dupã cum
am arãtat � devin (totuºi!) factori
gravi, elemente de falsificare
conºtientã a realitãþii istorice, din
momentul în care cercetãtorii,
posteriori celui care le-a stabilit
potrivit orizontului sãu limitat de
cunoaºtere istoricã, ar cãuta sã le
impunã drept �adevãr inamovibil�, în
ciuda evidenþelor mai noi!��
(�DACOROMANIA GERMANICA�,
ed. DESTIN, Madrid 1960, p. 109-
110).

De meditat la cuvintele de mai sus!

Stephen Oppenheimer (medical
geneticist at University of Oxford), în
volumul: THE ORIGINS OF THE
BRITISH: A GENETIC DETECTIVE
STORY ºi Brian Sykes, (medical
geneticist): SAXONS, VIKINGS
AND CELTS; THE GENETIC
ROOTS OF BRITAIN AND

Stephen Oppenheim
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IRELAND. (ambele volume au
apãrut în anul 2006)

Analizele au în vedere, ca reper,
ultima glaciaþiune europeanã (13-
15.000 BC) care ar fi �gonit� nucleele
umane primare din Insulele Britanice
înspre refugii sudice (cum ar fi � se
presupune � Peninsula Ibericã, feritã
de �temperatura glacialã� prin
barajul Munþilor Pirinei). Dupã
retragerea gheþarilor (aprox. 13.000
BC-12.000 BC), ramuri tribale de
�vânãtori ºi culegãtori�, vorbind
probabil un idiom asemãnãtor vechii
limbi basce, urcã pe coasta atlanticã;
cum �insulele� nu sunt încã
despãrþite de continent, ci legate prin
istmuri solide � aceste ramuri tribale
�revin (?!) în Peninsula Britanicã�.
Ele supravieþuiesc cu dificultate unei
a doua glaciaþiuni, mai reduse, între
11.300 � 8.500 BC. Al doilea dezgheþ
însã, angajând o masivã topire a
gheþarilor emisferei nordice ºi inclusiv
a unor masivi gheþari montani,
conduce la amplificarea creºterii
apelor mãrilor; între acestea: ale
Canalului Englez ºi ale Mãrii
Irlandei, separând Insulele Britanice
de continent (8000-7000 BC),
determinând importante modificãri
ale coastelor oceanului planetar ºi
influenþând puternic climatul
continental, inclusiv migrarea de
populaþii în Europa.

Perioada care urmeazã este
consideratã începutul neoliticului
european (circa 7000 BC).

Potrivit concluziilor de analizã
geneticã (DNA), actuala populaþie
�dublã� a Insulelor Britanice � englezi
ºi irlandezi � despre care se credea cã
se �trag� cu certitudine din douã
rãdãcini etnice diferite, primii din
anglo-saxoni iar ceilalþi din celþi,
prezintã surpriza unei BAZE
GENETICE COMUNE, în proporþie
elocventã: mai mult de douã treimi din
tabloul genetic al celor douã populaþii
prezintã identitãþi DNA. Aceasta
înseamnã o anume unitate neoliticã,
chiar pre-neoliticã a populaþiei
clasificatã drept Iberian People,
anterioarã valului de invazie celticã
(apreciat a fi, ºi acesta, mai vechi
decât s-a crezut: mileniile 4-5 BC.

Acei celþi veniþi în Insulele Britanice
ar fi �introdus agricultura�, deoarece
vestigiile arheologice noteazã apariþia
� tocmai în aceastã perioadã � a unor
noi îndeletniciri, altele decât vânatul
ºi pescuitul).

(NOTÃ T.U.: Astãzi este cvasi-
unanim acceptat în cercetarea
europeanã conceptul cã agricultura,
ca nouã deprindere umanã pe acest
continent, a înflorit acolo unde
condiþiile naturale o puteau stimula: pe
valea Dunãrii Medii ºi Inferioare. Este
de remarcat perioada avansãrii în
extremitatea vesticã a continentului,
apreciatã anterior drept: 2500-2000
BC, a unor triburi agresive, aºa
numitele generic �Beaker People�
(Poporul Cãnii), ale cãror urme sunt
identificate arheologic prin utilizarea
prototipului �ceºtii dacice�, o cãniþã
neoliticã care repetã un anume desen
incizat, caracteristicã culturilor
echivalente �carpatice� (în fapt:
pannonice!), ºi a unor topoare
asemãnãtoare celor �miceniene� dar
ºi celor� �carpatice�! Or, principial,
teoria originii central- danubiene a
exploziei demografice ºi a rãspândirii,
de pe cursul Dunãrii Centrale în toate
direcþiile cardinale a seminþiilor indo-
europene se adecveazã perfect acestei
concluzii privind �ramura vesticã�
(celticã) a expansiunii, cu condiþia ca
� odatã cu recunoaºterea unei avansãri
anterioare a celþilor � sã se admitã ºi
identificarea lor cu acei� �Beaker
People�! Evident, este o ipotezã care
aºteaptã o confirmare conclusivã).

Ulterior au apãrut în Insulele
Britanice ºi populaþii plecate din
Europa de Nord, vorbind o limbã de
originã germanicã; dar, reduse ca
numãr, aceste populaþii au influenþat
doar parþial ºi doar în latura esticã a
Insulelor Britanice conformaþia
etnicã. Practic, circa trei sferturi din
strãmoºii actualei populaþii britanice
ºi irlandeze � afirmã dl. Oppenheimer
pe baza analizei genetice � au venit
în acele zone între 11.000 ºi 5.500 BC.
Cei veniþi ulterior, valuri de
�invadatori anglo-saxoni�, lasã în
tabloul genetic al actualei populaþii
urme proporþional reduse: 12% la
Irlandezi, 20% în Wales, 30% în
Scoþia, 33% în sudul ºi sud-estul

Angliei. Asta pe ansamblu. Dar niciun
grup etnic invadator nu a impus o
�prezenþã geneticã� mai mare de�
5%! Fenomenul se explicã prin faptul
cã din punct de vedere cantitativ, noii
veniþi erau puþini, chiar ºi în epocile
unor mari migraþii: pânã ºi
�generosul� arheolog Heinrich
Haerke estimeazã numãrul
invadatorilor anglo-saxoni din secolul
IV A.D. la mai puþin de 250.000
persoane în raport cu o populaþie
britanicã de circa ºase ori mai
numeroasã; cât priveºte invazia
�Normandã� (Vikingã) din jurul
anului 1066, aceasta n-a adus decât
un maximum de 10.000 noi-veniþi. ªi
mai puþin reprezentat genetic este
�genomul italic�, chiar dacã un
anumit numãr de legiuni ºi cohorte
romane au ocupat jumãtatea de sud a
Britanniei pentru circa patru secole.

(Notã T.U.: Asta ar trebui sã dea
de gândit celor care mai pretind,
aberant, cã cele CÂTEVA MII de
soldaþi aºa-zis �Romani� rãmaºi în
unitãþile militare din Dacia Felix,
în fapt strãini recoltaþi din toate
colþurile Imperiului � ca ºi
�negustorii colonizaþi� în Dacia
Romanã, pe care documentele
aureliene îi pretind a fi fost
�Romanii repatriaþi, la sudul
Dunãrii� (!) � au putut contribui
GENETIC la tabloul DNA al
viitorilor Vlahi, în condiþiile în care
masa �dacicã� se apreciazã cã
numãra câteva milioane de
localnici, din Munþii Slovaciei pânã
dincolo de Nistru?!? Este mai mult
decât sigur cã în tabloul genetic al
românilor se vor identifica
amprente ale acelor populaþii cu
care strãmoºii noºtri au coabitat în
fapt, cãci era vorba de �aºezãri de
populaþii�, în timp, ºi nu de o
ocupaþie militaro-economicã
temporarã; în cazul �ocupaþiei�, un
anume fragment oportunist de
populaþie se poate arãta interesat
în fraternizarea cu agresorul, iar
istoria oferã numeroase exemple în
acest sens; dar nici pe departe masa
etnicã!.. Una din sarcinile prioritare
pentru restabilirea adevãrului
istoric este aceea a unor largi
eºantioane genetice recoltate de la
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populaþia actualã româneascã ºi
examinarea lor, în paralel ºi
independent, de mai multe
laboratoare de recunoscutã
performanþã europeanã; iar
rezultatele analizei DNA vor amuþi,
cu certitudine, multe guri
zgomotoase localizate la� sudul
Cãii Victoriei din Bucureºti, �guri
tropãitoare din picioare� care
continuã sã-ºi reclame, cu mândrie,
descendenþa din oficiantele�
lupanarelor afectate confortului
celor douã legiuni romane
(pedepsite sã pãzeascã, dincolo de
�graniþa fireascã a Imperiului�:
jefuirea aurului ºi recoltelor Daciei
Felix) !�

�Nici în Vestul Europei
interpretarea trecutului, chiar sprijinitã
de cerecetarea geneticã, nu �cântã la
unison�: profesorul dr. Mark Thomas,
de la University College, Londra,
împreunã cu colegii sãi de catedrã
pretind cã invadatorii (medievali) ai
Angliei Centrale au mãturat,
literalmente, populaþia localã � în
proporþie de 50-100%! � pentru cã,
spun ei, aºa-numitul �cromozom Y�
al populaþiei masculine engleze ar fi
foarte asemãnãtor, dacã nu chiar
identic, cu cel al populaþiilor din
Norvegia ºi din zona Friesland a
Danemarcei, douã þinuturi din care
invadatorii ar fi fost originari. Un alt
genetician, CR.Tyler-Smith de la
Sanger Centre (Cambridge), pretinde
cã acel cromozom �Y� este de
�origine neoliticã�, inclusiv ibericã; aºa
cã identificarea lui cu �Y� Viking ar
constitui o �forþare a evidenþei��

Chiar dacã, pentru moment, nu
toate opiniile coincid, cert e cã analiza
geneticã a ajuns sã contrazicã nu
numai presupunerile arheologice sau
concluziile istorice universitare, dar
ºi� lingvistica! Sprijinit de cercetãrile
aplicate vocabularului � ale lui Peter
Forster (genetician la Anglia Ruskin
University) � dr. Oppenheimer
demonstreazã cã limba celtã este cu
mult mai veche decât se credea, ºi cã
engleza nu derivã ca o rezultantã
medievalã din �Anglo-Saxonã�, ci cã
reprezintã o ramurã distinctã, a patra,
a trunchiului �germanic�; ºi cã se

vorbea în Britannia încã înainte de�
invazia romanã! ( Notã T.U.: Ar
putea fi aceasta o încurajare ºi
pentru cercetãtorii români care
cred în �autohtonia� proto-
românei anterior contactului cu�
armurile ºi prohapurile cohortelor
romane?!).

Potrivit opiniei dr. Oppenheimer,
�proto-engleza� a fost introdusã în
insule odatã cu venirea strãveche a
unor triburi belge (strãmoºi ai
actualilor belgieni, a cãror limbã
prezintã tulburãtoare apropieri ale
�trunchiurilor lingvistice� cu ceea ce
apreciem a fi fost �danubiana�,
respectiv cu baza � presupusã � a
dezvoltãrii, ulterioare, a limbii traco-
geto-dacice ºi a celorlalte ramuri indo-
europene!). Acele strãvechi triburi
�belge� vorbeau� prototipul limbii
Vickingilor medievali,
concluzioneazã dr. Oppenheimer. � N-
au introdus Vikingii limba lor în Anglia,
pentru cã limba respectivã se vorbea
acolo încã dinaintea invaziei romane:
Caesar îi descrie pe Belgi locuind ºi
pe o parte ºi pe cealaltã a Canalului !�.

Cum �Proto- germanica� s-a
despãrþit încã din mileniile 2-3 BC în
ramurile: vesticã (Germana ºi
Daneza), esticã (Gota ºi Vandala) ºi
cea nordicã (Islandeza, Olandeza,
Norvegiana), asta potrivit unei
concepþii tradiþionale, unii se simt
inconfortabil sã admitã ºi o posibilã
ramurã a patra, pornitã � chiar
anterior! � din Centrul Europei ºi prin
veriga �belgã�, aterizând în
Britannia.

O posibilã întrebare, sugeratã de
frecventarea unor astfel de
remarcabile cercetãri efectuate pe plan
mondial, invitã la observaþia cã
strãmoºii noºtri ocupau tocmai
CENTRUL (de iradiere!?) a unor
astfel de detectate miºcãri neolitice ºi
post-neolitice de populaþii europene.
În acest caz, concluzia fireascã e
aceea cã abordarea Istoriei Vechi a
României (cu largi implicaþii asupra
justei interpretãri a Istoriei Medievale
Româneºti ºi, de aci, asupra celei
contemporane!) nu mai poate fi lãsatã
pe seama unor aprecieri subiective,
depãºite cu evidenþã de realitate,

aprecieri � fie ele ºi blagoslovite de
nevoia de afirmare a unor bãrbi
universitare! � care cantoneazã istoria
strãmoºilor noºtri ºi, implicit a
urmaºilor acelora, în conul de umbrã
rezultat din fraternizarea lipsei de
informaþie cu o crasã lipsã de încredere
în virtuþile autohtone. Credem cã este
timpul ca Istoria României sã nu mai
atârne de sãpãligile unei arheologii
incapabile sã se depãºeascã pe sine
însãºi ºi incapabilã sã accepte cã rolul
ei este, pe cât de evident, pe atât de
parþial, astãzi, într-o CONCERTARE
PLURIDISCIPLINARÃ, a cãrei
datorie � ºi nu moft! � este sã
exploreze orizonturile inaccesibile
arheologiei!

Un caz, pe cât de elocvent, pe
atât de scandalos este continuarea
atribuirii marelui complex antic
Kogaion de la Dealul Grãdiºtei din
Munþii Orãºtiei � oricând
intercalabil celor� nu ºtiu-câte-
Minuni-Mondiale -ale Trecutului!
� doar� cercetãrii (ºi pseudo-
conservãrii) arheologice, în timp ce
aceastã enormã avuþie naþionalã ar
trebui gestionatã de un veritabil
INSTITUT DE DACOLOGIE, care
sã �asigure cezarului (respectiv
arheologilor!) ceea ce este al�
cezarului�, dar sã coordoneze un
foarte coerent efort naþional,
pentru o cercetare pluridisciplinarã
exhaustivã, o conservare exemplarã
ºi o exploatare turisticã
internaþionalã care poate aduce
incredibile (!!!) venituri economiei
naþionale!

Poate cã, dacã nu astãzi, fie ºi
mâine, �aleºii poporului� nostru � un
popor care a devenit acum MEMBRU
AL UNIUNII EUROPENE! � îºi vor
abate, în sfârºit, atenþia de la
nesfârºitele jocuri de culise
dâmboviþene ºi de la portofelul
personal cãtre interesele reale ale unei
naþiuni care, spre surpriza multora,
deþine cu mult mai multe valori decât
cele pasibile a fi valorificate prin�
licitaþii!

Acel moment ar marca nu numai
sprijinirea realã a istoriei, ci chiar
intrarea �lor� în Istorie!�
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ANUNÞ
Al 8-lea Congres International de Dacologie

„ Tomiris 2007 “

20–21 Iulie, 2007
Dacia Revival International Society

21-26 Broadway, New York, NY 11106, U.S.A.
Phone: (718) 932- 1700 or 031 810 6172; FAX: (718) 728- 7635;

E- mail: mail@dacia.org, tomiris2007@gmail.com  Website: http://www.dacia.org/2007

Doamnelor ºi domnilor,

«DACIA REVIVAL INTERNATIONAL SOCIETY» are deosebita onoare de a vã invita sã participaþi cu
lucrãri ºtiinþifice la cea de-a 8-a ediþie a Congresului Internaþional de Dacologie «Tomiris 2007», ce va avea loc
în zilele de 20�21 iulie 2007 la Centrul Cultural al MAI din Bucureºti, strada Mihai Voda, nr. 17.

Aºa cum v-am obiºnuit din anii trecuþi, sesiunile ºi programele asociate Congresului vor acoperi multiple
aspecte ale istoriei Daciei. Aceste multe ºi variate oportunitãþi de schimb intelectual vor marca stadiul actual al

tineri un forum de a-ºi prezenta lucrãrile.

Programul ºtiinþific al Congresului include urmãtoarele secþiuni:
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� Personalitatea ºi simbolismul legendarei regine massagete Tomiris.
Moderator:  Napoleon Sãvescu ºi Timotei Ursu

2 � Alte aspecte ale istoriei Daciei.
Moderator: G. D. Iscru

3 � Cultura ºi civilizaþia dacicã reflectatã în mitologie, credinþe, tradiþii, folclor, medicinã, literaturã
ºi artã.

Moderator: Viorica Enachiuc

Se aºteaptã participarea oamenilor de ºtiinþã din Bulgaria, Canada,  Elveþia, Germania, Italia, Israel,  Macedonia,
Serbia, Slovacia, Rusia, SUA ºi alte þãri.

Limbile în care se vor desfãºura lucrãrile congresului sunt româna ºi engleza.

DATE IMPORTANTE:
Termenul limitã pentru trimiterea rezumatelor lucrãrilor: 15 Mai 2007
Anunþarea lucrãrilor acceptate: 1 iulie 2007

Foarte important: Termenul limitã pentru primirea lucrãrilor acceptate, în varianta completã, la
Fundaþie este 15 Iulie 2007. Numai lucrãrile primite pânã la aceastã datã vor putea fi prezentate la
Congres, fãrã nicio excepþie! Mulþumim pentru înþelegerea dumneavoastrã.

Vizitaþi www.dacia.org pentru noutãþi, schimbãri ºi adãugiri.
Aºteptãm confirmarea participãrii dumneavoastrã, împreunã cu un rezumat al prezentãrii pe care doriþi sã o

susþineþi la Congres, care sã nu depãºeascã 2 pagini (font Times New Roman, preferabil cu diacritice) în format
electronic pe adresa:   tomiris2007@gmail.com sau mail@dacia.org, sau sub formã de CD/dischetã/mate-
rial dactilografiat prin poºtã, pe adresa:

Dacia Revival International
Attn. Andrei Banica
Str. Orzari nr. 15,
Bucureºti, cod 021551

Telefon :     +40 726 113 151
                   +40 21 315 7282
Fax:            +40 21 321 5354

Rezumatul prezentãrii trebuie sã se conformeze regulilor stabilite de cãtre organizatori:

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

2. Trebuie completat un �Formular de participare� (pe care îl gãsiþi la http://www.dacia.org/2007) ºi trimis
împreunã cu rezumatul prezentãrii. Vã rugãm sã includeþi urmãtoarele informaþii: numele autorului, instituþia cu
care este afiliat, adresa completã, numãrul de telefon/ fax, e-mail.

3. Rezumatul trebuie sã fie dactilografiat conform indicaþiilor din Ghid, nu trebuie sã conþinã mai mult de 300
de cuvinte, ºi trebuie sã indice clar conþinutul tezei, metodologia ºi concluziile.

