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EDITORIAL

de Vladimir BRILINSKY

Simplitatea falsificãrii istoriei

Adversarii cei mai înverºunaþi ai istoriei dacilor invocã în pledoariile lor -inconsistente ºi subiective � lipsa
unor urme concrete despre civilizaþia care domina lumea anticã acum 2.000 de ani. În special, lipsa
scrisului la daci este trecutã pe primul loc atunci când detractorii istoriei dacilor latrã despre civilizaþia

strãmoºilor noºtri. Vin apoi, rând pe rând, absenþa aurului în descoperirile arheologice, lipsa documentelor vremii
despre ce a însemnat Dacia nu numai în context local, dar ºi în cel european ºi, nu în ultimul rând, precaritatea
moºtenirii etnografice ºi etnologice pe linie descendentã directã de la daci. Desigur, toate acestea sunt evidenþe, sunt
gãuri negre ale istoriei încã greu de umplut ºi vin în ajutorul celor care, din comoditate, din rea-voinþã sau pur ºi
simplu din imbecilitate trateazã cu superficialitate acest subiect. Astfel se nasc, firesc, ºi întrebãri. Unde sunt toate
aceste dovezi? Au existat ele vreodatã? Au dispãrut aºa, pur ºi simplu, în 2.000 de ani? Cine avea interesul ca ele sã
disparã sau sã fie ascunse cercetãtorilor? Întrebãri ale cãror rãspunsuri sunt greu de dat. Întrebãri care se pliazã însã
pe o situaþie actualã. O situaþie, pe cât de banalã la prima vedere, pe atât de gravã în esenþa ei. Într-un judeþ al þãrii (nu
conteazã care, pentru cã, probabil, situaþia este generalizatã la nivelul întregii þãri), poliþia de patrimoniu descoperã
cã, într-o perioadã relativ scurtã de aproximativ 10 ani, s-au exportat sute de mii de bunuri culturale mobile într-o
cumplitã ilegalitate. Direcþia de Culturã, Culte ºi Patrimoniu Naþional a eliberat certificate de export fãrã a þine seamã
de prevederile legilor în vigoare ºi, mai ales, fãrã a efectua expertize pentru aceste obiecte, operaþiune strict obligatorie
prin lege. Devine astfel instituþia cu pricina complicele unor geambaºi ai istoriei care, din dorinþa de a se îmbogãþi cât
mai rapid ºi cât mai uºor, îºi lasã scrupulele la o parte ºi aruncã peste graniþã orice obiect care ar putea valora ceva
pe piaþa atât de însetatã a colecþionarilor din întreaga lume?! ªi ce exportã geambaºii noºtri? De la gablonþuri la
mobilã veche, de la picturi � multe dintre ele susceptibile a fi furate din colecþii autohtone � pânã la statuete de
marmurã sau lemn, de la icoane pe sticlã de o deosebitã valoare, la ciºmele de apã din fier masiv, de la pendule de
perete vechi de trei-patru sute de ani, la locomotive cu aburi. Cele mai multe dintre aceste obiecte exportate, odatã
expertizate, ar fi trebuit sã fie clasate ca obiecte de patrimoniu, unele dintre ele de importanþã maximã. Spre exemplu,
dintre locomotivele cu aburi care, prin anii 50�60, în numãr de peste 250, ºuierau prin exploatãrile forestiere din
munþii României, acum au mai rãmas câteva pe care le poþi numãra pe degete ºi asta în ciuda faptului cã ele sunt
clasate ca obiecte de tezaur. La fel pendulele � majoritatea de fabricaþie elveþianã sau germanã ºi care decorau casele
saºilor ºi ºvabilor în secolele trecute � s-au evaporat ca prin minune în ultimele douã decenii tot prin filierele de
geambaºi fãrã scrupule care îºi contabilizau doar câºtigul, fãrã a evalua prejudiciul patrimonial. Spuneam cã situaþia
este pe cât de banalã, pe atât de gravã. Banalã, pentru cã neavizaþii dau din umeri nepãsãtori, considerând în cel mai
fericit caz aceste exporturi ca mici gãinãrii ale unor þepari ordinari ºi�gata. Gravã însã, dacã apreciem pe de-o parte
prejudiciul patrimonial iar pe de alta gaura neagrã care o lasã în urma lor aceste obiecte odatã dezrãdãcinate din
locurile lor de drept ºi trimise aiurea. Dacã cineva ar dori sã scrie acum sau mai târziu o monografie completã a vieþii
saºilor ºi ºvabilor din Transilvania ºi Banat, cu toate cercetãrile minuþioase, cu toate posibilele rezultate remarcabile,
aceastã monografie �ar beneficia� implicit de gaura neagrã a pendulelor sãseºti. Ele nu mai sunt. Nu pot fi contabilizate,
nu mai pot fi trecute ca fãcând parte din viaþa cotidianã a conaþionalilor noºtri. La fel cu locomotivele. Cine ar putea
sã scrie o istorie corectã a acestor locomotive dacã, cercetând, ar da doar de câteva care au fost pãstrate de unii
inimoºi ºi pãstrãtori ai patrimoniului naþional. În istoria lor va apãrea din nou acea gaurã neagrã, pãguboasã pentru
întreaga istorie corectã a poporului român. ªi parcã de gaurã neagrã s-a mai auzit în istoria noastrã. Nu ºtim mai
nimic despre câteva sute de ani din istoria noastrã. De ce? Pentru cã, într-o altã mie de ani de ocupaþie transilvanã,
au fost unii mai mult sau mai puþin geambaºi care au avut grijã ca istoria noastrã sã fie cât mai gãuritã, care au avut
fie interesul fie sarcina trasatã de marile cancelarii europene ca toate dovezile despre civilizaþia dacã, despre continuitatea
populaþiei autohtone sã fie trunchiate sau, pur ºi simplu, sã disparã cu desãvârºire.