4. Rezumatul prezentãrii (în douã copii dacã este dactilografiatã pe hârtie), via poºtã, e-mail sau pe dischete/
CD trebuie sã fie trimis pânã pe 15 mai 2007.

Lucrãrile prezentate la congres pot ocupa un spaþiu de 10�15 pagini, pentru publicare, însã citirea lor nu
trebuie sã depãºeascã 20 de minute. Moderatorul secþiunii va limita timpul de prezentare la strict cele 20 de
minute.

NOTA: Trimiterea rezumatului va fi consideratã ca un angajament din partea autorului acestuia de a participa
la Congres, în cazul în care lucrarea va fi acceptatã de cãtre comisia ºtiinþificã.

Dacã aveþi nelãmuriri cu privire la cel de al 8-lea Congres Internaþional de Dacologie �TOMIRIS 2007� vã
rugam sa ne contactaþi, fie direct fie via e-mail.

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

Cu stimã,
Directorul comitetului de organizare,

Andrei Bãnicã
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Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA

De la „latinismul“ istoriografic la
„dacismul“ romanticilor

1. Dupã ce în istoriografia
româneascã din secolele XVI�XVIII
fusese impusã ideea unitãþii ºi
romanitãþii poporului deopotrivã cu
aceea a latinitãþii limbii, secolul al
XIX-lea avea sã descopere ºi sã
valorifice o altã idee cardinalã
integratoare raportatã la etnogeneza
daco-românilor. E vorba de aºa-
numitul �dacism� care, enunþat de
unii cãrturari ºi literaþi preromantici,
a devenit o adevãratã �obsesie
culturalã�, mai ales în a doua jumãtate
a secolului trecut, dacã e sã ne gândim
la cercetãtori de tipul lui Bolliac sau
Hasdeu ori la poeþi de anvergura
romanticã ºi vizionarismul lui Mihai
Eminescu.

Dacismul venea, într-un fel, sã
contracareze ideea purismului ºi a
latinismului, enunþatã de Nicolaus
Olahus, pe la jumãtatea secolului al
XVI-lea, ulterior de Grigore Ureche,
Miron Costin, Dimitrie Cantemir,
reluatã, apoi, într-o argumentaþie
istorico-filologicã mai amplã, de
corifeii ªcolii Ardelene, mai totdeauna
pe filiera unui umanism ºi luminism
de reverberaþie catolicã. Acel �de la
Râm ne tragem�, care a fãcut epocã
în cultura românã, dominând aproape
trei secole gândirea scriitorilor vechi,
a fost supus, în secolul al XIX-lea,
unui examen de conºtiinþã naþionalã,
cãci, din �varvarii� de altãdatã, dacii
au devenit vitejii ºi prea-drepþii noºtri
strãmoºi, demni de toatã consideraþia
ºi admiraþia contemporanilor. Mai ales
cã, tot acum, textele unor mari
gânditori antici precum Herodot,
Strabon, Platon veneau sã legitimeze
acel sentiment de mândrie geto-
dacicã, de redescoperire a

strãvechimii noastre multimilenare în
vatra carpato-balcano-ponticã.

Multe din documentele antice,
medievale ºi moderne referitoare la
antichitatea traco-geticã, necunoscute
pânã acum din varii motive, vor deveni
puncte de sprijin în favoarea
dacismului, al cãrui �corp de idei�
acum începe a se construi, în cercetãri
individuale (cãci, instituþional, abia în
1972 va fi creat Institutul naþional de
tracologie, cu congrese din 4 în 4
ani).

Iatã, spre exemplu, câteva rânduri
dintr-o „Histoire de la Valachie, de la
Moldavie et des Valaques
transdanubiens� (1837), scrisã de
Mihail Kogãlniceanu în acel spirit
admirativ al reconsiderãrilor naþionale:

„Les habitants de ce pays étaient
les Daces, le peuple le plus guerrier,
le plus courageux et le plus
indépendant du temps où la Rome
était l’esclave d’Auguste”.1

E vorba, scrie în continuare
istoricul paºoptist, de dacii care au
rezistat unor faimoase expediþii
(Darius, Alexandru, Lysimah) ºi care
„dans les plus beaux jours de l’Empire
força les Romains à lui payer un tribut
pendent douze ans (88–100)”.

E interesant de observat cã aceastã
�revoltã a fondului autohton”, de care
va vorbi filozoful culturii Lucian Blaga
peste un secol, se produce, ca o
legitate universal-organicã, ºi la nivelul
altor culturi. Iatã, bunãoarã, cazul
Franþei, unde Camille Jullien (mai tânãr
cu o generaþie decât Hasdeu al nostru)
va afirma într-o Istorie a Galiei cã
�mult lãudata civilizaþie romanã nu a
fost decât un militarism brutal, care a
distrus începuturile unei culturi

promiþãtoare, «locale» (celtice)�. Tot
astfel cum, pe la 1900, �gândirea
spaniolã se «desolidarizeazã» de
latinitate ºi de Roma, prin Unamuno,
revendicându-ºi rãdãcini «pasionale
africane», vizigoþii. Atitudini
asemãnãtoare de autonomie pot fi
întâlnite în Germania ºi Anglia.�2

Încã de acum, în scrierile
cercetãtorilor ºi literaþilor paºoptiºti,
se configureazã, în paralel cu noul
accent pus pe ideea de etnogenezã,
acea mitologie a spiritualitãþii geto-
dace, indisolubil legatã de o realã
protoistorie. E acea fervoare a
reconsiderãrilor protoistorice, ce se va
coagula într-o doctrinã cu adevãrat
stranie ºi emoþional mitologicã din
�DACIA PREISTORICÃ� a lui
Nicolae Densuºianu, apoi în ºcoala
istoricã pârvianã ºi în metafizica
blagianã.

Cu toate cã vorbeºte de acel �genio
Daciârum” (reprezentat de „une
vieille femme qu’on appelle Baba
Dochia”, care „c’est conservé jusqu’à
nos jours�), totuºi, Kogãlniceanu nu
reuºeºte a depãºi un anumit poncif
istoriografic, afirmând rãspicat cã
Traian împãratul �parvint à extirper
la nation des Daces”!

Sunt limite inevitabile ale unei
gândiri de epocã, explicabile dacã
avem în vedere stadiul de început al
�dacismului�. Importante rãmân, însã,
sentimentul de mândrie autohtonã ºi
acel reflex cultural de apãrare în faþa
�cosmopolitismului�, atât de vizibil, în
epocã, ºi la alþi cãrturari, înrolaþi sub
steagul aceleiaºi �idei naþionale�,
precum Alecu Russo, hotãrât ºi el �a
pune o zãbalã strãinismului� ºi a
combate �imitaþia necugetatã�, care
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�stricã mintea ºi inima�. Cel ce face
elogiul lui Decebal ºi, în general, al
dacilor, afirmã categoric în Studie
moldoveanã cã �dacã aº fi poet ºi mai
ales poet mitologic, aº edita întâi
mitologia româneascã, care-i
frumoasã ca ºi cea latinã sau greacã�.

„ Umbra lui Decebal� � crede
Russo � se prelungeºte dramatic peste
întreaga noastrã istorie ºi, în
comparaþie cu �lumina lui ªtefan� (un
ecou �moldovean�), ea ar întruchipa
un mesaj mai general: „Decebal este
eroul lumii”.

E, în toate acestea, acel spirit de
continuitate pe care Alecu Russo îl
citeºte în paginile zbuciumatei noastre
istorii, în reverberaþii de memento
mobilizator: �Dupã unsprezece secole,
ªtefan a ridicat spada sângeroasã care
cãzuse din mâna lui Decebal. Cine
oare va fi chemat a rãdica spada
purtatã cu atâta glorie de ªtefan cel
Mare? ªi când?...�

Conºtient cã �noi suntem un
amestec de urmaºi ai romanilor cu
coborâtorii lui Decebal�, Russo face,
în pasaje vibrante, elogiul daco-
romanilor, încercând sã identifice, la
strãmoºii noºtri, anumite elemente de
antropologie ºi etnopsihologie dacicã.

Epoca paºoptistã redescoperã,
aºadar, mitologia dacicã ºi, o datã cu
aceasta, reia, în acolada unui amplu
vizionarism romantic, problematica
etnogenezei, mulþi dintre cãrturarii ºi
literaþii epocii mergând pe ideea
latinitãþii, a originii �râmlene�.
Precum, bunãoarã, Gh. Asachi, care,
dupã studii la Roma, reia ideea
latiniºtilor ardeleni, fie ºi în versuri
trudite: �ªi cum în deºearta Dacie
popor nou se-ntemeiazã,/ De-unde
limba, legi ºi nume a românilor
deereazã...�

El ne-a lãsat binecunoscuta
legendã Traian ºi Dochia, versificând
ideea poporanã a �împietririi� Daciei
urmãrite de cuceritorul Traian,
sugerând, într-un fel, discret, ideea de
rezistenþã, de neparticipare, de refuz
a autoritãþii imperiale, cu semnificaþii
de etnogenezã! Tot la Asachi întâlnim
tema-simbol a muntelui sacru

întruchipat de Ceahlãul � Pion,
Olimpul zeilor dacici.

Motive clasice ºi mitologice se vor
întâlni ºi în creaþiile altor paºoptiºti,
precum Al. Pelimon, C. Stamati,
Romulus Scriban, Frederic Damé, ºi,
mai ales, la Bolintineanu, autorul
epopeii Traianida (1970), în care
accentul cade pe umanizarea
personajelor eroice ºi mitologice,
�umanul� dominând �eroicul� ºi, în
acest fel, amplul poem golindu-se de
gravitatea ºi farmecul marilor
semnificaþii pe care se sconta...

2.1. În Muntenia epocii paºoptiste,
reprezentantul fervent al �dacismului�
va fi Cezar Bolliac. Spre deosebire
de Russo, acesta se dovedeºte mult
mai aplecat asupra domeniului, poate
ºi prin pasiunea arheologicã ce i-a
adus dovezi, procurându-i revelaþii ºi

observaþii de toatã lauda. Ideile
romanticului Bolliac vin în apãrarea
unui trecut istoric ºi a unei tradiþii, pe
care le vede ameninþate de acelaºi
�cosmopolitism� sibarit, de
�invaziunea unei civilizaþii strãine�.

Trebuie, zice Bolliac, sã revenim
la identitatea naþionalã, sã tragem punþi
�între cele trecute ºi cele viitoare�,
declarându-se un partizan al ideii de
progres, însã pe calea dezvoltãrii

organice, altfel vom risca a deveni �o
naþiune de aborigeni�, cãreia
�strãinismul� îi va pune în primejdie
�ºi datinile, ºi religia, ºi limba, ºi istoria�
(art. Literatura ºi limba, 1868 ).

Mult mai vehement se va manifesta
Bolliac în Excursii arheologice (1869)
ºi, în acest sens, convingerile sale intrã
în rezonanþã cu ideile marelui Hasdeu,
care deja tipãrise, în 1860, faimosul
articol Perit-au dacii?, piatrã de hotar
în cercetarea proto-istoricã
româneascã.

Mult mai vibrant în poezie, însã,
Bolliac dã expresie unui profund
sentiment dacic, când, în urma unei
excursii fãcute în Bucegi, împreunã
cu Bãlcescu, scrie poemul O
dimineaþã pe Caraiman, în care se
aratã pãtruns de un anumit duh dacic
al locurilor:

„P-aice umbla umbra lui Zàmolx
ce s-aude,

 P-aici încura calul viteazul
Decebal”.

Evocarea strãmoºilor nu poate lãsa
deoparte strãlucitoarele victorii ale
traco-geþilor (Cirus, Darius, Lisimach,
Filip, Alexandru).

Conºtient de mãreþia ºi nobleþea
geto-dacilor, poetul Bolliac nu poate
concepe sã fie în ton cu ideea
�exterminãrii�, care se impusese, în
marginile unor demonstraþii forþate ºi
în funcþie de anumite imperative de
epocã.

Când Bolliac scrie: �O! nu, nu zice,
Soare, cã dacii au pierit!�, el nu fãcea
decât sã anticipeze cu patru ani pe
Hasdeu, al cãrui articol va repune
întreaga problematicã a continuitãþii pe
temeiuri ºtiinþifice, fãcând, prin
aceasta, ºcoalã în cercetarea istoriei
daco-romane. Bolliac sesizase cã teza
�latinismului� s-a impus în funcþie de
anumite împrejurãri cultural-politice,
dar cã nu are temeinicie. El va împinge
cercetarea de pe terenul istoriei pe
acela al proto-istoriei.

Iatã o paginã de elogiu, admirabilã,
referitoare la spiritualitatea ºi civilizaþia
lumii geto-dace:

Cezar Bolliac
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�Dacii au fost ºi ei o naþie mare

ºi tare, dupe cum ne spun istoricii lui
Ciru, ai lui Darie, ai lui Aleksandru,
ai lui Lisimak si chiar ai lui Traian.
Au avut o religie sublimã, bazatã pe
nemurirea sufletului, pe când grecii
ºi romanii putrezeau în materialismul
cel mai nenobil, aveau legi drepte,
bazate pe libertate, pe când grecii
aveau iloþi ºi romanii robi, circuri ºi
gladiatori, aveau o limbã în care Ovid
a putut sã scrie un poem lung ca
acelea ce avea el obicei sã facã ºi în
care Abaris preda ºtiinþe exacte ºi
metafizice; au fost din cei dintâi
populi care au primit cristianismul,
care se acorda foarte cu principiul
religiei lor; aveau ºi arte, meºteºuguri,
se îmbrãcau bine, erau bine înarmaþi,
bãteau monedã în metaluri preþioase,
pe când germanii ºi alte naþii nici cã
visau de monete ºi pe când romanii
nu bãteau decât aºi grosolani de
aramã; ºi în sfârºit aveau ºi ei boieri
foarte mari, aveau o nobleþã care sã
suia pânã da mâna cu soarele...�3

2.2. Bolliac vorbeºte de
�conchista� romanã în termeni
rezervaþi, afirmând cã atât în inscripþii
cât ºi pe medalii apar formulãri
precum �Dacia biruitã�, �Dacia
supusã�, �Dacia învinsã�,
�Provincia Dacia� ºi nicãieri nu
apare expresia �Dacia desfiinþatã�,
care sã îndreptãþeascã forþata idee a
�exterminãrii� ...

Gazetarul va alcãtui chiar un
Tablou daco-roman ilustrat cu
�divinitãþi, sacrificiuri, tipuri,
costume, armele dace, carta ºi
numismatica daco-romanã�.4

În cercetãrile sale arheologice,
Bolliac va identifica anumite relicve
dacice, culese fie în Vlaºca, fie la
Topolniþa (monede, relicve funerare,
unelte casnice, elemente de podoabã,
ceramicã...). Arheologul avea un
program clar când afirma cã
�Misiunea noastrã, a românilor, în
arheologie, este mai cu seamã sã
definim ce au fost dacii? Care a fost
începutul lor? Cari au fost credinþele
lor? (...) Ce au adoptat ei de la romani

ºi ce au adoptat romanii de la
dânºii?�

Toate aceste mãrturii arheologice
trebuie strânse cu grijã, susþine Bolliac,
ºi constituite în colecþii muzeale, aºa
cum se procedeazã pretutindeni în
Europa („cu care se mândresc
muzeurile Europei”).

Cercetarea arheologicã
româneascã trebuie raportatã la
arheologia europeanã pentru o mai
bunã înþelegere a contextului istoric
ºi cultural, dar ºi pentru relevarea
specificaþiilor sau a asemãnãrilor „cu
celelalte popoare contimporane lor”.

Elogiul lui Decebal este nemãsurat
în publicistica lui Bolliac. El nu este
departe, în acest sens, de
Kogãlniceanu, care scria cu admiraþie
despre acel �rigã barbar mai vrednic
de a sta pe tronul Romei decât miºeii
urmaºi ai lui August�.

Bolliac încearcã sã acrediteze ideea
originii asiatice a traco-geto-dacilor,
ceea ce ar însemna cã spiritualitatea
ºi civilizaþia dacilor ar fi superioare (ºi
anterioare) grecilor ºi romanilor, de
vreme ce argonauþii lui Iason au gãsit
la gurile Dunãrii �un popor nobil,
cultivat cu religiune nobilã�:

�Iason ºi Medeia nu erau atât de
civilizaþi pre cât erau dacii, în acele
vremuri în cari Esiod ºi Omer se
sforþa sã stabilizeze o istorie a grecilor
pre tradiþiuni�.

Prin teoria aceasta a straturilor de
culturã ºi civilizaþie (pelasgã, traco-
greacã, daco-romanã), gazetarul va
încerca o de-complexare culturalã,
subliniind ideea unei preeminenþe indo-
europene: �civilizaþia dacilor este
foarte veche ºi contimpuranã poate
cu cele mai vechi din Orient�...

Multe din convingerile lui Bolliac
vor fi amendate de tânãrul Alexandru
Odobescu, spirit pozitivist ºi ironic,
mai puþin înflãcãrat decât bardul
paºoptist, însã interesat ºi el de studiul
arheologiei protoistorice ºi preistorice.
În 1869, acesta va participa la
Congresul internaþional de
antropologie ºi arheologie preistoricã
de la Copenhaga cu o comunicare
„asupra antichitãþilor României�.

Celebrã a rãmas zeflemeaua
pamfletarã declanºatã la adresa lui
Bolliac cu articolul �Fumuri
arheologice scornite din lulele
preistorice de un om care nu
fumeazã”.5

Tânãrul cercetãtor îl ironizeazã pe
poetul Bolliac în ipostaza de arheolog,
care susþinuse, în articolul �Uzul
fumatului în timpii preistorici�, cã
anumite vestigii descoperite nu ar fi
fost decât unelte preistorice pentru
fumat!� I se recomandase
împãtimitului �dacist� sã facã
arheologie din perspectivã
�pozitivistã�, cercetând acele scrieri
�ce prin alte þãri au tratat materii
analoage�, � ceea ce l-ar ajuta sã evite
unele ipoteze �închipuite� precum
�fumurile arheologice ce pot ieºi din
lulele preistorice�.6

Dincolo de a fi taxat ca un amator,
romanticul Bolliac rãmâne totuºi un
spirit pasional, ardent, care crede în
puterea ajutãtoare a intuiþiei, cãci � zice
el � �unde istoria nu vorbeºte,
îndoiala ºi ipoteza sunt singurele cari
pot sã creeze în imaginaþiunea noastrã
afirmãri conjencturale...�

3. Teoria continuitãþii � o bãtãlie
câºtigatã.

O contribuþie de seamã în
dacologia din secolul trecut o are B.P.
Haºdeu, autorul celebrului articol din
1860 � �PERIT-AU DACII?”.

Alexandru Odobescu
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Fascinat de problematica originilor,

tânãrul Haºdeu declara ritos în versuri:

„Sunt dac, nu sunt roman!
Pe romani îi dispreþuiesc�.

Aceastã rãspicatã convingere, pe
care literatul merge în articolul sus-
citat, modulatã în viziunea
�substraturilor� de culturã ºi
civilizaþie, a dezlãnþuit un întreg atac
(ca ºi Alecu Russo în al sãu �Contra
latinizanþilor ardeleni�) împotriva
puriºtilor ºi latiniºtilor ardeleni, acuzaþi
cã ar fi buimãcit minþile conaþionalilor
cu sloganul lor cã am fi �romani
curaþi�.

Se cuvine a aminti, aici, cã într-o
versiune a sonetului Ai noºtri tineri,
din 1876, Eminescu însuºi exprima o
convingere de reverberaþie atavicã, în
aceeaºi tonalitate coloratã de o ironie
acidã:

�Dar ce sã zic ºi eu acum sãracul �
 Ce n-am ºtiut vro datã... pãsãreºte:
 Fiþi voi romuncului, simt în mine
dacul�.

Ultimul vers mai cunoaºte ºi
varianta:

�Fiþi voi romani, cãci eu prefer
pe dacul�.

Dacia, susþine Hadeu, nu a fost
�deºertatã� de locuitorii ei, deºertul
este numai �în capetele doptorilor
ardeleni�, care dau apã tezei rösleriene
privind eventuala �emigrare� a
românilor din sudul Dunãrii spre nord
abia în secolul al X-lea!

Savantul susþine ideea
continuitãþii, a strãvechimii
imemoriale, dar ºi a unui �fond latent
ancestral�, iniþial, în etnogeneza
preistoricã, de protospiritualitate
traco-geto-dacã.

�Naþionalitatea� noastrã s-ar fi
plãmãdit din câteva elemente, însã
�nici unul nu a fost predominatoriu�.
În acest fel, erau puse în discuþie atât
ideea puristã a latinomanilor, cât ºi cea
�dacistã� a tracomaniei!

Atacat vehement din ambele
tabere, Hasdeu nu fãcea decât sã
impunã o tezã cumpãnitã, ferindu-se
a cãdea în ispitele sentimentalismului
partizan. Referinþele sale lingvistice,
istorice, arheologice, folclorice, etno-
psihologice erau de multe ori
convingãtoare ºi pe acestea le-a
transformat în adevãrate platforme de
argumentaþie ºtiinþificã, precum ºi în
celebra Istorie criticã.

Ideea cardinalã a demersului
hasdeean venea sã confirme
�suprapunerea elementului latin peste
cel dacic, fecundã prin naºterea unei
viguroase naþionalitãþi pe care ar fi
corect a o numi daco-romanã”. 7

Prin „dacismul” sãu, Hasdeu a
contracarat teza röslerianã (ºi cea
susþinutã de Hunfalvy) a emigrãrii
românilor din sudul Dunãrii în secolul
al XIII-lea, deci dupã momentul
nãvãlirii goþilor din secolul al X-lea!�

Dupã articolul celebru al lui
Hasdeu, cunoscut în Europa la
vremea respectivã, ideea exterminãrii
dacilor a fost combãtutã ºi de alþi
savanþi, precum Tr. Miklosich (1862)
sau H. Schuchard (1868),
acceptându-se teoria �substratului�,
formulatã de Hasdeu astfel:

„Orice ginte se compune, ca
terenurile în geologie, dintr-un strat
actual ºi din substraturi succesive
anterioare.�8

Aºadar, precizeazã Hasdeu, �dacii�
ºi �romanii� sunt pãrinþii noºtri, fãrã
a admite aici un eventual �primat�
etnogenezic.

Geniul lui Hasdeu – va scrie mai
târziu Mircea Eliade – a rodit magnific
în opera lui Vasile Pârvan ºi a elevilor
lui.

De la bun început, Hasdeu a
�militat� pentru a se înþelege corect
�importanþa elementului traco-dac în
istoria, limba ºi cultura româneascã�.

Prin aceste studii, care au culminat
cu „PERIT-AU DACII ?”, din 1860,
„Hasdeu încearcã sã fixeze pârghia
istoriei românilor în alt punct de
sprijin”:

�Totul se schimbã, în perspectiva
istoriei româneºti ºi în justificarea

misiunii istorice a neamului nostru,
dacã privim din acest unghi. Nu mai
suntem pur ºi simplu un popor
romanic; - participãm la un popor
originar, a cãrui glorie precede pe cea
a Romei...�9

4. O obsesie eminescianã �
�Dacia Traianã�.

În 1870 Eminescu va publica, în
spiritul iluminist al unor convingeri-
manifeste, o suitã de articole în ziarul
�Federaþiunea”, din Pesta. E vorba
de articolele Sã facem un congres, În
Unire e frãþia ºi Echilibrul, în care ia
apãrarea românilor din Transilvania,
care simþeau pe propria lor piele
consecinþele dualismului austro-ungar.
Pentru ultimul, în care îndrãznea sã
cearã egalitatea naþiei sale care sã stea
în echilibru cu celelalte conlocuitoare,
ºi desigur o �legislaþiune� demnã ºi
echitabilã, poetul e intimidat cu un
proces de presã de procurorul statului
ºi ameninþat cu închisoarea. În
articolul În Unire e frãþia, înfierând
acele �promisiuni lucii, dar etern
mincinoase�, poetul scrie rãspicat: �
În momentul când toate naþiunile dau
cu piciorul stãrii de faþã a lucrurilor,
numind-o nesuferitã ºi nesuportabilã,
au ºi românii dreptul ºi datoria a-i da
cu piciorul, � cãci pregetând ºi rãmaºi
singuri pe câmpul de luptã, nimeni nu
se va mai speria de opoziþiunea noastrã

Bogdan Petriceicu Hasdeu
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singuraticã...� În Sã facem un congres,
amintind originea romanã a
strãbunilor, se ridica împotriva
�cerºetoriei� de drepturi �care ni se
cuvin ºi care trebuie sã ni le luãm pe
altã cale�, cerând naþiunii române
vechi �sã lucreze cu toatã vigoarea sa
de fier�. Iar problema �legislaþiunii�
era agitatã astfel în Echilibrul:
�Legislaþiunea trebuie sã fie aplicarea
celei mai înalte idei de drept pusã în
raport cu trebuinþele poporului, - astfel
însã încât explicarea ori aplicarea
drepturilor prin lege sã nu contrazicã
spiritul acelora�.

Ideea conºtiinþei de neam,
teritoriu, limbã, tradiþii era limpede în
mintea poetului ºi ea poate fi urmãritã
în întreaga sa creaþie:

 �Da! de la Roma venim, scumpi
ºi iubiþi compatrioþi din Dacia
Traianã! Se cam ºtersese diploma
noastrã de nobleþã; limba însã am
transcris-o din buchile noastre
gheboºite de bãtrãneþe în literile de
aur ale limbelor surori. Cam
degenerase arborele nostru
genealogic; limba însã am transcris-
o din buchile noastre gheboºite de
bãtrãneþe în literile de aur ale
limbelor surori. Cam degenerase
arborele nostru genealogic cu câte o
codiþã strãinã, dar îl vom curãþi de
toate uscãturile�.10

Pentru românii ardeleni el cere
�libertatea spiritului ºi conºtiinþei lor
în deplinul înþeles al cuvântului�,
precizând: �Aºadar, idealul românilor
din toate pãrþile Daciei lui Traian este
menþinerea unitãþii reale a limbei
strãmoºeºti ºi a bisericii naþionale.
Este o Dacie idealã, dar ea se
realizeazã pe zi ce merge”. 11

Unitatea de limbã � �o singurã
limbã, una singurã, ca nealte popoare�
� presupune unitatea de teritoriu, dar
ºi una de obiceiuri ºi tradiþii culturale.

Gazetarul, atât de ancorat în marile
probleme socio-politice ale vremii sale,
dovedea ºi pe acest teren al ideii de
latinitate ºi unitate naþionalã cã este la
curent cu toate �basmele� asupra
romanitãþii noastre:

�Constatãm mai înainte de toate
cã românii nu sunt nicãieri coloniºti,
venituri, oamenii nimãnui, � cu
pretutindenea unde locuiesc sunt
autohtoni, populaþie nemaipomenit
de veche, mai veche decât toþi
conlocuitorii lor. Cãci dacã astãzi se
mai iveºte câte un neamþ singular
care cautã sã ne aducã de peste
Dunãre, nu mai întrebãm ce ZICE
un asemenea om, ci ce VOIEªTE
el...�.

Nu suntem ceea ce vor alþii, ci
„ceea ce suntem – români”.

Indiferent cã vizeazã dualismul
austro-ungar, þarismul ori pe otomani,
articolele sale politice izvorau dintr-o
cunoaºtere aprofundatã a
problemelor, oferind totdeauna soluþia
cauzei naþionale. El visa acel �strat de
culturã la gurile Dunãrii�, susþinând
ideea mai veche a unei �confederaþiuni
dunãrene�.

Românul, crede Eminescu, nu
vrea altceva decât �pe sine�, �îºi vrea
naþionalitatea, dar aceasta o vrea pe
deplin�.

Fãcând o analizã asprã a imperiilor
bazate pe desnaþionalizare ºi asuprire,
Eminescu cere o �federalizare� a
monarhiei habsburgice, în ideea egalei
îndreptãþiri la viaþa social-politicã a
tuturor naþionalitãþilor. El vorbeºte de
�idealul unitãþii politice a
românilor”, de „restabilirea regatului
lui Decebal prefãcut în Dacie-
Traianã�, dar mai ales de �menþinerea
unitãþii reale a limbii strãmoºeºti ºi a
bisericii naþionale, gândind la o �Dacie
idealã”.12  Se înþelege, aºadar, cã prin
limbã ºi culturã el vede acea unitate
politicã (naþiunea existând peste orice
determinaþie politicã), cãreia n-a mai
ajuns a-i fi contemporan, precum T.
Maiorescu, P. P. Carp, I. Slavici ...

Poetul crede în �misiunea istoricã�
a poporului nostru, iar aceastã misiune
constã în a deveni �un strat de culturã
la gurile Dunãrii�, întemeiat pe
tradiþii istorice ºi culturale.

E, în alþi termeni, vorba de
previziunea unitãþii naþionale, acea
Dacie Traianã, care l-a obsedat nu

numai pe gazetar, dar ºi pe poet, sub
diferite metafore:
�Eu vãd o stâncã albã, o stâncã de
granit,
 Lucind prin veacuri negre, prin moarte
mãri lucind,
 Lucind peste morminte cu faþa ei seninã,
 ªi vãd cã-n lumea asta fui umbra-i de
luminã;
 Acea stâncã sublimã ce stã cu capu-n
cer
 E-unirea românimei... E visul meu de
fer
 Ce l-am visat o viaþã, fãr sã-l pot
ridica...�

       (MIRA)

Visul unitãþii naþionale, de la
independenþã la unirea deplinã,
profetizat ºi poetic, rãmâne o
dimensiune constantã a spiritualitãþii
eminesciene, a dragostei sale adânci
pentru Transilvania.

 „El a fost – scria Slavici – cel
mai adevãrat reprezentant ºi cel mai
zelos propagator al simþãmântului de
unitate naþionalã la noi�.13
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�Românul�, II/nr. 55, p. 218 ºi urm.

4 Românul, nr. 101/1860.
5 Al. Odobescu, OPERE, II, ESPLA,

1955, p. 107.
6 Op. cit., p. 118.
7 Istoria criticã a românilor, Bucureºti,

1875, p. 277.
8 Etymologicum Magnum Romaniae,

Dicþionarul limbei istorice ºi poporane a
românilor, III, Buc., 1893, p. VI.

9 M. Eliade, Despre Eminescu ºi
Hasdeu, Editura „Junimea”, 1987, p. 98-99.

10 Ms. 2257, f. 48–50, cu titlul „Articoli
nepoliticoºi”.

11 Ediþia Scrieri politice ºi literare, 1905.
12 Cf. G. Cãlinescu, Opera lui Mihai

Eminescu, vol. I�II, Editura Minerva,
Bucureºti, 1976.

13 Cf. Gh. Bulgãr, M. Eminescu,
Coordonate istorice ºi stilistice ale creaþiei,
col. Eminesciana, Ed. Junimea, Iaºi, 1980,
studiul �Unirea ºi independenþa românilor
vãzute de poet�, pp. 66–83.
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Mioara CÃLUªIÞÃ-ALECU

Dacia în patria primitivã arianã

Asemãnãrile dintre tradiþiile ºi
limbile popoarelor aºa-zise indo-
europene au dus la ideea cã acestea
au o obârºie comunã, într-o legendarã
Patrie primitivã arianã. Aceasta a fost
localizatã în diferite pãrþi din Euroasia
în care au fost condiþii de dezvoltare
a vieþii la sfârþitul ultimei glaciaþiuni.

În lucrarea Dacia Patria
primitivã arianã (publicatã în �Lumi
uitate�, la tipografia editorialã DACIA,
Iaºi, 1901), Teohari Antonescu,
profesor de Arheologie la Universitatea
din Iaºi, a prezentat ipotezele existente
privind localizãrile acestei legendare
Patrii, de diverºi istorici ºi argumentele
acestora.

El arãta cã din studiul comparativ
al limbilor indo-europene s-a dedus o
limbã mamã primitivã. Din vocabularul
acesteia, a rezultat cã vorbitorii ei
practicau agricultura ºi pãstoritul,
trãiau într-o regiune care avea câmpie,
munþi cu pãduri, dar era ºi în contact
cu marea; cunoºteau anotimpurile,
deci locuiau într-o zonã cu climã
temperatã.

În Dacia se întâlneau fauna, flora,
formele de relief ºi clima oglindite în
limba mamã primarã. Condiþiile de
viaþã din Dacia favorizau existenþa
rasei doliocefale blonde, ca ºi a celei
brahicefale brune. Dacia întrunea cel
mai bine condiþiile cerute Patriei
primitive ariene.

Comparând cuvintele unor
popoare indo-europene cu cele din
limba mamã primarã,  s-au putut
deduce ºi migraþiile acelor popoare. De
pildã, dacã s-a constatat cã ele aveau
un alt termen pentru mare, s-a dedus

cã au migrat printr-o regiune de stepã,
care a fãcut sã disparã denumirea mãrii
pe care nu-o mai întâlneau ºi, când
au ajuns în preajma unei alte mãri, i-
au dat alt nume.

Teohari Antonescu arãta cum ar
fi migrat din Dacia diversele popoare
ariene. Migrarea în Italia o argumenta
ºi arheologic.

În cartea Da.ksa � þara zeilor,
(apãrutã în englezã la ed. Nagard,
Veneþia, 1975 ºi în românã la ed.
Obiectiv, Craiova), Nicolae Miulescu
a indicat pe hãrþi cãile pe care ar fi
roit arienii carpato-histrieni spre est
ajungând în valea Indusului.

În cartea Civilizaþie ºi culturã
(apãrutã la ed. Meridiane, Bucureºti,
1989), Marija Gimbutas , cunoscut
etnolog ºi istoric al secolului al XX-
lea, afirma: «România este vatra a
ceea ce am numit Vechea Europã, o
entitate culturalã cuprinsã între anii
6500 � 3500 î.e.n.... A devenit de
asemenea evident cã aceastã
strãveche civilizaþie europeanã
precede cu câteva milenii pe cea
sumerianã... Trebuie ca de acum
încolo sã recunoaºtem importanþa
Vechii Europe ca pe o parte din istoria
noastrã». M.Gimbutas considera cã
Vechea Europã se întindea de la Don,
Marea Neagrã ºi Marea de Marmara
pânã peste nordul Carpaþilor ºi Pusta
Panonicã; cuprindea de asemenea
Dalmaþia, sudul Italiei, Grecia, insula
Creta ºi coasta apuseanã a Asiei Mici.
Era o regiune din Europa mai întinsã
decât cea indicatã de Nicolae
Miulescu, dar tot cuprinzând ºi vechea
Dacie.

Ceva din amintirea vechii vetre
ariene au cunoscut ºi unii istorici
vechi. Astfel ªtefan din Bizanþ, în
(lexicon de) nume de popoare (Fontes
historiae vol. 2, 1970, p. 339), scria
cã þara tracilor se numea înainte ºi
Aria .

Ca sã deducã migraþiile arienilor
în rãsãrit, N. Miulescu a studiat atent
vechile scrieri hinduse � Vede,
Upaniºade... � ºi a arãtat cã în ele se
pãstra tradiþia unei þãri mamã ºi a unor
pelerinaje în aceastã þarã a strãmoºilor
zeificaþi. N. Miulescu o numea pe
aceasta Da.kºa, adicã þara, regiunea
� kºa, sfântã, a zeilor � da.

În vechime, migraþiile popoarelor
erau numeroase, ºi nu numai din Aria
spre alte meleaguri. Se ºtie cã au
existat multe migraþii din Orient în
Tracia ºi Dacia, anterioare vremii lui
Herodot (sec. V î.e.n.).

Bazat mai ales pe Cartea legilor lui
Manu, N. Miulescu a arãtat cã în India
s-au purtat lupte pentru supremaþie
între o parte a castei kºatriya (a
luptãtorilor cu regii conducãtori) ºi
casta brahmanã (preoþeascã). Kºatrii
revoltaþi au fost înfrânþi ºi decãzuþi din
drepturile lor de cãtre brahmani. Ca
urmare, ei au migrat spre apus, spre
þara mamã. N. Miulescu s-a strãduit
sã identifice numele triburilor kºatriya
excomunicate cu ale diverselor
popoare, menþionate de Herodot sau
de alþi istorici vechi, situate pe drumul
de întoarcere în Dacia.

Grupul condus de Aºvapati
(posesor de mulþime � pati de cai �
aºva) ar fi fost scythii agathyrºi aºezaþi
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în Transilvania. Concepþia lui Aºvapati
asupra Divinitãþii, menþionatã în
scrierile hinduse (Candoga �
Upaniºad), corespundea religiei lui
Zalmoxis � Zeul Mokºei. În tradiþia
hindusã, Mokºa ar fi însemnat tãrâmul
� kºa al morþii � mo. N. Miulescu
fãcea comparaþii între toponime
româneºti ºi tradiþiile vedice. De pildã,
el interpreta numele oraºului Braºov
ca Braºiva (bravul ªiva) ºi al Muntelui
Omul ca mantra hindusã � om a
Divinitãþii (brahman).

N. Miulescu se strãduia sã
identifice migrarea triburilor kºatriya.
Pahlavas ºi Kambodjias s-ar fi stabilit
în Persia (Pahlavas � pahlavi, limba
persanã, ºi Kambodjia � Canbises).
Triburile Sakas, Paratas, Daradas ºi
Kinas ar fi constituit, în a doua jumãtate
a primului mileniu î.e.n., baza statului
Parth din sud-estul Caspicei. Tribul
Yavanas ar fi devenit strãmoº al
Ionienilor. Tribul Odras a fost pus în
legãturã cu Odrisii (Herodot, Istorii,
IV, 92) din sudul Munþilor Hemus, la
nord de Mariþa; tribul Dravidas cu
tracii de pe vãile Savei ºi Dravei, iar
Kinas apãreau menþionaþi de Herodot
(II, 33): «Celþii sunt dincolo de
Coloanele lui Hercule ºi limitrofi cu
Kinesianii, cei mai depãrtaþi locuitori
spre Europa de vest». N. Miulescu
emitea ipoteza cã aceºtia s-ar fi aºezat
în bazinele Cerna � Timiº � Bega,
adicã în Banat (Sat Chinez la nord de
Timiºoara). Herodot menþiona ºi tribul
Satrae din Rodope, la sud de Mariþa.