Situaþii asemãnãtoare peste timp, situaþii pãguboase pentru istoria noastrã cea rãtãcitã! Toate acestea ne determinã
sã revenim asupra acestui subiect cãutând vinovaþi, cãutând soluþii ºi îndemnând la cugetare onestã.
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Jurnal sentimental

Cãlãtorie în Dacia, þara zeilor
Motto : Legendele sunt un izvor permanent de

cunoaºtere a vieþii ºi a credinþei
populare din timpuri strãvechi.

 O cãlãtorie de cercetare, la faþa locului, a trecutului îndepãrtat al patriei mele � mãreaþa Dacie � mi-a
adus revelaþii uluitoare pe care sufletul meu însetat de adevãr ºi dreptate le-a primit cu recunoºtinþã ºi
infinitã mândrie.

Dr. Napoleon SÃVESCU

(Continuare din numãrul trecut)

Mai departe, la Mãgura Cãlanului, privirea ne este atrasã de câteva terase imense ce se desfãºoarã în
trepte, jos.

Ei, dacii, tãiau, acolo, pe vârf, piatra, pe care apoi o «copileau» la vale. Chiar ºi acum, acolo, sunt sute de mii
de blocuri tãiate, parcã aºteptându-i pe daci sã revinã din negura istoriei ºi sã le ridice. Privind blocurile imense
de piatrã, ai impresia cã te afli în faþa unor fantastice turme de oi pregãtite sã-ºi apere stãpânul, ciobanul
mioritic... Pe platourile acelea, acolo, ele sunt de o perfecþiune greu de imaginat. De jos nu se vede aºa de bine,
dar dacã mergi acolo�

� Acolo se poate ajunge numai pe jos?
� Nu, eu am ajuns cu Niva. Prin vale m-am ridicat. Ei m-au dus pe mine pe sus, cu un autobuz, ºi am ajuns

tot pânã aproape, dar cu Niva am mers pe vale, m-am ridicat pânã acolo.
� Arheologii au fost doar în trecere pe acolo.
� Da, pe la carierele de piatrã. Profesorul Glodariu, doamna Pescaru�
� ªi un arheolog de origine maghiarã�cum îl cheamã pe cel care se ocupa de istoria dacilor?
� Arheologul Ferenczi.
� Da, un bãiat de treabã. Domnul primar a fost �deºtept�: aruncã zgura ca sã înfunde izvoarele! Dar nu a

reuºit cu natura. Bazine noi fãcute cu apã termalã...le vezi peste tot.
� Mergem acum spre carierele de piatrã dacice. Aici curge râul Streisângeorz, satul Streisângeorz ºi, în

stânga, la 500�600 de metri în linie dreaptã este Mãgura Cãlanului la 594 de metri altitudine. În vârful ei sunt
carierele de piatrã ale dacilor. Sute de mii de blocuri de piatrã zac ºi acum aºa cum au fost tãiate de cãtre daci...
iar mai jos sunt douã terase extraordinare pe care, probabil, dacii dãdeau pietrele jos ºi de acolo erau transportate
� cine ºtie cu ce mijloace � la cetãþile dacice.

� La ce distanþã?
� La 18�20 de kilometri este prima cetate, cea de la Cetãþuia, unde am fost ieri, la primarul David de la

Orãºtioara de Sus. A doua este Blidaru, la 600�700 de metri în linie dreaptã, pe alt vârf, ºi a treia este Cetatea de
la Prisaca, tot acolo, la distanþã destul de mare una de alta.

� Dar toatã piatra care a fost dusã pânã la marea cetate de la Sarmisegetusa Regia, deci 20 de
kilometri de la Costeºti în sus, toatã a fost adusã de aici� Formidabil! E vorba de zeci de mii de blocuri
de piatrã care au fost duse pe vârfuri de munþi! Fiecare bloc cântãreºte 500�600 de kilograme! Uluitor!
Pietrele au fost luate de aici ºi duse în munþi unde dacii s-au înconjurat cu piatrã! Ceea ce spune Dio

De la Mãgura la Sarmisegetusa
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Casius despre munca dacilor este edificator în acest sens: «Au îngrãdit munþii cu piatrã «.

ªi aici, la baza muntelui unde dacii tãiau pietrele alea mari din care-ºi fãceau cetãþile, noi, urmaºii lor, am avut
un moment de reculegere. Priveam minunea naturii ºi minunea creatã de mult de cãtre oamenii lui Decebal ºi
dintr-o datã ne-am simþit parte vie a istoriei. Era ca ºi când acum, în anul de graþie 1998, ne-am dat întâlnire cu
toþi dacii care ºi-au apãrat pãmântul strãmoºesc. Noi încercãm acum sã descifrãm un univers aproape pierdut în
negurile timpului...Eram încrezãtori fiindcã acum, pentru un moment mãcar, eram ºi noi ostaºi în oastea cea
mare a nemuritorului Decebal! Sentimentul apartenenþei la o istorie mãreaþã ne înconjura cu o cãldurã ce nu
poate fi descrisã în cuvinte. Poate cã tocmai de aceea, acum suntem cu toþii tãcuþi ºi meditativi. 

Am simþit apoi nevoia sã ne relaxãm. Ni se fãcuse foame, aºa cã Tudor a curãþat usturoi, a tãiat salam,
Andrei a destupat sticla de vin, Costea a destupat-o pe aia de vodcã, Costel s-a mândrit cã atunci când am fost
la grota de la Decebal.... de la�când i s-a cerut cuþitul sã scoatã ciment dacic, a zis «Hei, de-aia nu vi l-am dat,
cuþitul meu e bun!». Ruslan þine ºi el o umbrelã acolo, naiba ºtie de ce. Aici se mãnâncã, se mãnâncã, se
mãnâncã cu speranþa cã ploaia se va opri. Se pornise o ploaie mocãneascã, de munte, despre care niciodatã nu
ºtii când se opreºte. Tudor sta cel mai bine, la mijloc. Acolo nu-l ploua decât pe vârful picioarelor, dar el nu-ºi
dãdea seama. Dacã îºi trãgea puþin picioarele, nu-l mai ploua nici pe pantofi. Dar pe el nu-l intereseazã. ªi-a pus
ºapca pe cap, aºa a la Adrian, mai mult pe urechea dreaptã, iar eu i-am fãcut câteva poze pentru...popularizare,
ca sã arãtãm lumii ce face ambasadorul Republicii Moldova de la «United Nations» în mijlocul naturii din munþii
României.

Trecem prin satul Tãmaºasa. Am trecut de Dâncul Mare. E un sat mic. Aici e inima Daciei. Aici, spun
localnicii, este cetatea dacicã de la Deva, care era unitã cu cetãþile de pe Valea Grãdiºtei, pe dedesubt, cu
tuneluri�

� Domnule, chiar crezi cã este o cetate aici?�
� Întreabã orice localnic ºi vei afla rãspunsul: «Domnule, este!»
� ªi de ce nu o gãseºte nimeni?
� Pãi, pentru cã nu o cautã nimeni.
� Aici este la Tãmãºasa. Cuvântul are rãdãcina Tãmaº.
� Acuma trecem spre Turmaº, un alt sãtuleþ cu prefixul tur- care înseamnã bour.
� Mã impresionezi, domnule, cu cunoºtinþele tale în lingvisticã!
 � Lãsaþi lingvistica, acuma mai bine uitaþi-vã... cã nu vezi nicãieri aºa furtuni ca aici!
 
Într-adevãr, priveliºtea e fermecãtoare. Ploaia transformase verdele în verde aprins, florile multicolore îºi

ridicaserã cupolele spre cerul care se însenina, cãci soarele începea sã-ºi facã din nou prezenþa dãtãtoare de
viaþã. Aici, la munte, ciclurile naturii sunt mai vii, mai palpabile. Totul este mai intens. Te simþi ºi tu parte
integrantã, deºi minusculã, a naturii la ea acasã. Eternitatea s-a nãscut, cu adevãrat, la munte.

� Unde suntem aici? La cetãþuia Costeºti? O, da! Asta este prima mare cetate a dacilor de pe valea
Grãdiºtei. ªi aici vedem valul de apãrare�

� Aºa se spune.
� De la Cetatea Costeºti.
� Da, aici, la Cetãþuia, este un zid mare fãcut din pietre enorme!
� Cât sã cântãreascã pietroaiele astea?
� Vreo 500-600 de kilograme. ªi sunt ºi canale de scurgere, sã nu se adune nimic între ele. Uite, asta are 75

de centimetri lungime, înãlþimea e de vreo 60 de centimetri iar grosimea de vreo 60 de centimetri. Sunt mari, cu
canale de scurgere care sã dreneze apa. În felul ãsta apa n-o sã le împingã la o parte. Dacã apa trece, trece prin
gãurile astea de scurgere fãrã sã împingã zidul.

� Foarte inteligent, extraordinar!
� Arheologia oficialã spune cã aici au fost puºi pari de susþinere, din partea asta pânã în partea cealaltã.

Vedeþi? Aici este mai larg.
� Acolo e chiar mai larg.
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� E mai larg, fiindcã e pentru drenare, cum spui.
� Aºa cred ºi eu.
� Din punct de vedere militar, eu cred cã astea sunt de apãrare.
� Nu, nu, nu�cã aici e pãmânt. ªi uite, când plouã, apa se duce.
� Ai vãzut cum a curs apa dedesubt fãrã sã împingã zidul la o parte?! Formidabil! 
� ªi se duce mai în jos.
� Inteligentã decizie de construcþie!
� Uite, nici cuþitul nu poþi sã-l bagi, acolo, între astea. ªi când te gândeºti cã totul e fãcut fãrã mortar, fãrã

nimic. Absolut uimitor!
� Existã un zid asemãnãtor pe Insula Paºtelui, acele ziduri din Peru, de la Machu Pichu �ºi, când colo, uite

unde le mai gãseºti, aici, la daci! Nu bagi lama cuþitului între ele, atât de fin sunt tãiate ºi construite în piatrã. Ele
sunt aici, pe linia asta, în muntele Godeanu, muntele sfânt al dacilor.

Andrei e convins cã marea minune este movila care se gãseºte în faþã, pe direcþia Sud-Vest, dar nimeni nu a
avut ideea sã vadã ce este în ea.

� Este un gorgan, de fapt. Un gurgui.
� ªi ce e înãuntru nimeni nu ºtie.

Andrei nu mã lasã în pace. Insistã sã mergem sã vedem cu ochii noºtri, pentru cã aceastã cetate þine mai mult
de doi kilometri. Colea, colonelul, are ºi el o idee fixã. Vrea sã dovedeascã tuturor cã tehnica cu coasa este mai
bunã decât tehnica americanã.

În partea de sud a cetãþii Sarmisegetusa, avem acum în faþã scara sacrã a lui Burebista.
� Pietrele din scara sacrã sunt din calcar ºi nimic nu creºte pe ele. Din nou sunt aºezate..

Zidul fortificaþiei militare de la Sarmisegetusa
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� Nu, ele aºa au fost�
� Perfect aºezate...considerã cã�
� Nu consider, am demonstrat cu fotografie, domnule! A asfinþit Soarele aici, la solstiþiul de vara. Aici a atins

maximu� Soarele, vara.
� Adicã tu te referi la faptul cã noi am fost un popor solar. Un popor care a þinut seama de ciclurile cosmice.
� De ce au fost necesare ziduri aºa de groase aici? Doar mai aveau o apãrare acolo?!
� De ce a trebuit? Are patru metri ºi ceva.
� Stai sã-þi spun un lucru: niciodatã nu pui zidurile unei cetãþi�
� Adicã tu spui cã cetatea asta, de fapt, înconjoarã un mamelon?
� Da, un mamelon.
� În loc sã înconjoare ceva plat, pe care soldaþii sã lupte... Pe vârf au un platou elipsoidal, acuºi îl vedem, cu

diametrul mare de 108 metri.
� Vârfurile astea de munte, aici, sunt marcate. Sunt marcãri ale unui mesaj.
� Sunt ziduri de apãrare. ªi iatã, aici este unul din sanctuarele dacilor. ªtiþi ce se întâmplã aici? Ce-am

observat atunci...eu am fotografiat, am filmat ºi am confirmat. Pe linia asta sunt aºezate toate celelalte cetãþi ale
dacilor. Iatã Blidaru, e aici, ºi celelalte sunt perpendiculare.