Vasile Pârvan scria cã, începând
chiar de prin 1600 î.e.n., au existat
nãvãliri din Orient peste civilizaþia
bronzului din Carpaþi. Pe la 700 î.e.n.,
scythii istorici, popor iranian, ºi-au
început migraþiile. Ei ar fi fost
agathytºii din Transilvania care, pe
timpul lui Herodot, erau tracizaþi.
Geto-dacii erau traci nordici, o
populaþie deasã pentru acea vreme,
care se întindea pânã la Oder ºi Vistula
ºi nu era venitã din sud (Getica, pp.
648–652).

Herodot (mort în 425, î.e.n.)
amintea, în Istorii , ºi alte triburi care

nu apãreau în ipoteza lui N. Miulescu.
De pildã, el cita (III, 93) pe Sacii
(scythii) ºi Caspii din satrapia a 15-a,
pe Parthii, Chorasonii, Sogdienii ºi Arii
din satrapia a 16-a de pe timpul lui
Darius � Dareios � (550-485 î.e.n.).

El arãta existenþa în zona Olteniei,
Banatului ºi în vest pânã spre Marea
Adriaticã a sigynilor, care ar fi fost, la
origine, mezi. Herodot scria (V, 9)
despre «...sigyni, care poartã haine
medice. Caii lor au coamã pe tot
trupul, pãrul fiind de cinci degete
lungime; sunt mici de staturã, cu nãrile
largi ºi nu sunt în stare sã poarte un
om în spinare; în schimb, înhãmaþi la
cãruþe, sunt foarte iuþi; de aceea, cei
din partea locului umblã în cãruþe.
Hotarele lor se întind pânã în
apropierea eneþilor de la Adriaticã.
Ei susþin cã sunt coloniºti de ai
mezilor. Cum au fost colonizaþi de
mezi, nu pot sã-mi dau seama, dar, în
scurgerea nesfârºitã a vremii orice s-
ar putea întâmpla. Ligurii, care
locuiesc în pãrþile de sus deasuprta
Massaliei, dau numele sigyni
negustorilor cu bucata, iar ciprioþii
numesc aºa lãncile».

Aceste informaþii ale lui Herodot
nasc multe întrebãri. Când au ajuns
aceºti mezi în zona Banatului ºi a
Olteniei? Au venit odatã cu invazia
scythicã din jurul anului 700 î.e.n. sau
cu perºii lãsaþi de Darius în Europa
sub comanda lui Megabazos? Existã
o legãturã între aceºti mezi ºi moesii
din sudul Dunãrii?

Se întâlneau la Dunãre mezii cu
geþii, iar în celãlalt capãt al Imperiului
persan cu masageþii?

În Getica, V. Pârvan pomenea de
mai multe ori de maedii-traci. Pe hartã,
el îi localiza pe aceºti maedi pe malurile
Strymonului.

Geto-dacii au pãstrat ºi transmis
tradiþii ºi simboluri ariene
impresionant de vechi. De pildã,
despre steagul dacilor, V. Pârvan
spunea (Getica, 703�704) cã era un
simbol carpato-caucasic, un demon
care zbura în vãzduh. Steagul apãrea
pe o stelã din Asiro-Babilonia a lui

Nabukadnezar (1120 î.e.n.), însoþea
pe Cãlãreþii Dunãreni (Cabiri), era
reprezentat pe plãcile de plumb, ºi,
dupã cucerirea parþialã a Daciei de
cãtre romani, a apãrut ºi în armata
romanã. Câteva reproduceri antice de
steaguri dacice pot fi vãzute la Muzeul
din Cluj-Napoca.

Cu cât ne afundãm în trecut,
limbile popoarelor ariene erau mai
apropiate de limba primarã ºi mai
asemãnãtoare între ele. Unii spun cã
cei care cunoºteau limba Vedelor
înþelegeau ºi limba Avestei. A. D.
Xenopol, în �Istoria Românilor din
Dacia Traianã� (ed. ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, 1985, pp. 73�74),
argumenta prin toponime, cã daco-
geþii vorbeau aceeaºi limbã ca tracii.
Ovidiu scria cã localnicii din Tomis
râdeau când li se adresa în latinã;
probabil cã vorbele lui apãreau
pronunþate eronat în limba lor. El se
scuza cã s-ar fi furiºat în scrisoarea
sa latinã ºi cuvinte barbare. Nu s-au
menþionat translatori între daci ºi
romani.

În Getica (269), V. Pârvan oscila
dacã sã considere celticã sau scythicã
aºezarea Partiscon, pe care
Ammianus o situa la vãrsarea
Mureºului. V. Pârvan arãta cã
toponime din rãdãcini similare erau în
Bactria ºi în Raetia. Chiar Tisa ar fi o
prescurtare din Pathissus.
Asemãnãrile dintre limbile ariene
îngreuia stabilirea originei toponimelor
vechi.

În „Magazin Istoric” (1985–
1988), Popescu Puþuri a publicat un
serial de articole despre parþi (Parthi),
pe care l-a intitulat, destul de sugestiv,
Pe urmele strãmoºilor. În Istoria
Arsacizilor � parþi �, Saint Martin ca
ºi Quintus Curtius Rufus, scria cã
scythii din care au descins parþii au
coborât din regiunea Europei.
Burebista a avut înþelegeri cu
Mithridate IV Eupator, iar Decebal cu
Pocorus. .

Iordanes (Iornandes) scria în
secolul al VI-lea Istoria goþilor care,
înainte, au fost geþi. Oare goþii sau
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chiar geþii au dus tradiþiile gete în
Spania? Popescu Puþuri arãta cã în
secolul al XV-lea, în Spania, exista
amintirea strãbunilor Buruista,
Diceneo, Dorpaneo ºi Decibalo.

În Cronicã getã apocrifã pe
plãci de plumb, (ed, Alcor, 2005),
pe placa 79, erau pomeniþi scythii din
Dobrogea ca Shitoi ºi Skiut, dar reieºea
cã aceºtia nu erau un popor deosebit
de geþi. Ca sã stabileascã poziþia limbii
gete în familia limbilor indo-europene,
Dan Romalo preciza cã din cele 3556
de cuvinte existente pe plãcile de
plumb studiate de el, 47 % aveau
corespondente în limba românã, 56
% aveau în latinã, 5,5 % în vechea
englezã, 5,4 % în vechea germanã,
1,8 % în vechea slavã, 15 % în diverse
alte limbi, iar pentru 19 % nu s-au
gãsit cuvinte înrudite în alte limbi

vechi. Suma acestor procente
depãºeºte 100, fiindcã unele cuvinte
de pe plãcuþe au cuvinte înrudite în
mai multe limbi, de pildã ºi în latinã ºi
în românã.

În Dacia Preistoricã (XXXII,
XXXIII), N. Densuºianu arãta cã
unele populaþii din Scythia care se
numeau balacae, belacare, ca ºi placii,
felahii, valacrii, valacos, blescii,
blastenii, valahii purtau nume derivate
din acela de pelasgi.

Vechile rãdãcini ale limbii indo-
europene comune au dat lãstari care
vieþuiesc în limbile de astãzi.

Românii aproape cã înþeleg limba
italianã, mai ales dialectele din nord,
ºi aceasta nu s-a putut realiza prin aºa
zisa latinizare a Daciei în cei 165 de
ani de ocupaþie romanã, a unei pãrþi

nesemnificative din suprafaþa actualei
Românii, ci se datoreºte vechilor
rãdãcini comune.

Nordicii pãstreazã, prin istorici ca
Carol Lundius, tradiþia unei
descendenþe geto-gotã.

Limba rusã are multe cuvinte
asemãnãtoare cu româna, dar limba
românã, mai veche ºi mai conserva-
toare decât limbile slave, a pãstrat
cuvintele într-o formã mai veche.

Slavii din Sud, descendenþi ai
tracilor, au conservat chiar enclave de
vorbitori ai limbii vechi, dialecte ale
limbii române, în Macedonia, pe valea
Timocului...

Recent, Ali Husein Kerim
dovedeºte înrudirea limbii gete cu
limba medã, prin asemãnarea unor
cuvinte din românã ºi kurdã, care
descinde din cea a mezilor.

Fundaþia pentru cercetarea istoriei Daciei Dacia Re-
vival International Society � filiala Geþia Minor Tulcea,
în colaborare cu Asociaþia Artiºtilor Plastici �Ancora�
Tulcea, organizeazã:

EXPOZIÞIA DE CREAÞIE PLASTICÃ �GENUCLA
2007� � ediþia a II-a, sub titulatura: REGINA MASA-
GEÞILOR � TOMIRIS

Se acceptã toate genurile de creaþie plasticã. Se ac-
ceptã atât lucrãri din þarã cât ºi din strãinãtate.

Lucrãrile se vor trimite pânã la data de 15 iunie 2007
ºi vor fi însoþite de: CV-ul ºi fotografia artistului plastic,
precum ºi de date referitoare la lucrare/lucrãri (titlul, teh-
nica, dimensiunile lucrãrii).

Sunt acceptate numai lucrãrile care prin subiect sau
mesaj se încadreazã în tema anunþatã.

Expoziþia va avea loc la Bucureºti, pe data de 20�21
iulie 2007 pe durata celui de-al VIII-lea Congres de Da-
cologie.

Pentru modalitatea ºi adresa de expediere precum ºi
alte informaþii,
eventualii partici-
panþi se vor adresa
d-lui Nicolae Nico-
lae � preºedintele
Filialei Geþia Minor
� Tulcea care poa-

Dacã doriþi un abonament la
DACIA MAGAZIN

 Trimiteþi prin mandat poºtal suma de
250 000 lei pe adresa: Daniela Gridan,

335700, Orãºtie, Piaþa Victoriei 20.
Veþi primi începând cu luna urmãtoare
douãsprezece numere ale publicaþiei

noastre.
Vã rugãm sã specificaþi pe mandat adresa
poºtalã corectã la care doriþi sã primiþi

revista.

ANUNÞ IMPORTANT

te fi contactat telefonic la numãrul de mobil 0729.011.003
sau prin poºtã pe adresa:

Dl. NICOLAE  NICOLAE
Str. FLORILOR  no. 35�37
Cod 820035
TULCEA
Jud. TULCEA

Pentru informaþii de ordin artistic/plastic, poate fi con-
tactatã Vasilica Grigorov, preºedintã a Asociaþiei Artiºti-
lor Plastici �Ancora� � Tulcea, la numãrul de mobil:
0721.325.589.

Alexandra Petrov
� Vestigii
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Sunt un specialist al culturii
populare. Sunt copil de
þãran. Odatã cu trecerea

anilor, dupã multã muncã, am ajuns
sã pot privi cultura atât din interior
cât ºi din exterior.

Toatã perioada carierei mele am
dedicat-o realizãrii Atlasului Etnografic
Român. Cred cã aceasta a fost una
dintre marile ºanse pe care mi le-a dat
Dumnezeu.

Imediat dupã ce am absolvit
Universitatea, m-am apucat de lucru
ºi am reuºit sã cunosc în acest
rãstimp trei generaþii cu care am trudit
atât aici, în aceste birouri, dar foarte
mult pe teren, cãutând rãdãcini ale
folclorului ºi tradiþiilor poporului
nostru. Pentru realizarea Atlasului
Etnografic Român am trudit
extraordinar de mult; imaginaþi-vã cã
am strãbãtut ºi cercetat aproximativ
600 de sate ale României ºi am aplicat
chestionarele noastre (1200 întrebãri)
la peste 12.000 de subiecþi. Toate
acestea le-am fãcut în decursul a 30
de ani. E mult, e puþin? Rãmâne sã
aprecieze cei care vor veni dupã noi
ºi vor analiza ceea ce am realizat.

Dupã sute de zile de muncã, am
constatat cã ceea ce am gãsit pe teren
nu corespunde în totalitate cu ceea ce
învãþasem noi, cu teoria. Trebuie sã
subliniez faptul cã rãdãcinile noastre
ca popor nu trebuie cãutate la grecii
din Atena, la Roma sau în Egipt ci aici,
în vatra noastrã strãmoºeascã, la dacii
noºtri.

Tinerilor de astãzi ºi urmaºilor
noºtri le pot spune cã acum trãim o
perioadã de metisaj cultural iar pentru

a continua tradiþiile ºi cultura acestui
strãvechi popor trebuie sã se plece
întotdeauna de la fapte reale pentru a
reuºi sã se înþeleagã eficient realitatea
aºa cum am reuºit sã o înþeleg eu în
timpul celor 30 de ani de muncã
(1970�2000) pentru realizarea
Atlasului etnografic Român.

Cei ce vin dupã noi trebuie sã
realizeze o arhivã consistentã a
tradiþiilor poporului român, deoarece eu
cred cã, în viitor, România va fi un
punct de trimitere frecventã la spaþiul
istoric strãmoºesc dacic, care va
reconstitui vechea civilizaþie europeanã.

*Pentru a descoperi ceva cu
adevãrat nou în ºtiinþa cãreia i te-ai
dedicat, trebuie sã rãtãceºti, adicã sã
alegi ºi alte cãrãri decât cele pe care
au mers iluºtrii tãi înaintaºi. Fãrã
temeritate ºi cu trimiteri de tipul �aºa
a zis marele savant sau profesor�, un
domeniu de cercetare stagneazã,
devine imuabil. Acest mesaj le este
transmis studenþilor de la Facultatea
de Sociologie ºi Asistenþã Socialã în
prima orã de curs împreunã cu
riscurile rãtãcirii cu adevãrat.
Surprinºi de propunere, tinerii aºteaptã
sã vadã mai întâi aventurile
profesorului. Aflã atunci cum a
descifrat acesta semnificaþiile
calendarului popular prin raportarea
sãrbãtorilor ºi a obiceiurilor la ritmurile
cosmice ºi la bioritmurile de
reproducere a plantelor ºi animalelor;
cum a reconstituit panteonul carpatic
diferit de cel greco-roman indus
abuziv în conºtiinþa românilor pe cale
livreascã; cum a luat fiinþã conceptul
de geomorfism, opus antropomor-

fismului; cum a definit cartea
româneascã a morþilor care, spre
deosebire de cea egipteanã scrisã pe
papirus ºi dispãrutã cu peste douã
milenii în urmã, este cântatã ºi astãzi
la unele înmormântãri din sud-vestul
României� ºi altele. Una din
cutezanþele despre care îi place sã
vorbeascã este aºa-numitul sindrom
al antichitãþii greco-romane, ideea cã
tot ce e valoros în ºtiinþã, filozofie,
arte, democraþie, mitologie vine, în
exclusivitate, de la greci ºi romani. De
la ei ºi cu ei ar începe spiritualitatea
continentului european. Pentru români,
care poartã numele Romei Antice,
consecinþele sindromului îmbracã
forme aberante. Cel care încearcã sã
coboare la substratul autohton traco-
geto-dac îºi asumã riscul de a fi numit
tracoman, de a fi exclus din anumite
cercuri culturale ºi ºtiinþifice. Convins
cã existã o prãpastie care separã
nefiresc istoria de protoistoria
carpato-dunãrenilor ºi un prag
psihologic al antichitãþii greco-romane
nu trebuie sã treci ca sã ajungi la alte
rezultate decât cele la care a ajuns
cutare sau cutare savant, exploratorul,
expunându-se cu bunã ºtiinþã la un
mare risc, a încercat sã le depãºeascã.
ªansa lui a fãcut ca, din 1967 pânã în
ziua când îºi aºterne aceste gânduri,
sã trudeascã neîntrerupt, alãturi de alþi
colegi etnografi, la marele tezaur care
i-a oferit numeroase argumente,
Atlasul Etnografic Român.

Materialul de teren pentru
elaborarea Atlasului a fost înregistrat
de la 18 000 de subiecþi din 536 de
sate pe baza uni chestionar etnografic

Prof.dr. Ion GHINOIU

Asumarea riscului de a gândi ºi altfel
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cu 1200 de întrebãri. Rãspunsurile
consemneazã realitatea etnograficã
existentã la douã momente ale
secolului trecut: anul 1900 ºi data
anchetei, anii 1972�1982. Din
rãspunsurile primite au rezultat peste
1 000 de hãrþi din care 600 au fost
selectate ºi grupate tematic în cinci
volume cu câte aproximativ 120 de
hãrþi etnografice fiecare:

� Habitatul � adãposturile de aici
(aºezarea, gospodãria, locuinþa,
amenajarea interiorului) ºi de dincolo
(cimitirul);

� Ocupaþiile � mijloacele de
câºtigare a existenþei, (cultivarea
pãmântului, creºterea animalelor,
sericicultura, apicultura, vânãtoarea,
pescuitul ºi transportul);

� Tehnologia Popularã � geniul
tehnic (meºteºugurile, instalaþiile
tehnice populare ºi alimentaþia);

� Manifestãrile Artistice � portul
ºi arta popularã;

� Manifestãrile Spirituale �
obiceiurile de la naºtere, cãsãtorie ºi
înmormântare, sãrbãtorile calenda-
ristice ºi mitologie.

Titlurile ºi legendele hãrþilor sunt
traduse în trei limbi de circulaþie
internaþionalã (englezã, francezã,
germanã) iar elementele cartografiate
sunt ilustrate cu fotografii, desene,
schiþe. În paralel cu elaborarea
atlasului, se publicã ºi un corpus de
25 de volume cu materialul de teren
brut, aºa cum a fost înregistrat de la
subiecþii anchetaþi.

Din citirea hãrþilor rezultã cã, la
data anchetei, românii pãstrau
elemente semnificative ale civilizaþiilor
lemnului ºi lutului, cã locuitorii
carpato-dunãreni sunt fãuritorii ºi
purtãtorii unei sinteze a civilizaþiei
continentale, legatã de apele
curgãtoare, diferitã de civilizaþia
greco-romanilor, legatã de mare.
Carpato-dunãrenii s-au exprimat în
lemn ºi lut în vremurile preistorice, în
antichitatea geto-dacã ºi, în mod
vizibil, în secolul al XX-lea, când s-a
efectuat ancheta pentru Atlasul
Etnografic. Arheologii nu au

descoperit la daci statui, temple, cetãþi
din piatrã. Aceºtia stãpâneau munþi
de piatrã ºi marmorã, dar îºi modelau
divinitãþile în lemn ºi lut.