� Priveºte busola! Ce linie este?
� Acum þi-arãt! Pe linia asta asfinþeºte Soarele la solstiþiul de varã ºi aici rãsare Luna nouã, ca în ciclul lui

Newton�de la 430 de ani pânã la era noastrã... Ca Luna cu Soarele care se întâlnesc o datã la 19 ani. ªi mie mi-
a dat Dumnezeu norocul în �96, la solstiþiu, ºi-am fotografiat Luna nouã, iatã, pe linia asta. Erau ºi reprezentanþi
de la Bucureºti. Am fotografii, iatã, pe linia asta asfinþeºte Soarele. Deci, în 96, Luna ºi Soarele s-au întâlnit aici
ºi se vor întâlni din nou peste 19 ani. Ciclul lui Newton.. din antichitate� dacii îl ºtiau.

Sanctuar patrulater în Incinta Sacrã
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� Fantastic!
� Da, incredibil! ªi totuºi, când vezi cu ochii tãi, te înfiori de câte cunoºtinþe extraordinare aveau dacii. Acum

sunt ºi mai mândru cã sunt dac!
� ªi noi suntem mândri.
� Ãsta este Nordul magnetic!
� Dar la câte grade cad astea?
� Ce?
� La câte grade?
� Andrei, Nordul este încolo? Vreau sã vãd la câte grade�
� Nordul e acolo. Da.
 � Dacã mãsor la 22 iunie, îmi aratã Vestul exact unde apune Soarele. Vestul, uite, îl vezi unde e? Vestul este

aici. Dar soarele asfinþeºte aici, se duce mai departe de Vest, la solstiþiu. Vestul este o chestiune pe care noi o
interpretãm ca ºi Nordul magnetic ºi Nordul geofizic, acela în jurul cãruia se roteºte Pãmântul, care este cu 11
grade mai încoace. Aici este Nordul în jurul cãruia se roteºte Pãmântul. Minunea care este? Tot la solstiþiu, ºtii
unde asfinþeºte Soarele? Numai eu am vãzut asta. Am stat douã ore: de la patru treizeci pânã la ºase treizeci ca
sã aºtept ca Soarele sã rãsarã la solstiþiu. El rãsare la patru treizeci ºi ceva. ªi apare, iatã, acolo, iatã o dungã de
roºu care se miºcã pe tot muntele ãsta. Am fotografii în carte. ªi Soarele apare, e linia asta� abia aici rãsare,
la ºase treizeci.

� Deci prima pozã o fac cu faþa spre Sud ºi pe urmã mãsor sã vãd�Câte pietroaie sunt aici? Unu, douã, trei,
patru...

� Patru!
� Dar stai, sã fie pe centru.
� Pune un picior aici ºi unul acolo!
� Acum sunt exact pe centru. Vãd Sudul iar în spate am
 Nordul! Deci o laturã din asta are 3,67. Sã vedem cât are în diametru...
� Diametrul are exact 4 metri.
� Atât are diametrul, 4 metri. ªi, cum spune Andrei, pietrele astea, treptele astea din andezit sunt foarte

ciudate, pentru cã pe ele chiar nu creºte nimic, de mii ºi mii de ani.
� ªi nu duc nicãieri, parcã. Fiindcã intrarea în acest turn de Nord al cetãþii este cu totul în altã parte.

Topografic, ieºirea de aici, ieºirea din turnul-locuinþã de Nord duce exact la Sarmisegetusa�
� Aici cred cã este înspre Sud!
� Nu, aici este Vestul! Uitã-te!
� Aha. Dar uºa asta încotro e îndreptatã?
� Iatã Nordul ºi iatã Estul. Uºa merge în Est. Înspre rãsãrit.
� Înspre Rãsãritul Soarelui.
� ªi cum construiau dacii?
� Locuinþa?
� Da! Ãºtia zic cã bagã deasupra ceva ºi asta e locuinþa.
� ªi ãsta e singurul flap înãuntru, nu?
� Da. Dar uite minunea! Ia uite cum au aºezat plãcinte de lut! Uite cum le-au aºezat! Ce s-a distrus s-a

distrus, dar asta a rãmas ºi se vede. Uite cum le-au aºezat!
� Între ziduri. ªi zidurile sunt aºa de colosale, de mari!
� Cât de groase sunt zidurile astea?
� Pãi� 4 metri.
� 4 metri grosime?
� Aha!
� ªi asta cât are pe lungime?
� Este mãsurat tot�
� De curiozitate, pentru mine, ca sã vãd ceva�
� Nu mai þin minte, pot sã-þi spun mai târziu, dar nu-mi amintesc acum.
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� Poþi sã mãsori...
� Unu, doi, trei, patru, cinci, ºase�.opt, nouã, zece, doisprezece, paisprezece paºi din ãºtia, ai mei, mari�
� Doisprezece ºi ceva, plus�
� Deci 79 de centimetri lungime ºi.... cât are înãlþime? Aha, are 54 înãlþime iar grosimea lor, hee, este cam tot

la fel, este 48. Patrulatere perfecte, aproape tãiate în stâncã, cu margini frumos fãcute, poate astea au fost
coloane sau altceva, cu margini frumos fasonate ºi, aici, în trepte. Eu þin mâna pe el ca sã-i simt mãrimea dar, mai
ales, ca sã mã conving cã sunt pãrtaº, peste milenii, la o lucrare grandioasã a înaintaºilor mei...

� Uite, aici, în faþa cetãþilor... astea sunt terase plate, în faþa mamelonului cetãþii, ºi... am ajuns pe una dintr-
astea...

� Cum aþi vãzut, putem spune: este ciudat cã sanctuarele, în loc sã fie în interiorul zidurilor, sunt în afara lor.
Asta înseamnã, de fapt, cã nu prea ar fi fost cetate, dacã sanctuarul este în afara zidurilor�Ce rost are sã le pui
acolo?