Se cunoaºte cã regiunile cele mai
bogate în resurse de apã ºi hranã de
pe Terra au fost primele ºi cele mai
importante leagãne de civilizaþie.
Fluviul Dunãrea a fost pentru
carpato-dunãreni precum Nilul pentru
vechiul Egipt, Indusul ºi Gangele
pentru vechea Indie, Eufratul ºi Tigrul
pentru Sumer ºi Mesopotania, spaþiul
de genezã a unei mari civilizaþii
preistorice numit de Marija
Gimbutas, mare arheolog ºi
antropolog american, Vechea
Civilizaþie a Europei. Savantul a
definit-o ca o �entitate culturalã
cuprinsã între 6500 � 3500 î. H., axatã
pe o societate matriarhalã, teocraticã,
paºnicã, iubitoare ºi creatoare de artã
care a precedat societãþile indo-
europenizate�; Trebuie sã
recunoaºtem realizãrile strãmoºilor
noºtri, vechi europeni, aºa cum au
fost: constructori de temple,
producãtori de ceramicã admirabil
pictatã ºi de obiecte de cult�. Între
timp, la Schela Cladovei, pe malul
românesc al Dunãrii, s-a descoperit
o nouã culturã neoliticã care coboarã
istoria continentului european cu încã
douã milenii în urmã. Cu argumente
arheologice, paleo-antropologice ºi
paleolingvistice Marija Gimbutas
demonstreazã cã pe un areal
geografic ocupat astãzi de România,
Republica Moldova, Vestul Ucrainei,
Ungaria, Cehia, Slovacia, Iugoslavia,
Croaþia, Macedonia, Bulgaria,
Albania, Grecia, inclusiv insulele
egeene ºi sud-estul Peninsulei Italice,
s-a dezvoltat, anterior civilizaþiei antice
greco-romane ºi mitului biblic al
creaþiei paterne, un mare complex
cultural ºi religios dominat de Zeiþa
Mamã. Cu 2�3 milenii înainte sã
strãluceascã culturile Greciei ºi
Romei antice, în bazinul inferior al
Dunãrii de Jos înfloreau superbele
culturi neolitice: Precucuteni,
Cucuteni, Gumelniþa, Hamangia ºi

altele. Purtãtorii acestor culturi
preistorice aparþineau unor societãþi
agrare lipsite de fortificaþii elaborate
ºi arme de luptã. Erau meºteri
neîntrecuþi în prelucrarea lutului ºi,
probabil, înclinaþi spre meditaþie,
însuºire ilustratã de statuetele din lut
numite Gânditorul de la Hamangia.
Rolul principal în aceste societãþi îl
jucau femeile.

De la primele culturi neolitice din
bazinul Dunãrii de Jos ºi pânã la
cultura oralã cartografiatã în Atlasul
Etnografic Român s-au scurs
aproximativ zece milenii. La cele douã
capete ale lungului fir al istoriei, unul
cercetat de arheologi, altul de etnologi,
existã numeroase analogii culturale.
Alegem ca exemplificare, o
reprezentare plasticã care se referã la
purtatul greutãþilor pe cap de femeile
neolitice ºi oltence, ºi o alta: motivul
sãrutului în arta ceramicã de origine
neoliticã ºi arta plasticã a geniului
brâncuºian.

Generalizând imensul material
documentar pânã la limita admisã
ºtiinþific, arhetipurile celor 10 000 de
ani ai civilizaþiei europene (mileniile 8
î. H. � 2 d. H.) pot fi împãrþite în trei
complexe culturale ºi religioase: primul
este dominat de Zeiþa Mamã neoliticã
(8000 î. H. � 2 500 î. H.); al doilea de
Zeul Tatã indo-european (2 500 î. H �
anul 0); al treilea de Fiul lui Dumnezeu,
Iisus (anul 0 � ). Dupã un alt criteriu,
modul în care ºi-au imaginat oamenii
cã aratã divinitatea lor adoratã,
europenii au edificat douã lumi
arhetipale inconfundabile: una
geomorfã, de origine neoliticã, care
are ca model de frumuseþe ºi
perfecþiune oul, alta, antropomorfã,
de origine indo-europenã ºi creºtinã,
care are ca model omul. Elementele
caracteristice descoperite de arheologi
ºi cele culese de etnologi se pot
sistematiza, astfel.

Mari complexe culturale ºi
religioase atestate pe teritoriul actual
al României:

I. Epoca neoliticã (vechii
europeni):
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Trãsãturi caracteristice: Vârsta
aproximativã: 80000 � 2200 î. H;
Marea divinitate: Zeiþa Mumã; Chipul
divinitãþii adorate, ideal de frumuseþe
ºi perfecþiune pentru om: Zeiþa cu
înfãþiºare de OU; Lumea materialã ºi
spiritualã creatã dupã chipul ºi
înfãþiºarea divinitãþii: Geomorfã;
Exercitarea puterii divine: Zeiþe
specializate; Reºedinþa divinã: În tot
ºi în toate; Locul de unde vine sufletul
pruncului la naºtere: Din pântecele
femeii, furiºat acolo din pântecele
Pãmântului; Reºedinþa sufletelor dupã
moarte: În pântecele Pãmântului, în
ape; Ritul funerar cu ajutorul cãruia
este expediat mortul la divinitatea
adoratã: Înhumare; Ritul funerar la
reiterarea anualã a divinitãþii ºi a lumii
înconjurãtoare: Înhumare, aruncare în
apã; Substitute fitomorfe ale divinitãþii:
Sânziana (Drãgaica), Bozul,
Mãtrãguna, Mãrul; Substitute
zoomorfe ale divinitãþii: Pasãrea,
Taurul, Ursul, Porcul, Cerbul;
Substitute antropomorfe ale divinitãþii:
Zeiþele Mumã: Dochia, Maica
Precesta, Muma Pãdurii, Muma Ploii,
Muma Caloianului; Data morþii ºi
renaºterii anuale a divinitãþii: Simultan,
la echinocþiul de primãvarã sau de
toamnã; Momentul diurn sau nocturn
al naºterii ºi morþii divinitãþii: Nocturn;
Repere astronomice pentru aprecierea
ºi mãsurarea timpului: Luna ºi
Soarele; Tipul de calendar: Lunar-
solar; Ocupaþii dominante creatoare de
ideologii ºi civilizaþii: Agricultura,
prelucrarea lutului, lemnului ºi pietrei;
Arhetipuri caracteristice: Geomorfe:
Pãmântul, grota, Luna, oul, oala, apa,
colacul (pâinea), pântecele, vulva.

II. Epoca Bronzului ºi prima Epocã
a fierului (indo-europenii)

Trãsãturi caracteristice: Vârsta
aproximativã: 2200 î. H. � 0; Marea
divinitate: Zeul Tatã; Chipul divinitãþii
adorate, ideal de frumuseþe ºi
perfecþiune pentru om: Zeul cu
înfãþiºare de OM; Lumea materialã ºi
spiritualã creatã dupã chipul ºi
înfãþiºarea divinitãþii: Antropomorfã;
Exercitarea puterii divine: Zei ºi zeiþe

specializaþi ºi ierarhizaþi; Reºedinþa
divinã: În Cer; Locul de unde vine
sufletul pruncului la naºtere: Din
pântecele femeii primit ca dar din Cer;
Reºedinþa sufletelor dupã moarte: În
Cer, în vãzduh; Ritul funerar cu
ajutorul cãruia este expediat mortul la
divinitatea adoratã: Incinerare; Ritul
funerar la reiterarea anualã a divinitãþii
ºi a lumii înconjurãtoare: Incinerare;
Substitute fitomorfe ale divinitãþii:
Bradul, Omanul; Substitute zoomorfe
ale divinitãþii: Calul, lupul, leul;
Substitute antropomorfe ale divinitãþii:
Zeii paterni: Crãciunul, Mutul
Cãluºului, Blojul sau Sângiorzul; Data
morþii ºi renaºterii anuale a divinitãþii:
Simultan, la solstiþiul de varã sau de
iarnã; Momentul diurn sau nocturn al
naºterii ºi morþii divinitãþii: Diurn;
Repere astronomice pentru aprecierea
ºi mãsurarea timpului: Soarele ºi Luna;
Tipul de calendar: Solar-lunar;
Ocupaþii dominante creatoare de
ideologii ºi civilizaþii: Pãstoritul,
prelucrarea metalelor ºi a pietrei;
Arhetipuri caracteristice:
Antropomorfe: Soarele, focul, stâlpul,
phalusul.

III. Creºtinismul
Trãsãturi caracteristice: Vârsta

aproximativã: 0 �....; Marea divinitate:
Fiul lui Dumnezeu; Chipul divinitãþii
adorate, ideal de frumuseþe ºi
perfecþiune pentru om: Iisus cu
înfãþiºare de OM; Lumea materialã ºi
spiritualã creatã dupã chipul ºi
înfãþiºarea divinitãþii: Antropomorfã;
Exercitarea puterii divine:
Atotputernicul; Reºedinþa divinã: În
Cer; Locul de unde vine sufletul
pruncului la naºtere: Din pântecele
femeii primit ca dar din Cer; Reºedinþa
sufletelor dupã moarte: În Raiul
Cerului credincioºii, în Iadul
Pãmântului pãcãtoºii; Ritul funerar cu
ajutorul cãruia este expediat mortul la
divinitatea adoratã: Înhumarea trupului
la 3 zile dupã moarte, slobozitul
sufletului la 40 de zile; Ritul funerar la
reiterarea anualã a divinitãþii ºi a lumii
înconjurãtoare: Înhumare, Înviere
dupã 3 zile, Înãlþare la Cer dupã 40 de

zile; Substitute fitomorfe ale divinitãþii:
Salcia; Substitute zoomorfe ale
divinitãþii: Mielul; Data morþii ºi
renaºterii anuale a divinitãþii: Separat,
Naºterea la solstiþiul de iarnã, Moartea,
Învierea ºi Înãlþarea la echinocþiul de
primãvarã; Momentul diurn sau
nocturn al naºterii ºi morþii divinitãþii:
Naºterea ºi Învierea nocturne,
Înãlþarea diurnã; Repere astronomice
pentru aprecierea ºi mãsurarea
timpului: Soarele ºi Luna; Tipul de
calendar: Solar-lunar; Ocupaþii
dominante creatoare de ideologii ºi
civilizaþii: Economie complexã;
Arhetipuri caracteristice:
Antropomofe: crucea, biserica.

*
O mare crizã spiritualã trebuie sã

fi zguduit lumea la trecerea de la
neolitic la Epocile Bronzului ºi Fierului
când a fost înlocuitã divinitatea
geomorfã ºi maternã cu cea
antropomorfã ºi paternã în paralel cu
exilarea acesteia de pe Pãmânt, din tot
ºi din toate, în înaltul cerului. Dar
Universul este, de la structurile sale
infinit de mici (celula, molecula,
atomul, unitãþile subcuantice) pânã la
cele infinit de mari (planetele, aºtrii,
galaxiile, roiurile ºi superroiurile
galactice), geomorf, nu antropomorf.
Este oare posibil sã fie împãcate cele
douã modele de vieþuire de oameni pe
Terra, unul geomorf, în deplinã
concordanþã cu Pãmântul ºi întreg
Universul, ºi altul antropomorf, impus
ºi dominat de aroganþa celei mai
puternice vietãþi de pe planetã?

Pentru definirea Vechii Civilizaþii
Europene, s-au adãugat, în ultimul
timp, încã douã preþioase argumente:
Panteonul românesc ºi Cartea
româneascã a morþilor. Dezavantajul
cã aceste creaþii carpato-dunãrene n-
au fost scrise pe papirus sau cioplite
în piatrã este anulat de supravieþuirea
lor în cultura oralã la începutul
mileniului trei. Panteonul greco-roman
ºi Cartea egipteanã a morþilor au fost
scrise ºi au dispãrut; Panteonul
românesc ºi Cartea româneascã a
morþilor n-au fost scrise, dar existã,
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pot fi verificate pe teren. Dacã
panteonul carpatic ar fi fost scris în
antichitate, ar fi ieºit în evidenþã
deosebirile dintre douã mari civilizaþii
ale timpului, una mediteraneanã,
greco-romanã, care se exprima în
piatrã (temple, statui, cetãþi), cu
influenþe primite de la civilizaþiile
terestre de la înmãnuncherea
continentelor (Europa, Asia ºi Africa)
marcate de fluvii care se varsã în mãri
prin trei delte (Delta Dunãrii, Delta
Tigrului ºi Eufratului, Delta Nilului),
ºi alta legatã de apele continentale,
traco-geto-dacã, crescutã pe loc, care
se exprima în lemn ºi pãmânt (cetãþi,
stâlpi, temple), în lut ars ºi aluat copt
(figurine de tot felul. Dacã evreii,
indienii, egiptenii, grecii moºtenesc de
drept culturile popoarelor vechi, care
au locuit Palestina, Grecia, Egiptul,
India, românii moºtenesc, dupã
aceeaºi logicã elementarã, cultura
primei civilizaþii europene. Dupã
fetiºismul documentului scris, care
poate anula orice argument arheologic
ºi etnologic, ar însemna cã nici
culturile amerindiene n-ar fi existat
înainte de descoperirea Americii de
Cristofor Columb! Moºtenitorii Vechii
Civilizaþii Europene sunt grecii din
Atena, italienii din Roma sau românii
carpato-dunãreni?

Panteonul carpato-dunãrean,
exponent al unei civilizaþii a lemnului
ºi lutului, este o lume miticã atipicã în
raport cu panteonul greco-roman. Are
unele legãturi cu cel greco-roman, dar
ºi cu cel al Indiei antice. De altfel,
legãtura tainicã a spiritualitãþii carpatice
cu Vechea Indie avea sã fascineze mari
spirite româneºti: Eminescu, Brâncuºi,
Eliade. Adesea, pe pãmântul carpatic,
zeii indieni se numesc ºi, adesea, îºi
îndeplinesc atribuþiile avute la ei acasã,
în vechea Indie: zeul Universului
Shiva, în colindul de Crãciun Siva, zeul
pluviometric Rudra, în ceremonialul
Paparudei, zeul morþii Yama, în unele
credinþe ºi expresii româneºti (a da
iama în pãsãri, în vite, cu sensul de a
da moartea).

În ceea ce priveºte Cartea

româneascã a morþilor, sinonimã cu
Cartea egipteanã a morþilor, ea
cuprinde texte sacre de iniþiere a
sufletului mortului pentru drumul mitic
care separã lumea de aici de lumea de
dincolo, cântate de un cor feminin în
momente ºi locuri semnificative ale
ceremonialului funerar. Textele de
iniþiere se transmit prin monologuri ºi
dialoguri cântate. Mesajele sunt
adresate mortului, zeiþelor destinului
(Zorile), soþului sau soþiei postume
(bradul, suliþa, steagul), diverselor
substitute ale mortului (stâlpul,
crucea). Zeiþa morþii apare în ipostazã
de pasãre de pradã (gaia, corboaica,
vulturul) ºi antropomorfã, cu chip de
om (Zâna Bãtrânã, Moartea, Maica
Precesta, Maica Irodia). În textele
cântate apar, rând pe rând, ghizi
providenþiali (lupul, vulpea, vidra),
vameºi binevoitori, repere de orientare
personificate (salcia împupitã, mãrul
înflorit), personaje psihopompe (calul,
cerbul) ºi, în final, în lumea de
dincolo, rudele mortului. Cunoºtinþele
de care defunctul are mare nevoie
sunt expuse prin metode simple:
descrierea amãnunþitã a drumului mitic
ºi a înfãþiºãrii personajelor mitice;
repetiþia momentelor cheie ale
cãlãtoriei pentru fixarea cunoºtinþelor;
comparaþia drumului bun cu cel rãu,
a prietenilor cu neprietenii. Aria de
rãspândire a cântecelor funerare,
compactã la începutul secolului al XX-
lea în sud � vestul ºi centrul României
(Gorj, Mehedinþi, Caraº-Severin,
Timiº, Bihor), relativ compactã în
sudul Transilvaniei (sudul judeþelor
Alba, Hunedoara, Sibiu, Braºov),
trimitea puternice tentacule în nord
(Bistriþa-Nãsãud, Mureº), în judeþele
din Moldova (Suceava, Botoºani,
Neamþ, Iaºi, Vaslui, Vrancea, Galaþi),
Republicii Moldova ºi, în sud, la
românii din Banatul Sârbesc ºi de pe
Valea Timocului. În zonele în care nu
au fost atestate cântecele funerare
(Zorile, Cântecul Bradului, Cântecele
de Priveghi ºi altele), funcþia lor a fost
preluatã, parþial, de bocetele
versificate. Cântecele funerare nu

sunt atestate la popoarele vecine
românilor ºi nici la alte popoare ale
Europei, motiv pentru care acestea au
fost incluse greºit, pânã la marele
etnomuzicolog Constantin Brãiloiu, în
categoria bocetului. Versetele, hexa-
sau octosilabice, cu predominarea
clarã a celor hexasilabice, par a fi
împietrite, precum versetele cioplite
pe sarcofagiile antice. Ele au fost
îndelung cizelate ºi decantate de
impuritãþi poetice ºi de orice adaus
care ar fi îngreunat transmiterea cu
claritate a mesajului. Melodiile, cu
sonoritãþile lor preistorice, au ecou
profund în inimile îndoliaþilor ºi în
natura înconjurãtoare; ele
contrasteazã cu deznãdejdea lugubrã
a bocetelor propriu-zise. Tãrâmul
suferinþelor dupã moarte, Iadul,
cultivat de religiile indo-europene ºi
creºtine, lipseºte din peisajul edenic
descris de cântecele româneºti de
înmormântare.

Prin împlinirea teritorialã, politicã,
demograficã, economicã ºi spiritualã,
Europa îºi reclãdeºte, în raport cu
celelalte continente ale Planetei, o nouã
identitate. Simboluri locale, zonale ºi
chiar naþionale devin, pentru toþi
europenii, mãrci identitare comune în
raport cu asiaticii, africanii ºi
americanii. Europenii îl au pe Voltaire
prin francezi, pe Shakespeare prin
englezi� pe Eminescu, Brâncuºi ºi
cultura popularã de la Carpaþi ºi
Dunãrea de Jos care tezaurizeazã
elemente de civilizaþie preistoricã, prin
români. Printre altele, europenii îºi vor
afirma vechimea genezei ºi identitãþii
culturale în raport cu asiaticii ºi
africanii. Primii au la graniþa cu Europa
Sumerul, secunzii, vechiul Egipt. Cu
multe milenii în urmã, înainte de
strãlucirea Greciei ºi Romei Antice,
Vechea Civilizaþie a Europei axatã pe
fluviul Dunãrea era contemporanã cu
Mesopotania.

Material publicat prin bunãvoinþa
ASOCIAÞIEI ROMÂNE PENTRU
PATRIMONIU. Sincere mulþumiri
domnului prof. dr. Arthur Silvestri.
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Având în vedere titlul
acesta, ar pãrea cel puþin
curioasã asocierea de

cuvinte, dacã n-am fi asistat la o
dezbatere, la Sibiu, capitala culturalã
europeanã în 2007, prezentatã de
postul �Realitatea TV�, privind ºansele
României de integrare.