� Suntem la marele sanctuar de la Cetãþuie.
� Sunt mai multe, dar ãsta este cel mai mare.
� Hai sã ne oprim sã facem o pozã!
� Da, bunã idee.
� Uitaþi-vã la stâlpii ãºtia. Probabil cã a stat un templu pe ei!
� Posibil.
� Asta trebuie sã fi fost, cum zici tu. Ce sã fie altceva?...Stâlpii unui templu.
� Sunt stâlpi mari: unu, doi, trei, patru, cinci, ºase, ºapte, opt, nouã, zece ...pe unu, doi, trei, patru. Zece în

lungime�
� Uite, aici sunt 13.
� 13?
� Da, 13, pe patru rânduri. 26 ºi cu 26.
� ªi distanþa unuia din ãºtia cât este?
� 26 ºi cu 26 .. e 52.
� Sunt 52 de stâlpi?
� Da. ªi cât are ciclul Maya?
� 52 ºi cu 52 fac 104. Exact.
� Care sunt acolo.
� Care sunt dincolo.
� ªi 52 de ani este ciclul Maya. Cel mai bun calendar al tuturor timpurilor este ciclul de 52 de ani al rotirii

Pãmântului cu planeta Venus în jurul Soarelui. Aici sunt 52 de stâlpi.
� Ce diametru are un stâlp din ãsta?
� Mãi, totul e mãsurat.
� Asta pentru mine...Eu unde sã le citesc?
� 55 de centimetri diametru. Iar distanþa între stâlpi, este de doi metri ºi...?
� 2 metri ºi 25 � 30.

Discuþia continuã cu pasiune. Între timp însã, Zalmoxis are grijã de noi ºi ne mai dã o ploaie...cã sã ne
invigoreze. Picioarele ni s-au udat, dar nimic nu ne opreºte. Ca atare, ne continuãm drumul. Suntem înconjuraþi
peste tot de munþi, munþi înalþi, protectori. Totul miroase a iarbã proaspãtã, spãlatã de ploaie, a flori ºi, mai ales,
a istorie! Nimic nu poate fi mai frumos!

Vedem o cabanã în care se cazau arheologii. Desigur cã ei aveau comoditãþi, aveau instrumente speciale ºi
au putut studia cel mai bine locurile.

Realizez cã încep sã obosesc, sã gâfâi chiar, dar Andrei nu mã iartã, mã târãºte înainte sã mai vãd un
sanctuar.

� Câte sanctuare mai sunt? îndrãznesc eu sã întreb.
� Sunt multe. Nici nu sunt descoperite toate. ªi tot mai sunt...
� Asta-i fascinant.
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� ªi ãsta este unul dintre puþinele locuri, din cauzã cã facilitãþile au fost mai confortabile, la care lumea se mai
uitã. Aici, din pãcate, istoria zace încã sub pãmânt. Nu de zeci de ani, nici de sute de ani, ci de mii ºi mii de ani.
Într-o zi, poate, cineva o sã le descopere.

� De aici începe, nu?
� Ãsta de aici are nenumãrate sanctuare, nici nu ºtiu câte poate sã aibã, pe trei rânduri.
� Sunt de-a dreptul impresionat de maiestuozitatea locului. Hai sã-þi fac un cadru cum stai în inima istoriei�
 Pe deasupra, colonelul vrea sã fie prezent în toate pozele pe care le facem, vrea sã-l public ºi sã-i menþionez

ºi dorinþele lui de viaþã.
� Ciudaþi ºi strãbunii ãºtia ai noºtri: dupã ce cã ne pun sã ne cãþãrãm pe munþi, pe vârfuri de munþi, îºi mai ºi

localizeazã aºezãrile într-un loc în care plouã ºi plouã� nu de «trei ori pe sãptãmânã» � cum spunea Minulescu
� ...aici plouã de trei ori pe zi.

� Noroc cã ploile sunt frumoase, aºa, ca ºi cu stropitoarea�
� Frumuseþe, frumuseþe! A propos de frumuseþe: ia uitaþi-vã!
� Da, uite o platformã!
� Mã întreb: dacã dacii îºi protejau templul, de ce îi lãsau duºmanului terasa asta pe care el, duºmanul, putea

sã vinã ºi sã se pregãteascã sã intre în templu ºi sã atace?�
� Bunã întrebare!
Ploua în jurul meu, în jurul zidurilor ºi a sanctuarelor, ploua de sus cu apã, ploua cu sanctuare peste tot, cu

terase, cu canale, cu pietroaie perpendiculare, cu pietroaie puse împreunã, cu un mamelon trapezoidal care cine
ºtie ce o însemna� Istorie peste tot!

Curios este sã ºtim de ce dacii au fãcut ziduri pe marginea prãpãstiilor. Dacã vroiau sã se apere, nu trebuiau
sã se apere împotriva prãpãstiilor� Aici este o mare enigmã...

� Tot felul de ciudãþenii. Sunt ciudãþenii, pentru cã încã nu le înþelegem. Uite, astea sunt jgheaburi de
scurgere�duc în afarã.

� Poate cã au fost butuci puºi aºa! Ãsta este un trapez, cine ºtie de ce o fi fost fãcut trapezul ãsta!�
� Jalea ºi durerea-n suflet / Lacrimile pe obraz / Curgeþi, lacrimi, curgeþi, curgeþi /Le auzi, le auzi cum curg?

/ Ai plecat pe cãi strãine��

Sanctuarul de nord al cetãþii Costeºti
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Faimoasã prin tezaurul descoperit aici, tezaur inegalabil, cunoscut cu numele Cloºca cu puii de aur, localitatea
Pietroasa, din judeþul Buzãu stã ghemuitã într-un amfiteatru al muntelui Istriþa. Acest munte legendar
dominã vechiul drum de comunicare dintre Moldova si Muntenia, utilizat din vremuri preistorice de triburile

rãzboinice ale pelasgilor ºi ale seminþiilor migratoare de-a lungul unui mileniu. În zile senine, de pe stâncile acestui
munte, privirea cuprinde Bãrãganul pânã la Dunãre, cu apa Buzãului ºi cea a Ialomiþei, preistorica Ilivachie la gurile
cãreia a existat în vremuri antehomerice Cetatea Soarelui, legendarului Aiete, stãpânul lânii de aur cãutatã de argonauþi.
Aici, în vremea Regulamentului Organic, a fãcut sãpãturi ºi cercetãri arheologice locotenentul Vasile Cârlova, cunoscutul
poet paºoptist, comandantul unei formaþiuni militare de geniºti. Arheologul a descoperit zidurile unei impunãtoare
cetãþi. Dintre ruine, ruºii au scos ºi confiscat 36 de carã de aur, argint si obiecte de artã. Cu piatra din ziduri a fost
pavat drumul dintre Galaþi ºi Brãila ºi au fost reparate zidurile vechii cetãþi brãilene. Curând, peste uimitoarea descoperire
avea sã se aºtearnã uitarea al cãrei val mai dãinuie ºi astãzi.

Pe muntele Istriþa s-au descoperit mai multe construcþii ºi fortificaþii antice. Murii unei astfel de fortificaþii aveau
sã-l uimeascã ºi pe distinsul arheolog austriac Bock, care vizitase aceste locuri pe la 1861. El afirmã cã zidurile
acestei cetãþi aveau o grosime ciclopicã, laturile ei fiind apãrate de patru turnuri uriaºe. În locul lor, astãzi se mai vãd
numai movile enorme. Aici, pe coasta dinspre rãsãrit a muntelui, a fost descoperitã comoara cunoscutã sub numele
de Cloºca cu puii de aur sau Tezaurul de la Pietroasa.

În anul 1837, doi þãrani din comuna Pietroasa, Ion Lemnariul ºi Stan Avram, care scoteau pietre, pentru construcþia
unui pod, au descoperit sub un bolovan, la micã adâncime, o comoarã de vase ºi podoabe de aur. Cea mai mare parte
a obiectelor ajunge în mâna unui speculant albanez, Anastase Verussi, care, cu securea ºi cu ciocanul, sparge
nepreþuitele obiecte pentru a scãpa de prescripþiile legii privitoare la tezaurizare. Unele dintre obiecte erau ornate cu
pietre preþioase de diferite colori, care au fost scoase ºi rãtãcite pentru cã nu li se cunoºtea valoarea. Abia pe la 1838
este informat guvernul, care ordonã începerea cercetãrilor. Era prea târziu. Nu mai putea fi salvatã decât o micã
parte din monumentala comoarã arheologicã. Aºadar, povestea recentã a brãþãrilor are la noi precedent: ori nu avem
legi, ori ele sunt aplicate târziu. Jumãtate din obiecte dispãruserã. Procesul intentat împotriva celor doi þãrani ºi a
albanezului, precum ºi a complicilor acestora, va dura pânã în anul 1842.

Voluminosul dosar cu depoziþiile acuzaþilor ºi martorilor, aflat în Arhivele Statului, mãrturiseºte cã, în momentul
descoperirii, Tezaurul de la Pietroasa se compunea din 22 de obiecte de aur de mãrimi diferite. Cu tot zelul unei
comisii, nu s-a mai putut stabili locul descoperirii, undeva pe coastele de la rãsãrit ale muntelui Istriþa, la locul numit
Via Ardelenilor.

În 1842 principele M. Ghica, ministru de Interne, va reuºi sã depunã în Muzeul Naþional din Bucureºti 12 piese
din acest tezaur, recuperate în timpul procesului. Iatã cum au fost ele clasificate de cãtre Odobescu ºi, mai târziu, de
Nicolae Densuºianu:

I. Un disc de forma unei strachine rotunde cu un diametru de 56 cm;
II. O paterã (vas asemãnãtor cu o farfurie puþin adâncã, folosit pentru libaþii) cizelatã, având o statuetã la mijloc

ºi o serie de figuri simbolice pe margini, în onoarea divinitãþii Mumei Mari; diametru de 257 mm.
III. O fibulã (agrafã) mare, de forma pãsãrii Phoenix, ornatã cu pietre preþioase de diferite culori
IV�V. Douã fibule mijlocii, ornate cu granate, având figura unei pãsãri sacre necunoscute
VI. O fibulã mai micã, având forma pãsãrii sacre Ibis, decoratã cu pietre preþioase
VII. O verigã mare, simplã, fãrã inscripþii, cu diametrul de 170 mm.
VIII. O verigã mare, simplã, de aur masiv, având o inscripþie ºi diametrul de 153 mm.

Contexte istorice
Noi ipoteze despre

Tezaurul de la Pietroasa
Prof. Gligor HAªA
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IX. O canã pentru uz în templul antic, imitând prin formã o columnã, având înãlþimea de 36 cm ºi diametrul de
10 cm

X. Un colan (ornament de gât), decorat cu pietre preþioase.
XI-XII. Douã corfiþe cu câte douã torþe, una cu opt laturi, alta cu 12 laturi.
Dupã cum rezultã din mãrturisirile lui Ioan Lemnariul ºi din alte documente ale procesului, tezaurul se compune

la data descoperirii din 22�26 obiecte de aur. Din acestea au rãmas înstrãinate (pierdute) urmãtoarele:
XIII. O verigã simplã de aur, de mãrimea unui fund de pãlãrie (perechea de la cea numerotatã cu VIII)
XIV. O verigã simplã de grosimea a douã degete, cu litere ºterse de vreme
XV. O verigã simplã, ºi aceasta cu un diametru cât un fund de pãlãrie
XVI�XVII. Douã verigi de mãrimea celei de la XV???, cu o lãþime de douã degete, ornate la extremitãþi cu pietre

preþioase
XVIII�XIX. Douã brãþãri pentru mânã, ornate cu pietre roºii de mãrimea unui grãunte
XX. Un urcior sau o canã, perechea celei numerotate cu IX
XXI. O fibulã, în formã de pasãre, ornatã cu pietre preþioase
XXII. O paterã simplã, de mãrimea celei numerotate cu II
XXIII. O catenã ( lãnþiºor) de aur, lungã cam de douã palme ºi puþin mai groasã ca o panã de gâscã (din care s-

a pãstrat o bucatã de 11 cm)
Dintr-un raport al logofãtului Kyr Iacov, întocmit la 1838, se mai aflau între obiectele tezaurului:
XXIV-XXV. Douã strachine de aur de forma unor farfurii obiºnuite
XXVI.. Un ulcior de mãrimea celor notate cu IX ºi XX
Comparând obiectele gãsite cu cele pierdute, se pare cã Tezaurul de la Pietroasa a fost împãrþit în douã jumãtãþi

aproape egale, din care numai o parte a ajuns pe masa procesului. Arendaºul moºiei, Frunzã-Verde, a împãrþit
obiectele arãtate de descoperitori, apoi a vândut ºi ascuns partea sa.