Cei chemaþi sã discute au fost
oameni publici binecunoscuþi, filosofi
subþiri � Andrei Pleºu ºi Gabriel
Liiceanu, ca ºi, nu mai puþin
respectatul publicist ºi scriitor, Cristian
Tudor Popescu.

Dezbaterea a început cu o
prezentare didacticistã, fãcutã de d-l
Liiceanu, care a expus, în sintezã,
momentele importante ale omenirii,
incluzând ºi România, pentru a
demonstra cã, încã de la democraþia
greacã, anticã, omul ºi-a câºtigat ºi
exersat dreptul la libertatea de opinie
ºi, inevitabil, s-a ajuns la ceea ce ne
doare � România în faza de
�ciorãvãialã� politicã � adãugãm noi
� la imposibilitatea clasei politice
româneºti de a se plia pe interesul
naþional, de parcã am fi blestemaþi,
precum miticul Sisif, s-o luãm tot de
la capãt.

A venit ºi explicaþia � motivul ar fi
�înclinaþia� românului de a-ºi lua avânt
ºi de a se lãsa în voia valurilor, pentru
ca apoi sã vinã cineva sã-i dea un
bobârnac sã se ridice în vârf, dar unde
nu poate sta multã vreme.

S-a ajuns sã se discute ºi despre
spaþiul spiritual românesc ºi anume

despre �spaþiul mioritic�, pe care
Lucian Blaga îl defineºte, pornind de
la ceea ce spusese filosoful Oswald
Spengler despre cultura arabã, magia
de apãsãtor tragism, având ca substrat
sentimental spaþiul de boltã, sau despre
vechea culturã egipteanã,
corespunzãtoare sentimentului
spaþiului labirintic, ce duce la moarte.

Filosoful român îºi pune problema
ipotetic, a gãsirii unui orizont spaþial
cu totul aparte sau a unui spaþiu
matrice, �cãruia îi corespunde
ancestralul suflet românesc, în ultimele
sale adâncuri, ºi despre acest orizont
pãstrãm undeva, chiar ºi atunci când
am încetat de mult a mai trãi

pe-un picior de plai
pe-o gurã de rai�.
Blaga pune doina, dar ºi balada, în

legãturã cu spaþiul spiritual mioritic,
care exprimã melancolia unui suflet
care suie ºi coboarã, �ce-ºi are
înãlþãrile ºi cufundãrile de nivel, în ritm
repetat, monoton ºi fãrã sfârºit. În
rânduiala de aºezãri de munte, gãseºti
ceva din ritmul deal-vale, care se
pãstreazã ºi la ºes, prin intervalul
verde al ogrãzilor ºi al grãdinilor, puse
ca niºte silabe între case�.

Blaga surprinde acestea toate, ca
rezultatul transpunerii unei anume
construcþii sufleteºti, �al orizontului
ondulat�, ce se poate exemplifica ºi
prin construcþia caselor þãrãneºti, care
pãstreazã în drept echilibru cele douã
tendinþe opuse, fie în plan orizontal
(vezi bisericile ruseºti), fie pe plan înalt

(arhitectura apuseanã).
Acest spaþiu de deal-vale-deal,

pe care-l gãseºte Blaga pentru spiritu-
alitatea româneascã, e o constatare
personalã; spiritul mioritic definit de
el avea în vedere mileniile de tradiþii
existenþiale ale unui neam vechi ºi
inexistenþa extremelor.

 Pentru filosoful de la Lancrãm,
balada popularã �Mioriþa� exprimã cel
mai bine trãsãturile esenþiale ale
spiritului românesc.

Aceastã constatare n-are nimic
agresiv, dar spusã ºi scrisã, pânã la
saturaþie, motivat sau, mai ales,
nemotivat, a ruginit ºi a devenit un
ºablon, �ºtiut din ºcoala primarã,
spusã de învãþãtoare�, cum afirmã
chiar d-l Pleºu, care prezintã sintetic
ºi subiectul: e vorba de o baladã în
care un cioban, pe care-l omoarã? alþi
doi, ºi de a cãrui �eroizare cosmicã�,
ºi de �resemnarea primului în faþa
morþii�, li s-a aplecat tuturor, dar mai
ales filosofilor noºtri, aºa încât nici
nu se pomeneºte , în discuþia amintitã,
despre mioriþa nãzdrãvanã, ci
despre o oaie.

Diferenþa dintre mioarã ºi, mai
mult, dintre mioriþã � e vorba de
diminutivarea substantivului în cauzã,
care încarcã firul epic cu un profund
lirism, cu poezie, de o frumuseþe unicã
� ºi o oaie, nici n-ar permite o
discuþie, dar noi insistãm, pentru a
lãmuri lucrurile.

�Mioriþa� e prezentatã de G.
Cãlinescu printre miturile �esenþiale�

Filosofii ºi oaia

Motto:
 � ªi eu vin din �prostimea de la þarã�, la care vã referiþi. ªi nu numai cã

vin din ea. Tot ce existã, cât de cât, temeinic în mine � dacã existã ceva � o
datorez acelei �prostimi�. Ea mi-a dat mai mult decât toate diplomele inutile.
Ea mi-a dat cei �ºapte ani de-acasã� (�). Acea �prostime� a descoperit ºi
metafizica, instinctive � a se vedea �Mioriþa� � înainte de a avea noi profesori
de metafizicã.�

Octavian Paler � �Cotidianul�, 6 martie 2007 (rãspuns unui cititor)

Prof. Maria CIORNEI
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ale poporului român, alãturi de cel al
genezei, al dragostei sau de cel al
creaþiei.

Ea este un simbol al comuniunii
dintotdeauna a dacoromânului cu
natura. Ori a înlocui-o cu o oaie ni se
pare o blasfemie; în popor, uneori,
despre o persoanã redusã mintal se
spune cã �e proastã ca oaia� ºi nu de
puþine ori am auzit, în trafic,
apostrofarea aceasta mitocãneascã.

Asocierea ciobãnaºului mioritic cu
o oaie oarecare nu s-a fãcut dintr-o
înclinaþie spre umor

(cãci umorul nu stricã, ci
corecteazã, pentru cã cel ce râde mai
întâi de sine ºi apoi de alþii � semn de
inteligenþã � aºa procedeazã Creangã,
de exemplu), ci dintr-un anume spirit
�bãºcãlios�.

Aceastã atitudine destructivã,
efectiv, au manifestat-o filosofii noºtri
faþã de una din cele mai frumoase
creaþii folclorice ce reprezintã
genialitatea poporului român.

Ne permitem a pune lucrurile la
punct:

Ciobanul ce ar conduce doar oi
n-ar avea ce spune nimãnui, dar el
vorbeºte cu o mioriþã înzestratã cu
trãsãturi omeneºti de excepþie care
devine un mesager ce îi anunþã
posibila-i moarte ºi ne aducem aminte
de miturile antice oraculare, de care
se apropie.

E firesc sã deranjeze niºte idei
tâmpe spuse cu zeci sau sute de ani
înainte ºi însuºite fãrã o adâncã ºi
directã pãtrundere a sensurilor
multiple ale mitului.

Nu e vorba de resemnare aici.
Aplecarea atentã asupra baladei ne
aratã cã ciobanul priveºte moartea cu
înþelepciune, ca pe o înveºnicire,
prin integrarea în marele circuit
cosmic ºi nu oricum.

El nu-ºi doreºte moartea, nu este
un disperat, n-are motive.

E mai ortoman, (mai bogat), e
harnic, priceput în muncã ºi ataºat de
mioarele sale, atent la starea lor
afectivã � sã nu uitãm cã suntem în
plinã poveste.

Are chiar ascendentul frumuseþii
asupra celorlalþi doi ciobani, aºa cum
reiese din portretul fizic, fãcut de
mãicuþa bãtrânã.

E tânãr � ne-o spune chiar autorul
� când aduce în scenã pe cei trei
ciobãnei � diminutivarea substan-
tivului e relevantã, în acest sens. Tânãr
fiind, iubeºte viaþa, horele, doinele, este
îndrãgostit, versurile sunt edificatoare.

În eventualitatea dispariþiei sale,
doreºte ca:

 �la cap sã-mi pui
fluieraº de os
mult zice duios
fluieraº de fag
mult zice cu drag
fluieraº de soc
mult zice cu foc�.
Este Fãt-Frumosul, Nãzdrãvanul,

pentru cã numai cei înzestraþi cu
calitãþi excepþionale pot comunica cu
natura, cu elementele ei.

În balada mioriþei � ºi nu a oii �
ciobanul nu moare, cum a spus unul
dintre filosofi; moartea e vãzutã ca o
eventualitate.

 �dac-oi muri�
 dacã-i vedea��
Opera rãmâne deschisã ºi tocmai

ºi în aceasta constã frumuseþea, dar
ºi adâncul tâlcuirii sale.

Analizând mai atent balada,
constatãm cã aceasta este foarte
veche, o creaþie milenarã, care a
circulat pe întreg teritoriul vechii Dacii,
dincolo de graniþele impuse temporar,
o dovadã cã nici acestea, nici munþii
n-au împiedicat transhumanþa iar
transhumanþa e unul din factorii
esenþiali ai menþinerii unitãþii de limbã
ºi de neam a locuitorilor din provinciile
istorice româneºti, fapt vãzut, mai ales
de strãini, ca miracolul românesc.

Venind din negurile de timp,
înþelegem atitudinea ciobãnaºului ca
pe a celui care, la origine, a fost
cultivat de obºtea dacilor, iniþiat alãturi
de alþi tineri, la fel de merituoºi,
pregãtit pentru jertfa cerutã de
misterele zalmocsiene, despre care
vorbeºte ºi Herodot în Istoriile sale,
care vede în daci � ca ºi Homer � pe

cei mai drepþi si mai viteji dintre
traci.

Cã este aºa ne-o aratã atitudinea
ciobanului care crede în nemurire ºi,
dacã mãicuþa lui apare disperatã, într-
o scenã demnã de marile tragedii
antice greceºti, se-ntâmplã pentru cã
ea ºtie cine este fiul ei; nu oricine
poate avea în turmã o mioriþã
nãzdrãvanã, devenitã ºi sfetnic
înþelept, în acelaºi timp, ºi durerea ei
ar fi ca cel ales, fiul ei, sã sfârºeascã
într-o moarte banalã.

Cei doi ciobani ce ar dori sã-l
omoare, în forma originarã a baladei,
sunt priviþi chiar de autor � care sigur
este ºi el pãstor � în expoziþiunea pe
care o considerãm o relicvã a formei
iniþiale � fãrã a face vreo deosebire
între cei trei, cu afecþiune numindu-i
ciobãnei. Aceºtia, în popor, sunt
vãzuþi ca fârtaþi, fraþi de sânge ºi,
mai târziu, în creºtinism, fraþi de
cruce, cu interese comune, ca în
basmele populare.

Timpul a înlãturat din context ceea
ce nu mai corespundea noilor realitãþi
istorice, care au impus dacoromânilor
retragerea în munþi, renunþarea la
practicilor misterelor zalmocsiene,
imposibil a fi menþinute din lipsa
marilor iniþiaþi, a cãror stirpe se va
stinge, aºternându-se peste acestea
uitarea accentuatã ºi de noua ideologie
religioasã, ce se impune încã din
primele veacuri ale mileniului î.e.n.

A rãmas însã oieritul, ca ocupaþie
de bazã a dacoromânilor, vremurile
tulburi îngustând practicarea
agriculturii.

Pãstoritul s-a menþinut, aºa cum
s-a menþinut ºi balada, dar motivul
jertfei pentru binele obºtei, având la
bazã credinþa în nemurire, a fost
înlocuit cu cel al invidiei ºi al lãcomiei,
care justificã complotul pus la cale de
cei doi ciobani, de a-l ucide pe cel
moldovan.

Transhumanþa, problemã actualã,
n-a intrat în discuþia academicã, de
care vorbeam, deºi aceasta e legatã
de existenþa milenarã a poporului
nostru.
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Singurãtatea ciobanilor în munþi,
în natura echilibratã si armonioasã,
sau drumul încet, ºi lung strãbãtut
spre iernatul oilor, la câmpie, a fãcut
din practicanþii ei creatori de geniu.

Aºa s-au nãscut doinele de dor ºi
de dragoste, bocetele, ritualurile
existenþiale, poveºtile cu personaje ca
muma pãdurii, cu oamenii-lupi, cu
ielele sau frumoasele, cu strigoi, toatã
mitologia specificã; aici s-au înfiripat
obiceiuri ºi tradiþii legate de nedeile sau
de târgurile de fete, de urcarea sau
coborârea oilor la ºi de la munte, de
mãsuratul laptelui, de alegerea bacilor.

Toate acestea au pus poporul
român în ceea ce un actor ºi intelectual
de frunte definea rosturi, dându-i
legitimitate, spiritualitatea venind din
fondul originar, arhaic al românilor,
nefiind una suspendatã, ci integratã,
ºi unicã � factor de îmbogãþire a
culturii europene .

Sigur cã filosofii noºtri nu ºi-au
propus sã facã o analizã stilistico-
literarã a �Mioriþei�, dar abordând o
atitudine de-a dreptul dispreþuitoare
faþã de o problemã importantã pentru
existenþa a mii de ciobani români, puºi
în faþa realitãþilor noi, privind oieritul,
cei chemaþi a spune o pãrere tranºantã
privind desfiinþarea transhumanþei
milenare ºi a efectelor dezastruoase
nu numai pentru oieri, ci pentru
întreaga culturã popularã, s-au
evidenþiat, mai ales, prin dorinþa de a
ieºi din rând, de a se distanþa de vulg,
de parcã s-ar fi temut sã nu se umple
de ridicol, vorbind despre spiritualita-
tea româneascã ca despre un handicap.

Bãºcãlia, cum am mai spus,
anuleazã � vezi noua formulã de a
caracteriza spiritul român de deal,
vale, vale, vale, vale deal, gãsitã de
unul dintre invitaþi.

De ce n-am recunoaºte în
atitudinea ciobanului moldovean din
balada amintitã chiar un act eroic, fãrã
conotaþii ironice ºi mistificatoare?!

Dacii chiar se bucurau ºi râdeau
la moartea vreunul dintre ei, crezând
cã acesta va deveni, în împãrãþia lui
Zalmocsis, nemuritor.

ªi astãzi în satele bucovinene
gãsim obiceiul ca la priveghiul
mortului sã se facã glume ºi farse, sã
se râdã de întâmplãri hazlii din viaþa
defunctului.

Oare chiar trebuie anulat sau
minimalizat ce avem mai bun ºi mai
frumos? Oare chiar trebuie sã vorbim
despre plaiul mioriþic, confundând
nucleul acestui neam, care are încã,
în satele ce n-au fost atinse de ciuma
colectivizãrii, ºi nu numai, oameni ce
cinstesc tradiþiile ºi pãstreazã
neîntinate creaþiile ºi credinþele
strãmoºilor, ca ºi cultul geniilor. Se
confundã aici tot �norodul� cu �tagma
jefuitorilor�, cum bine spunea Tudor
din Vladimiri.

Pe placul cui vrem sã facem când
pe Eminescu � d-l Patapievici �
atenþie! � cel din fruntea �Institutului
Cultural Român� îl numeºte
�cadavrul din cãmarã, de care trebuie
sã ne debarasãm dacã vrem sã fim
europeni�.

EMINESCU este de mult, nu
numai al Europei, ci al universalitãþii.

Unii se considerã mai europeni
decât alþii ºi li se pune �pata� exact pe
valorile cu care noi avem cele mai mari
ºanse de a intra în Europa, ca noutate.

Mircea Eliade spunea cândva: dacã,
prin absurd, s-ar pierde neamul
românesc ºi ar rãmâne doar un singur
volum din opera eminescianã,
spiritualitatea dacoromânilor s-ar
putea complet reconstitui.

Putem susþine afirmaþia savantului,
având în vedere faptul cã poetul s-a
inspirat din natura patriei lui, din istoria
neamului sãu, mergând pânã la
sondarea adâncimilor timpului mitic,
al Daciei Felix, al Daciei eterne,
matricea stilisticã a dacilor, a
românilor valahi, a criticat societatea
contemporanã româneascã, dar a
cântat ºi dragostea, ca sentiment
general uman, ori a prins în versuri
mãiastre, suferinþa în faþa neputinþei
omului, prins între ceea ce Blaga a
numit �cele douã vetre�, adicã între
naºtere ºi moartea inevitabilã,
meditând pe marginea tragicului

existenþial, vizând condiþia geniului în
lume.

Prin toate acestea, Eminescu e mai
întâi naþional ºi, pentru cã este naþional,
profund original în arta sa valoroasã,
devine ºi universal.

Cu ce ne e ruºine? Cu valorile
spirituale ºlefuite de geniul popular în
timp? Sau cu strãlucitele minþi ale
neamului? De ce trebuie sã intrãm
peste tot în genunchi? Cui îi este
ruºine sã se legitimize cu �Mioriþa� sau
cu Eminescu?

Noi, cei mulþi, intelectuali � nu de
calibrul adevãraþilor filosofi ai noºtri
cu opere consistente ºi de valoare pe
care, de altfel, îi stimãm � ne bucurãm
cã în Occidentul secularizat putem
aduce o Românie creºtinã ºi cu tradiþii
de excepþii, încã vii.

Asta nu înseamnã cã negãm alte
civilizaþii sau cã nu suntem conºtienþi
cã avem încã multe defecte, cã istoria
nu ne-a fost întotdeauna favorabilã,
cã am trãit o epocã de întunecare a
spiritului, devenind zeci de ani un
popor de mimetici, în care mancurþii
fãureau scara valorilor, dar pe invers.

Încercãm sã fim cinstiþi cu noi
înºine, fãrã a nega toatã istoria, cãci
ne plecãm fruntea în faþa ºirului de
sfinþi ºi mucenici, care odihnesc în
pãmântul patriei de milenii.

Pãmântul nostru e viu, hrãnit cu
sângele strãmoºilor, ºi toþi cei de
bunãcredinþã, inclusiv filosofii noºtri,
n-ar trebui sã uite ce datorãm
trecutului � existenþa de azi,
perspectiva a de a ne integra în lumea
civilizatã ºi nu neapãrat perfectã, cu
ceea ce avem mai bun, luptând cu
forþe comune ca sã ne lepãdãm de
nimicniciile noastre, într-o lume în
care ne e locul, chiar din zorii
civilizaþiei moderne europene.

Amestecând politicianismul cu
filosofia mãruntã, cu oportunismul, cu
ipocrizia celor din fruntea bucatelor
ºi cu reaua-credinþã, ne înjosim pe noi
înºine ºi anulãm jertfele de sânge fãrã
de care n-am fi ajuns sã dispunem de
libertate, dar haric ºi condiþie a exis-
tenþei unui întreg popor, în picioare.
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„„„„„Romanizarea“ “ “ “ “  Daciei
conf. univ. dr. G. D. ISCRU

...ªi a fost anul 2006 � ANUL
DECEBAL. S-a þinut, în iunie, ºi cel
de-al VII-lea Congres Internaþional de
Dacologie sub preºedinþia aceluiaºi
mare român, dr. Napoleon Sãvescu,
Congres închinat memoriei primului
mare erou ºi martir din �tristul nostru
cãlindar�, cum ar zice pãrintele Gala
Galaction, Regele Decebal, la cei 1900
de ani de la trecerea lui în nemurire.
Oficialii noºtri n-au aderat la
propunerea de a-l comemora ºi
domniile lor pe cel care, atunci, s-a
jertfit pentru libertatea þãrii sale,
copleºit fiind de cea mai mare forþã
distrugãtoare a Antichitãþii, Imperiul
Roman. Dupã unele ezitãri ºi dupã
schimbarea titularului, Ministerul de
resort, în locul �Anului cultural
Traian� s-a decis pentru a omagia
�integrarea� regatului dac, printr-un
rãzboi de cucerire ºi jaf, în �lumea
romanã�, prefigurând, fie ºi parþial,
actuala �integrare� atât de doritã de
�clasa politicã�. La omagierea unei
asemenea �integrãri� i-a mai adãugat,
probabil la o �sugestie� superioarã, ºi
o altã omagiere: �Anul Carol I�, fapt
care ne aduce aminte de prima mare
eroare politicã a istoriei noastre
moderne � înlãturarea, prin complot,
de cãtre o mânã de oameni politici ºi
câþiva militari înalþi dar sperjuri, a
Domnului ºi simbolului Unirii
Principatelor, Alexandru Ioan Cuza.

Aceastã a doua omagiere, trecutã
însã în prim plan, s-a realizat cu
solemnitate. A rãmas omagierea
�integrãrii� de odinioarã, pentru a spori
bucuria viitoarei �integrãri� de dupã 1
ianuarie 20071 .

Problema centralã, în acest sens,
este, desigur, �romanizarea� Daciei.
Nu doar a regatului lui Decebal, ci a
întregii Dacii, cãci la �focul� civilizaþiei

imperiale iar nu sub jaful militar ºi
fiscal, �troglodiþii� pãmântului au
devenit, pur ºi simplu� romani. Sub
presiunea lipsei de dovezi în acest
sens, specialiºtii noºtri întru
�romanizare� au fãcut ulterior o
�concesie�, acceptând sintagma:
daco-romani; unii, cu foarte mare
greutate, chiar daco-români (de vreme
ce �român� ar veni, chipurile, tot de
la romanii Romei italice!).

Ce au avut de �romanizat�
mercenarii împãratului-soldat ºi
urmaºii lor, fie ºi numai la nivelul
Statului lui Decebal în nu mai mult de
un veac ºi jumãtate? Ne-o spune un
�monstru sacru� al istoriografiei
noastre de profil, Vasile Pârvan:

�Care era situaþia Daciei când
Traian s-a hotãrât, în anul 106, s-o
prefacã în provincie romanã?� Mai
întâi, �Dacia era un mare regat cu
bazã etnicã perfect omogenã, cu
tradiþii istorice seculare, cu structurã
socialã ºi economicã bine definitã, cu
o culturã înaintatã�� Geto-dacii
erau deja �o naþiune politicã� ºi �
continuã Pârvan � �n-au acceptat
niciodatã stãpânirea romanã; cei care
n-au cãzut în cele douã mari rãzboaie
s-au retras în Dacia septentrionalã,
care n-a fost niciodatã atinsã de
stãpânirea romanã, ºi de acolo, ca
��daci liberi��, au invadat necontenit
provincia, fie singuri, fie în tovãrãºia
germanilor migratori, pânã ce, la
urmã, romanii, sub Aurelian, s-au
retras din nou pe malul drept al
Dunãrii��2  Domnilor specialiºti în
istorie veche a României, veniþi de vã
contraziceþi maestrul! A încercat s-o
facã editorul lui � ºi, dupã câte se
spune, elevul preferat al lui Pârvan � ,
Radu Vulpe, privitor la stadiul de
naþiune în care Pârvan scrisese cã se

aflau geto-dacii, dar n-a dovedit
altceva decât obedienþa sa faþã de sau
�obiºnuinþa� cu �viziunea� stalinistã
despre naþiune, viziunea atunci
obligatorie ºi pentru �frontul istoric�
de la noi. Cât despre �germanii
migratori�, Pârvan se referea la goþi
ca �popor germanic�. Noi semnalãm
cã studii recente, ale cercetãtorilor
Maria Criºan3  ºi G. Gheorghe4  au
demonstrat cã goþii n-au existat ca
popor migrator; cã goþi=geþi; cã, în
consecinþã, Iordanes n-a fãcut nici o
confuzie când a folosit, în cuprinsul
cunoscutei sale lucrãri, când o
denumire, când alta; cã, în secolul VI
d. Hr., când ºi-a elaborat lucrarea,
folosind aceastã stratagemã, Iordanes
a reuºit sã salveze istoria geþilor, în
condiþiile în care douã �damnatio
memoriae� ale Bisericii Creºtine,
proclamate încã din secolul IV d. Hr.
ºi þinând pânã în secolul XIII, erau în
vigoare ºi erau puternice, una
împotriva împãratului Traian ºi alta
chiar împotriva geto-dacilor, primul

Vasile Pârvan
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pentru vina de mare persecutor al
creºtinilor, iar geto-dacii pentru cã nu
acceptaserã obedienþa faþã de
structurile ecleziastice ale Romei,
sancþiuni care în plan istoriografic s-
au soldat cu distrugerea, ascunderea
sau epurarea a peste 200 de lucrãri
despre Traian ºi despre geto-daci5 .
Mai nou, dr. Aurora Peþan, fãrã a
cunoaºte studiul domnului Dan Ion
Predoiu, reactualizeazã date
excepþionale despre lucrãrile
referitoare la geto-daci, considerate
pierdute sau distruse, ridicând cifra
acestora la peste 3006 . ªi vom avea
plãcuta surprizã a reeditãrii unei lucrãri
din secolul XIX, privitoare la aceste
scrieri, lucrare necunoscutã sau,
poate, tãcutã în mediile noastre
academice ºi universitare, dupã cum
necunoscutã sau tãcutã a rãmas
excepþionala operã a savantului suedez
Carolus Lundius, Zamolxis, primul
legiuitor al geþilor, Upsala 1687, operã
existentã în Biblioteca Muzeului de
istorie a municipiului Bucureþti, vis à
vis de Universitate, tradusã, în
premierã, în limba românã, de
cercetãtoarea Maria Criºan, însã dupã
un exemplar cumpãrat din Suedia de
dr. Napoleon Sãvescu, care a suportat
ºi cheltuiala traducerii ºi editãrii, operã
pe care, ºi pânã acum, din 2002, când
a apãrut ediþia româneascã, foarte
puþini din mediile amintite au
�binevoit� s-o studieze; la fel, dupã
cum înaintaºii specialiºtilor de azi, în

aproape întregul secol al XX-lea, au
�vegheat� sã nu pãtrundã în cercurile
elevate Dacia preistoricã de Nicolae
Densuºianu ºi alte lucrãri de dacologie
apãrute în acest timp. Iar mai nou au
fost marginalizate, dispreþuite ºi chiar
bârfite Congresele de Dacologie. În
ce-i priveºte pe �germanii� la care se
referã Pârvan, aceºtia erau fraþi buni
ai traco-geto-dacilor, desprinºi din
poporul primordial al �Vechii Europe�,
ca ºi celþii (galii) ºi sedentarizaþi mai
spre Vestul ºi în plin centrul
continentului. �Germanii� lui Tacitus
nu erau o etnie, cãci german=frate
bun (dupã pãrinþi), iar germanii de azi
nu se numesc, ei înºiºi, germani, ci
daci (ich bin deutch), þara lor
numindu-ºi-o Þara Dacilor
(Deutschland). În acest sens,
semnalãm cã o formidabilã/absolut
inadmisibilã confuzie persistã în
întreaga istoriografie mondialã care-i
considerã pe germanii de azi (cum îi
numesc strãinii!) drept urmaºi ai
goþilor. A, dacã se acceptã cã
goþi=geþi, adicã adevãrul, conform
izvoarelor, atunci se poate admite
ascendenþa �goticã� adicã geto-dacã,
a nemþilor; de altfel, istoricii nemþi îºi
revendicã naþiunea din arieni/pelsagi,
a cãror patrie originarã s-a stabilit cã
a fost Spaþiul Carpatic (G. Gheorghe).

Revenim cu întrebarea majorã:
cum s-a ajuns la dogma romanizãrii,
cãci despre o dogmã este vorba?

Dupã distrugerile ireparabile
provocate de mercenarii Romei
centrelor cultice ºi culturale ale Daciei,
în peste 300 de ani de incursiuni de
jaf ºi mari rãzboaie, distrugeri al cãror
punct culminant au fost rãzboaiele din
101�102 ºi 105�106 d. Hr. ºi care au
împuþinat enorm ºi izvoarele directe
ale istoriei traco-geto-dacilor; de
asemenea, dupã cele douã �damnatio
memoriae� � despre care am scris mai
sus � care au continuat aceastã
distrugere la nivelul istoriografiei
Imperiului ºi chiar dupã ce Imperiul
de Apus a cãzut; apoi, dupã �opera�
dezastruoasã a cruciadelor pornite de
Apusul politico-militar ºi ecleziastic
sub pretextul cunoscut, în realitate
pentru a-ºi subordona/�reintegra�,

politic ºi bisericesc, Rãsãritul Europei
ºi a-ºi continua expansiunea în Asia,
dupã toate acestea este o minune cã
s-a mai putut salva câte ceva scris
despre traco-geto-daci. ªi totuºi s-a
mai salvat. Dacã nu atâtea izvoare
scrise câte au fost � ºi acum ºtim cã
au fost (ºi avem speranþa cã vor mai
fi recuperate) � s-au pãstrat, în
schimb, menþiuni despre existenþa lor
ºi extrase din ele la autori care le-au
folosit înainte de distrugere sau
ascundere. Iar dupã toate acestea,
dupã marea schismã mai ales (1054
d. Hr.), Apusul catolic a trimis în
Rãsãritul �schismatic� valuri de
misionari, într-o acþiune perseverentã
de prozelitism, acþiune din care marea
colecþie/crestomaþie de Cãlãtori strãini
despre Þãrile Române surprinde doar
o micã parte a rãului pricinuit de acest
misionariat, ajutat, �la nevoie�, de
regate �apostolice� ºi de armatele
�Sfântului Imperiu Roman de Naþiune
Germanã� (existent, sub aceastã
denumire, pânã în 1806, dar
nerenunþând la expansiune nici dupã
data respectivã). Cine ºi când va
aduna în volume �opera� nocivã a
acestui misionariat, cu �aport� militar
� sã nu uitãm � care a reuºit, prin
viclenie ºi forþã, sã rupã din �blocul�
ortodox grupuri de enoriaºi, ca prim
pas spre mult dorita înstãpânire
politicã, spre �integrarea� acestui
Rãsãrit �încãpãþânat� ce nu respingea
�uniaþia� dar, apãrându-ºi de secole
religia sa, dorea sã trãiascã în �legea�
lui!? Ei bine, în cadrul acestui
misionariat prozelitist, cu �aportul�
militar menþionat, un argument
important pentru teritoriile care în
Antichitate fuseserã cotropite ºi jefuite
de Imperiul Roman a fost, fãrã
îndoialã, susþinerea ascendenþei
romane a locuitorilor, dupã ce,
desigur, mercenarii Romei i-ar fi
nimicit pe bãºtinaºii de atunci; sau, ºi
mai �logic�, dupã ce �troglodiþii� ºi
�barbarii� locului, înþelegându-ºi
�bicisnicia� în faþa �civilizaþiei�
imperiale, s-au transformat, cu trup
ºi suflet, în...romani, adicã s-au
autoromanizat, de bunãvoie ºi nesiliþi
de nimeni, �integrându-se� � cu

Nicolae Denuºianu
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umilinþã sau poate cu entuziasm � în
�lumea romanã�. �Fericirea�
romanizãrii a cãzut pe iberici, pe
francezi iar în Rãsãritul �barbar� pe
români (de aceea s-ar fi ºi numit aºa!),
rãmaºi ca o �insulã de latinitate�, dupã
cum cu mândrie încã spun mai ales
literaþii ce ºtiu mai puþinã istorie.

În ce ne priveºte pe noi, românii,
misionarii Apusului � ºi bisericeºti ºi
politici � au speculat, cu inteligenþã
vicleanã (existã ºi o atare inteligenþã!)
greutãþile mari prin care a trecut
poporul român. În a doua jumãtate a
secolului al XVI-lea, apoi cãtre
sfârºitul secolului al XVII-lea ºi în tot
cursul celui urmãtor, au �plantat�, în
Ardeal mai întâi, episcopie catolicã,
apoi �greco-catolicã� (�unitã� cu
Biserica Romei); mai târziu, episcopie
catolicã a fost �plantatã� ºi peste
Carpaþi. Episcopia greco-catolicã din
Ardeal a fost impusã prin fals ºi
presiune politicã ºi �consolidatã� de
generalul Bukov, al �Sfântului
imperiu�, care a distrus cu tunurile
peste 300 din mãnãstiri ºi biserici ale
�schismaticilor�. Au pregãtit, în
paralel, misionarii, ºi un sistem modern
de �concordate� cu �Sfântul Scaun�.
Cum reiese din lucrãri recente (vezi
ziarul �Ziua�/Suplimentul, nr. 424/
02.09.2006), în condiþiile în care
comunismul s-a nãpustit ºi la noi
împotriva Bisericii, în primul rând
creºtine, a existat un plan de
catolicizare a întregii Românii,
trecându-se peste faptul cã doctrina
comunistã � ca ºi a surorii sale mai
vârstnice � urmãrea ºi urmãreºte,
deopotrivã, anihilarea pânã la
distrugere a Bisericii creºtine în
ansamblu. ªi în tot acest efort, un
argument forte a fost acela al
îndoctrinãrii � ipotezã plauzibilã! � cu
teza ascendenþei romane a românilor.

Pe lângã misionariatul prozelitist
catolic, cu substanþialul aport militar
amintit � sã nu-l uitãm! �, un rezultat
excepþional a obþinut Biserica romano-
catolicã prin îndoctrinarea, în ºcolile
iezuite, a fiilor unor boieri/nobili trimiºi
de pãrinþii lor la învãþãturã în Polonia
ºi Ungaria sau chiar în Italia. În acest
sens, de pildã, Grigore Ureche ºi Miron

Costin sunt, confirmând ipoteza
formulatã mai sus, �produsul�
colegiilor iezuite ale Poloniei
�apostolice�, de la Liov ºi de la Bar,
de unde au adus teza cã � de la Râm
ne tragem�, preluatã ºi de Dimitrie
Cantemir; surprinzãtor, cãci din
izvoare bizantine, rezulta continuitatea
geto-daci-vlahi!, izvoare la care el, cât
a stat la Constantinopol, a avut acces.
Iar teza, venitã de la astfel de mari
cãrturari, a avut o influenþã deosebitã,
în continuare, asupra învãþaþilor
români. De la Miron Costin, de pildã,
ar putea veni chiar cuvântul scris
român, iar nu rumân, cum se scria
atunci în documentele de cancelarie
ºi în Bisericã, acest din urmã cuvânt
fiind ºi el de strãveche tradiþie
autohtonã. Îndoctrinarea cu aceastã
tezã a ascendenþei romane a românilor
a fost substanþial amplificatã, precum
bine se ºtie, prin aportul �ªcolii
ardelene� � confirmare ºi mai
puternicã a ipotezei noastre. Copii de
români greco-catolici, din Ardeal,
trimiºi sau bine selecþionaþi, ajunºi la
ºcolile Apusului catolic, în condiþiile
cunoscute în care românii ardeleni
sufereau atât de mult din partea
extremismului maghiar în primul rând,
dar ºi a Universitãþii sãseºti, la
revenirea în þarã, ajunºi personalitãþi
cultural-ºtiinþifice, prin operele lor au
accentuat îndoctrinarea generaþiilor
urmãtoare de intelectuali dar ºi mediile
politice, ca ºi presa, care îºi va face
ºi la noi apariþia, cu teza falsã a
ascendenþei romane. ªi, în condiþiile
amintite, aceastã tezã falsã a �prins�
ºi a cuprins mediile elevate iar de la
acestea, prin ºcoalã în primul rând,
prin scrieri, prin presã, s-a extins în
cercuri mai largi.

Fireºte, au fost ºi intelectuali care
n-au împãrtãºit aceastã tezã falsã, în
condiþiile în care cultura popularã,
memoria colectivã tradiþionalã nu
reþinuse nimic în acest sens. Numai
cã aceastã memorie colectivã abia
începea, în prima jumãtate a secolului
al XIX-lea, sã fie consemnatã în scris.
În 1860, B.P. Hasdeu, prin studiul sãu:
Perit-au dacii? i-a desfiinþat pe
�doctorii ardeleni� ai �romanizãrii�,

dar studiul sãu n-a mai fost reluat, iar
de aci înainte �ºtiinþificii� (cum le
spunea el!) au fost foarte �atenþi� la
cine îndrãznea sã critice
�romanizarea�. Proba cea mai
puternicã în acest sens a fost, ulterior,
efortul �academic� de defãimare a lui
Nicolae Densuºianu, pãrintele
Dacologiei moderne, efort care
continuã ºi azi prin discipolii maeºtrilor
de atunci. Pentru urmaºii traco-geto-
dacilor însã, rãmãsese, ca vector forþã,
obiectivul refacerii Daciei, planul dacic
autohton care ne-a traversat istoria,
pânã azi. Dar ºi acesta fusese parazitat,
mai întâi de aventurieri ai veacurilor
XVI ºi XVII, apoi, în secolul XVIII,
de un plan cu acelaºi nume al
�Sfântului Imperiu� ºi al Rusiei þarilor,
cu scopul lor viclean de a pune
stãpânire pe întregul Spaþiu
Românesc. Existenþa unor asemenea
planuri strãine reprezintã un exemplu
în plus pentru existenþa planului
autohton, ca ºi despre teama, dar ºi
lãcomia imperiilor vecine. Imperiul
Habsburgilor i-a suspectat continuu pe
români de dorinþa constituirii unui
Regat al Daciei. În 1784, pentru a-i
grãbi hotãrârea împãratului Iosif al II-
lea de a reprima revoluþia românilor,
extremismul maghiar ºi sãsesc îi
inoculase teama de un �Horea Rex
Daciae�.