Ca ºi când s-ar fi gãsit sub blestem, comoara de la Pietroasa a trecut printr-o dramaticã istorie. A fost furatã de
douã ori, iar hoþii au deformat în mod barbar obiectele; au fost furate în mod barbar obiectele; a fãcut parte din
Tezaurul Naþional strãmutat în Rusia la începutul Primului Rãzboi Mondial, tezaur din care doar ea a fost recuperatã.
La originea ºi valoarea ei s-au referit importanþi istorici, arheologi ºi ofervieri, printre care Al. Odobescu, Gheorghe
Diaconu, Radu Harhoiu, Fr. Bock, M. C. Soutzo, Nicolae Densuºeanu etc. Ultimul amintit a rezervat subiectului
peste 30 de pagini în monumentala sa lucrare, Dacia Preistoricã.

Iatã câteva curiozitãþi ºi interpretãri.
Comoara aparþinea vremurilor antehomerice sau homerice unei populaþii pelasgo- dacice. Motivele, decoraþiile,

inscripþiile mãrturisesc în acest sens. Ca ºi brãþãrile descoperite recent în Munþii Orãºtiei, la Grãdiºtea, obiectele
impresioneazã nu doar prin arta prelucrãrii, ci ºi prin monumentalitate (greutate). Discul cel mare din Tezaurul de la

Pietroasa are diametrul de 56 cm., iar
greutatea de 7 kg. Decoraþiunile interioare
ºi exterioare sunt fãcute din perle, unele
dintre decoraþii fiind specifice ceramicii
neolitice din spaþiul pelasg din timpurile
eroice; altele mai pot fi întâlnite pe ii, pe
scoarþe ºi alesãturi ale portului popular
românesc. Din pãcate, acest disc a fost tãiat
în patru atunci când ajunsese în mâinile
albanezului Anastase Verussi. Nu mai puþin
importantã ºi grãitoare este Patera Decortã
cu Figuri, reprezentând o sãrbãtoare a
Hiperboreilor în cinstea Mumei Mari, în care
apare figurat Ianus ca rege al acestei seminþii.
Ea se aflã astãzi perfect conservatã, poate ºi
datoritã dramului de respect religios, pentru
frumuseþea vasului, din partea �vandalilor�.
Decoraþiunea înfãþiºeazã o sãrbãtoare
religioasã în onoarea divinitãþii care dã roadã
pãmântului, Gaea sau Terra Mater.
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În jurul statuetei centrale au fost sculptate figurine simbolice:
un pãstor, un câine, un asin, un leu, un leopard� Acelaºi caracter
primitiv al divinitãþii Gaea îl pune în evidenþã ºi medalionul care
înconjoarã statueta, ale cãrei reminiscenþe cultice le mai întâlnim ºi
astãzi în colinde ºi descântece româneºti. Gaea, care troneazã în
mijlocul paterei, este înconjuratã de 16 zei ºi zeiþe, care aduc omagiile
lor supreme divinitãþii pelasge Apollo, Opis, având ca simbol un
sceptru cu o floare în vârf, Marte þinând în mânã o diademã regalã,
Venus, o figurinã vie ºi atrãgãtoare, Hercule, Castor ºi Pollux, un
rege venerat al hiperboreilor, un ins cu barbã, probabil Ianus ori
Sarmis, având în stânga un arc, iar în dreapta, diadema sa regalã
(Ion-Sint Ion din colindele româneºti). Ianus-Sint Ion a fost divinizat
la Dunãrea de Jos în titlurile oficiale ale Domnilor Moldovei ºi Þãrii
Româneºti în formula IO (Mircea, ªtefan, Mihai etc). Aceastã
divinitate a fost ºi mai este sãrbãtoritã cultic, cu mare pompã, de
Boboteazã. Chiar ºi singurã, Patera din Tezaurul de la Pietroasa ne
vorbeºte cât un tratat de istorie.

Încãrcatã de semnificaþii este fibula în formã de fenix, al treilea
obiect din Tezaur. Ea reprezintã figura unei pãsãri sacre de mãrimea
unui ºoim. La descoperire, era decoratã, pe întreaga suprafaþã, cu
pietre preþioase ºi cristale. Întreg ansamblul era de o frumuseþe
extraordinarã. Pe pieptul ei se vedea figurat un leagãn format din
lamine subþiri de aur, având în el un ou, dintr-o piatrã albastrã.
Conform izvoarelor scrise greceºti ºi romane, aceastã pasãre era
fenixul, consacratã soarelui ºi trãitã 700 de ani. Pasãrea consacratã
este descrisã ºi de Herodot. Semãna cu o acvilã, venea din Arabia în Egipt atunci când se pregãtea sã moarã.

La rândul sãu, Pliniu cel Bãtrân o considerã cea mai nobilã pasãre, ca ºi înaintaºul sãu Maniliu, ºi cã, odatã cu
moartea ºi naºterea ei, moare ºi se naºte un an cosmic de 509 ani tereºtri. Istoricul Tacit scrie despre ea ca despre
o realitate: pasãrea Fenix adusã din Egipt la Roma sub consulii Fabiu ºi Viteliu. Dupã Pliniu, Fenixul îºi transportã
cuibul, înainte de moarte, în Oraºul Soarelui (despre care am fãcut vorbire atunci când ne refeream la Argonauþi,
Aiete ºi Lâna de Aur), situat la Dunãrea de Jos.