În acest fel, mediile intelectuale

Horea
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româneºti, în proporþie covârºitoare,
dupã ele ºi prin ele ºi cele politice au
fost câºtigate de teza falsã a
ascendenþei romane a românilor; sau,
într-o variantã concesivã: a romanizãrii
ºi chiar, în disperare de cauzã, a
autoromanizãrii autohtonilor la �focul�
�civilizaþiei� imperiale adusã în suliþele
mercenarilor Romei.

Dupã ce, într-un timp atât de
îndelungat � la noi, pânã în plinã epocã
modernã � a fost inoculatã teza despre
care vorbim, când a început adunarea
ºi editarea izvoarelor scrise, când au
început sãpãturile arheologice, cu
publicarea descoperirilor ºi elaborarea
de lucrãri ºtiinþifice pe baza lor, cea
mai mare parte a cãrturarilor de profil
din mediile elevate, deja pãtrunºi de
amintita tezã, dar împotriva unei
metodologii ºtiinþifice, au cãutat cu
înfrigurare argumente pentru a o
demonstra, au cãutat formule de
prezentare pentru a o face credibilã,
au aruncat vãlul tãcerii peste izvoare
literare, chiar dacã apãruserã, în studii
sau în crestomaþii, ca ºi peste opere
ce puneau în evidenþã persistenþa
traco-geto-dacilor. Apoi, intervenind
mijloacele moderne de calcul, domnii
�romanizatori�, adunând catarame,
mãrgele ºi ulcele, au ajuns la procente
�semnificative� de �romanizare�. În
cele din urmã însã, întregul efort îl
putem considera eºuat, cãci
transformarea unui popor, pe un
teritoriu atât de întins ºi cu o civilizaþie
deja milenarã, în altceva, a fost ºi
rãmâne o imposibilitate. Chiar
admiþând � într-o variantã, fie ºi
ilogicã ºi aistoricã � absurditatea,
argumentarea s-a fãcut cu...
mãrunþiºuri, trecându-se peste
argumente puternice precum: obºtea
sãteascã � fundament tradiþional al
autohtonilor, specific al locului,
persistentã în Evul mediu, cu
prelungiri pânã în Epoca modernã; ritul
ºi ritualul autohtonilor; habitatul lor,
cu tot ce înseamnã el, inclusiv
perpetuarea, în timp, pânã azi; portul
� considerat, pe drept, ca un veritabil
monument istoric naþional/specific �,
cu continuarea lui în timp, pânã azi;
arhitectura þãrãneascã, cu specificul

ºi cu legãtura ei, demonstratã, cu
arhitectura templelor de cult din
Antichitatea traco-geto-dacã7 , cu
simbolismul ei; înþelepciunea bãtrânã,
despre care vorbesc izvoarele antice
ºi care continuu s-a �întinerit�
amplificându-se, ajunsã pânã la noi
prin excepþionala creaþie popularã, în
bunã parte deja editatã, acum, în
volume multe ºi mari.

În sfârºit, limba, da, limba, faþã de
care �romaniºtii� ºi �romanizatorii�
având deja în minte dogma purismului
roman, au eºuat de la început ºi încã
plutesc în derivã. Cei strãini, pentru
cã nu s-au obosit ori n-au �binevoit�
sã cunoascã limba românã � veritabila
�cheie� a �romanisticii!� � ºi
adevãrata ei istorie. Ai noºtri, pentru
cã s-au aliniat schemei celor strãini8

care le-au fost magiºtrii direcþi sau
autoritãþi istoriografice de necontestat.

Mediile elevate despre care
vorbim, inoculând ºi celor politice teza
falsã a �romanizãrii�, iar acestea
integrând-o în politicile ºcolare/
educaþionale, din generaþie în
generaþie, elaborându-se ºi opere
docte academice ºi universitare pe
aceastã rutã a �plutirii� în derivã,
respectiva tezã, din eroarea magiºtrilor
în cea a discipolilor s-a fortificat,
astfel încât este nevoie de o muncã
susþinutã ºi deloc uºoarã s-o scoþi din
mintea oamenilor. Mai nou,
intervenind ºi aceastã cumpãnã
istoricã a �integrãrii� în Uniunea
Europeanã, �integrare� care
entuziasmeazã �clasa politicã�, celor
care �îndrãznesc� sã punã sub semnul
întrebãrii �romanizarea� li se bate
obrazul, cum cã ar �atenta� la fericirea
viitoarei �naþiuni civice� a bãtrânului
continent, din care, sigur, vor face
parte ºi românii, dar nu ca naþiune
etnicã, fiindcã, dupã gândirea unor noi
�doctrinari�, naþiunii etnice trebuie sã-
i pregãtim funeraliile � o altã plutire
�în derivã�, aceasta însã de cea mai
mare gravitate, faþã de care urmaºii
noºtri, când vor înþelege ce s-a
petrecut, ne-ar putea învinui de o
politicã aistoricã ºi antinaþionalã, de
înaltã trãdare, vinovãþie
imprescriptibilã în fluxul istoriei.

Decembrie 2006

1 Au fãcut-o ºi pe aceasta. Cu o
�sesiune ºtiinþificã� între d-lor.,
�oamenii casei�, �romaniºtii�,
�romanizatorii� ºi, spre �desfãtarea�
Capitalei, a þãrii ºi a televiziunilor, cu
o �trupã� de maghiari costumaþi în
legionari romani ºi puºi sã defileze pe
Calea Victoriei, dupã cum a apãrut ºi
în presã. La aºa omagiere � aºa
spectacol!

2 V. Pârvan, Dacia , Ed. ªtiinþificã,
Bucureºti, 1958.
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A scrie despre Ovidiu, astãzi, ceva
deosebit faþã de ce se cunoaºte este
aproape o imposibilitate. ªi, totuºi,
fiecare persoanã când îl citeºte are o
viziune personalã despre el ºi despre
perioada pe care a trãit-o pe teritoriul
nostru.

Sã ne gândim numai cã în Roma
anticã viaþa medie pentru o femeie era
de 30 de ani iar pentru un bãrbat � de

35 de ani. Nu înseamnã cã nu existau
ºi excepþii; dar, cum nu aveau niciun
antibiotic, infecþiile fãceau ravagii,
decimând, în cadrul unei epidemii, nu
cu zecile, nici cu sutele sau miile, ci
cu zecile de mii, dacã nu chiar ºi cu
mai mult. Ciuma, holera, dar ºi alte
cauze virale nu puteau fi stãpânite. În
acelaºi timp, o simplã infecþie - ca
amigdalita - putea fi mortalã.

Ei bine, într-o astfel de perioadã,
soseºte la Tomis (Constanþa de azi),
în anul 8 A.C., la vârsta de 51 de ani,
Publius Ovidius Naso. Nu se ºtie
precis care a fost cauza surghiunului,
cu toate cã în �Tristele� (II. v. 179�
218) gãsim o explicaþie:

�Dar mai rãmâne ceva: sunt
învinuit de-o crimã

 Vai! ruºinoasã: c-am fost adulter

Ovidiu, altfel de cât l-am ºtiut
Dr. Napoleon SÃVESCU
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profesor�
 
Ceea ce ºtim este cã Ovidiu a trãit

în pãrþile acestea, ale noastre, pânã la
vârsta de 60 de ani când a ºi murit.

Existã unii cercetãtori care
considerã cã Tomisul lui Ovidiu ar fi
fost pe undeva pe la nordul Mãrii
Negre, prin þinutul massageþilor. Pe
ei îi invit sã revadã, împreunã cu mine,
informaþiile cu privire la localizarea
Tomisului, pe care le gãsim chiar la
Ovidiu.

1. �Tristele� (II, v. 179�218),
scrisoare cãtre Augustus, traducere
versificatã de St. Bezdechi: � Sufãr
dureri negrãite aici, pãrãsit între
duºmani;

Nimeni n-a fost surghiunit în
depãrtãri aºa de mari.

Eu numai fost-am trimis lângã
a Istrului guri inseptite,

Unde de-a Polului Nord geruri
cumplit rebegesc.�

Deci, Tomisul nu poate fi la nordul
Mãrii Negre ci undeva lângã gurile de
vãrsare ale Dunãrii în Marea Neagrã,
acolo unde se gãseºte ºi azi Tomis/
Constanþa.

2. �Tristele� (V,7) , �Moravurile
tomitanilor�:

�Cartea asta pe care o citeºti, îþi
soseºte din þara

Unde Danubiu cel lat apele-ºi
varsã în Pont.�

3. �Ponticele� (III, 5): �Te întrebi
de unde îþi vine scrisoarea pe care o
citeºti? De aci, unde Istrul se
uneºte cu apele azurii ale mãrii.�

Cred cã informaþiile primite de la
Ovidiu eliminã orice altã opinie cu
privire la o altã localizare a Tomisului.

 
Despre oraºul Tomis ºi locuitorii

lui.
 
Oraºul era înconjurat de ziduri nu

prea înalte, �cu pazã pe ziduri ºi
zãvor pe la porþi, împiedicând astfel
pe duºmãnoºii de geþi�(Tristele, III,
14, v.27) sã pãtrundã în ea.� Aici nu
se gãsesc cãrþi de la care sã am un

îndemn ºi inspiraþie �.....�în loc de
cãrþi, ºuierã sãgeþile ºi armele� prin
aer. � Cea mai mare nenorocire este
sã trãieºti între bessi ºi între geþi! Cea
mai mare nenorocire este sã-þi aperi
viaþa prin porþi ºi prin întãrituri de
cetate ºi de-abia sã ai siguranþã în
puterile locale� (Tristele, IV, 1, v. 67�
106). � Cât tânãr am fost, am fugit
de luptele cele aspre ale oºtirii ºi cu
mâinile mele n-am atins decât armele
plãcerii. Iar acum la o vârstã înaintatã
(de peste 50 de ani, n.a.), pieptul mi-
l apãr cu sabia, coastele cu scutul ºi
pãrul meu albit îl vâr sub coif. Când
paznicul ne anunþã , din locul de
observaþie, prind numaidecât armele
cu mâna mea timidã. Duºmanul crud
(getul, n.a.), purtând arcul ºi sãgeþile
sale îmbibate în venin, se aratã sub
ziduri cu calul sãu gâfâind. ªi, precum
lupul lacom rãpeºte ºi duce cu sine
prin sãmãnãturi ºi prin pãdure oaia ce
nu s-a retras în târlã, tot aºa duºmanul
barbar târãºte pe cel ce l-a gãsit pe
câmp neapãrat de îngrãdeala porþilor.
Fiind prins, el sau îl urmeazã (pe get ,
n.a.) ºi primeºte laþul legat de gât sau
cade de sãgeata lui (a getului, n.a.)
otrãvitã.�

�Coasta aceasta, mãcar cã-ntre
Geþi ºi-ntre greci e-mpãrþitã,

Însã de Geþii rebeli pare sã þinã
mai mult.

Vezi într-un numãr mai mare pe
Geþi ºi sarmaþi, ce, cãlare,

Vin ºi se duc tot foind prin a
oraºului strãzi.

Nu e niciunul din ei sã nu poarte
în spate o tolbã,

Arc ºi sãgeþi ce la vârf unse-s cu
fiere de ºãrpi.

Chip fioros, glasul crunt, icoana
lui Marte întreagã;

Barba ºi pletele lor n-au fost tãiate
nicicând.

Mâna deprinsã le e sã-nfigã în
duºmani cuþitul,

Care la orice barbar stã lângã ºold
în chimir.�

Cred cã nu este nevoie de prea
multã imaginaþie sã ne închipuim ce

s-a întâmplat 100 de ani mai târziu;
aceiaºi romani, dupã ocuparea a 14%
din teritoriul Daciei, zãvorâþi în cetãþi,
înconjuraþi de dacii doritori de
rãzbunare, tremurau pentru vieþile lor,
bestemându-ºi �norocul� de a se gãsi
în mijlocul strãmoºilor noºtri. În cei
152 de ani de nesemnificativa ocupaþie
(pânã la eliberarea Daciei de cãtre
Regalion � strãnepot al lui Decebal �
258 A.D.), au avut parte de mai mult
de 100 de rãzboaie cu dacii locali cât
ºi cu cei liberi. Vânãtoarea de romani
era pentru ei nu un sport, ci o datorie
de onoare pe care ºi-o îndeplineau cu
tenacitate, brutalitate ºi succes.

 
Limba localnicilor
 
Tot din �Tristele� (V, 7), aflãm

pãrerea lui Ovidiu despre limba
localnicilor:

�Oamenii ãºtia abia de-s vrednici
de numele de oameni,

Cãci mai sãlbatici ei sunt chiar
decât lupii cei cruzi.

Nici nu le pasã de legi, cãci
dreptatea se pleacã puterii;

Paloºul lor bãtãios biruie oriºice
drept.

Largii nãdragi ºi cojocul de ger îi
pãzesc anevoie

Iar fiorosul lor chip e acoperit de
lung pãr.

Doar la puþini mai gãseºti vreo
urmã de limbã greceascã,

Schimonositã ºi ea de al barbarului
glas.

Printre norodul de aici nu se aflã
niciunul sã poatã

Spune în graiul latin chiar cel mai
simplu cuvânt.

Eu chiar, poetul roman � iertaþi-
mã, Muze � silit sunt

De obicei sã vorbesc în al
sarmaþilor grai.

Din a dezvãþului lungã pricinã �
deºi mi-e ruºine �

Spun, în memorie-mi vin vorbe
latine cu greu.

Nu mã îndoiesc cã ºi-n cartea
aceasta gãseºti nu puþine
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Vorbe barbare: a fost locul de
vinã, nu eu. �

 
În �Ponticele� (1, 2,v.15),

aflãm de la Ovidiu:� Trãiesc în
mijlocul duºmanilor ºi în mijlocul
primejdiilor, ca ºi când o data cu
patria, mi-ar fi fost rãpitã ºi pacea.
Ei (barbarii), spre a îndoi motivele
de moarte printr-o moarte grozavã,
îºi ung toate sãgeþile cu venin de
viperã. Pregãtit astfel, cãlãreþul se
aratã la zidurile îngrozite, ca lupul ce
dã târcoale oilor închise. Doar arcul
uºor, odatã întins de coarda de cal,
rãmâne mereu gata de luptã.�

În �Pontice�( I, 3,v.47):
�Îngrozitorul duºman soseºte, când
din dreapta, când din stânga ºi teama
se iveºte în noi.�

La I, 8, v.8, Ovidiu
mãrturiseºte:� Trãiesc în mijlocul
unor necontenite rãzboaie, lipsit de
liniºte, cãci Getul porneºte cu tolba
sa la luptã crâncenã, continuã.......
Dacã este sã-i credem pe Geþi pe
cuvânt, Aegypsos (Tulcea de azi,
n.a.), Caspius ar fi fondat-o ºi ar fi
numit-o dupã numele sãu. Fiorosul
Get a cucerit-o pe neaºteptate, într-
un rãzboi...�

În �Pontice� II, Ovidiu îºi
manifestã teama de:� Getul cel
crud sã nu-i reteaze cu a lui sabie,
capul�.

În scrisoarea adresatã lui
Attice, Ovidiu vorbeºte de �þara
neîmblânziþilor Geþi� spunând,
printre altele, cã :�În lumea întreagã
ne se gãseºte o naþie de oameni mai
fioroºi (ca Geþii, n.a.)�.

Drumurile, apele ºi marea
aparþineau localnicilor ºi
�nimenea nu este sigur, nici cu
corabia, nici pe jos� în aceastã þarã,
ne spune acelaºi Ovidiu în
�Pontice�, III,1.

 
Dar sã revenim la limba

�barbarilor� ºi la felul în care
Ovidiu se înþelegea cu ei, aºa cum
este ilustrat în �Tristele� , V,10:

�Ei se-nþeleg între ei printr-o
limbã ce-i leagã-ntre dânºii;

Eu doar prin semne le-arãt ce
vreau sã le spun.

Eu sunt aicea barbar, cãci nu-s
priceput de niciunul;

Graiul latin, când l-aud Geþii,
prosteºte surâd.�

 
În �Pontice� (I, 5, v.59), când

timpul începe sã-ºi spunã
cuvântul, Ovidiu - care se apropie
de 60 de ani - vorbind despre
versurile sale, ne spune:

 �Mã tem, oare, cã nu o sã le
aprobe îndeajuns Getul ? Poate sunt
prea îndrãzneþ, dar mã mândresc cã
Istrul nu are un talent mai mare decât
al meu. E destul dacã în aceastã þarã
în care trebuie sã trãiesc, sunt socotit
între bãrbaþii Geþi , ca poet.�

 
În �Pontice� (III, 2, v.37),

aflãm cã Ovidiu a învãþat sã
vorbeascã în limba Geþilor ºi a
Sarmaþilor:� Nam didici Getice
Sarmaticeque loqui�. El începe nu
numai sã scrie versuri pentru ei,
în limba lor, dar îi laudã pentru
corecta înþelegere a cuvântului
prieten/prietenie, cuvânt care
�înduioºeazã pânã ºi sufletele
cruzilor geþi�.

Tot de la el aflãm ºi despre
îndeletnicirile femeilor, care torceau
lâna asprã a oilor, iar apa o aduceau
acasã pe creºtetul capului.

Timpul trecând greu, Ovidiu îi
spune (�Pontice� IV, 13) unui
prieten roman: �ªi nu trebuie sã te
miri dacã versurile mele sunt rele;
le-am fãcut fiind aproape un poet
Get. Ah, mi-e ruºine, dar am compus
un poem ºi în limba Geþilor ºi
vorbele lor barbare le-am modelat
dupã ritmul latin........Dupã ce am
citit pânã la sfârºit scrisul meu în
versuri strãine ºi am isprãvit poema
mea, toþi ºi-au agitat capetele ºi
tolbele lor cele pline ºi un murmur
prelung a ieºit din gura Geþilor.�

Într-un final din �Pontice� (IV,

14, v.13), Ovidiu spune: �Tomitani
(Geþi, n.a.), la voi þin, deºi urãsc
localitatea voastrã.�

Întorcându-mã la o idee
anterioarã, vã rog pe dumneavoastrã
sã vã imaginaþi cum i-au privit aceiaºi
oameni locali pe invadatorii romani...
Ca pe niºte civilizatori ori eroi?! Sau
poate ca pe niºte �Însãmânþãtori�,
viitori creatori ai poporului nostru de
azi?!

Credeþi ce vi se spune de o
majoritate covârºitoare de istorici
români, faptul cã niºte soþii ºi fete
de astfel de rãzboinici puteau sã se
comporte diferit de soþii ºi pãrinþii lor,
aventurându-se în idile amoroase cu
cotropitorii romani?

Frica ºi teroarea i-a caracterizat
pe romani pe tot parcursul celor 152
de ani de ocupaþie a 14% din teritoriul
Daciei; sentimentul vinovãþiei
precum ºi spaima morþii iminente
fiindu-le caracteristic. Dacia a fost
ultima þarã din Europa cuceritã
parþial de romani ºi prima din care
au fost daþi afarã (vezi http://
www.dacia.org/regalion).

Publius Ovidius Naso (43 B.C�17 A.D.)
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