E interesant de ºtiut cã judeþul Buzãu, pe teritoriul cãruia s-a descoperit Tezaurul, avea ca emblemã un templu în
stilul arhitecturii religioase a dacilor, templu pe frontispiciul cãruia figura o pasãre pregãtitã de aterizare sau de zbor
(ca pe fibula III). Aºadar, marca judeþului Buzãu ne înfãþiºeazã legenda vechiului Fenix, înaintea depunerii �resturilor
pãrintelui sãu într-un ou de smirnã�. Pe emblemele noastre naþionale, fie cã este vorba despre Þara Româneascã ori
de Transilvania cu Banatul, apar douã pãsãri ca douã simboluri: corbul, ca simbol al lui Apollo, ºi o acvilã blândã care
îºi depune cuibul deasupra unor flãcãri. Aceastã pasãre heraldicã apare în Pravila de la Govora (1640) ºi Liturghia
româneascã tipãritã la Bucureºti (1680). Precizãm cã Fenixul heraldic era semnul nemuririi, al eternitãþii.

Veriga cu inscripþii (VII), din care astãzi mai existã douã bucãþi (dupã ce Comoara fusese furatã ºi mutilatã la
1875 de cãtre Pantazescu), este gravatã cu litere care nu se pot citi. Exegeþii italieni, preocupaþi încã de la început de
tezaur, considerã caracterele ca inscripþie pelasgã (euganã) sau o variantã a runelor anglo-saxonice, pãrere din care
se vor naºte o seamã de erori printre care ºi pãrerea absurdã cã Tezaurul de la Pietroasa ar fi aparþinut în sec. IV e.n.
vizigoþilor lui Athanaric. Pânã la urmã s-a ajuns la concluzia aproape unanimã cã avem de-a face cu litere vechi
greceºti, dar ºi italice, de sorginte pelasgã (pe care autorii romani le numeau �litere greceºti� sau �bãtrâne�). Însuºi
conþinutul textului este pelasg. Pe vremea lui Hasdeu ºi Nicolae Densusianu, plutaºii de pe Bistriþa foloseau în mod
tradiþional aceleaºi litere, ca semne distinctive. Caracterul lor este ºi cel al runelor scandinave, resturi arhaice ale
alfabetului nordic pelasg.

Asupra miraculosului Tezaur de la Pietroasa s-au aplecat sute de exegeþi din întreaga Europã. S-a ajuns la concluzia
cã el nu este nici gotic, nici bizantin. Acest monument de aurãrie, unic în lume, aparþine ramurei nord-istriene a
getodacilor. Este un tezaur religios compus din obiecte preþioase care au fost consacrate în vremuri depãrtate unui
ilustru templu al Mumei Mari ori lui Apollo Hiperboreul. Încã de la 1870, Cezar Boliac, pãrintele cercetãrilor arheologice
din România, punea un �punctum� problemei: �Zicã cine orice va zice, zvârcoleascã-se oricât vor putea arheologii
noºtri, vasele de la Pietroasa sunt vase dace, cu stil dacic, pentru un cult din Dacia�.
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P.C(assius?) Regalianus (decedat în anul 260) a fost un uzurpator împotriva (împãratului roman) Gallienus.
Sursa de informaþie asupra lui REGALIANUS este �HISTORIA AUGUSTA� (�Scriptores Augustae Historiae�, o compilaþie

a unuia sau a mai multor autori, de la sfârºitul sec. IV AD), lucrare care nu prezintã o suficientã credibilitate. Alte surse (mai
târzii) sunt: EUTROPIUS � care îl numeºte pe Regalianus: Trebalianus � ºi Aurelius Victor (acesta îl numeºte Regillianus,
menþionându-l într-o singurã frazã). Despre originea lui Regalianus, în (capitolul) �Tyranni Triginta� din �Scriptores...� se
spune cã era dac, rudã a lui Decebal. Probabil cã el deþinea un anume rang consular.

Dupã înfrângerea ºi capturarea împãratului Valerian în Est (la anul 260; dupã alte surse în toamna anului 258 ), populaþia
din apropierea graniþelor se simþea în pericol; drept urmare ºi-a ales proprii ei împãraþi, ca sã aibã garanþia cã vor avea conducãtori
împotriva pericolului nãvãlirilor strãine. Populaþia ºi armata provinciei Pannonia l-au ales ºi l-au votat pe Ingenuus, declarându-
l împãrat; dar împãratul de drept, cel în funcþie (la Roma) Gallienus, l-a învins pe uzurpator. Oricum, Gallienus s-a reîntors în
Italia, sã facã faþã invaziei Alamannilor. Populaþia localã, faþã cu ameninþarea iminentã a (invaziei) Sarmaþilor, l-au ales împãrat
pe Regalianus; acesta, pentru a-ºi consolida poziþia, ºi-a înãlþat soþia � Sulpicia Dryantilla � la rangul de �Augustã�. Regalianus
(el comandase, ca general roman, Provincia Illiria), a luptat cu bãrbãþie ºi împotriva Sarmaþilor care au intrat în Pannonia. Dupã
victorie, a fost ucis de o coaliþie formatã din proprii sãi supuºi ºi (vecinii) Roxolani.

Au supravieþuit câteva anecdote în legãturã cu Regalianus, menþionate în scurta schiþã biograficã rezervatã lui în capitolul
�TREIZECI DE TIRANI� din �Historia Augusta�: se spune acolo, de pildã, cã a fost ridicat pe tron din pricina numelui sãu
(Regalianus traducându-se prin �regesc� sau � de rege�); când soldaþii au auzit aceastã vorbã de duh, l-au aclamat pe
Regalianus drept real �împãrat al lor�.

Comentariu adiacent
Sursele istorice medievale care se referã la Regalian(us) nu sunt concomitente, ci �succesive�, ulterioare, toate având

ca izvor �Historia Augusta�, care se dovedeºte a fi o compilaþie a câtorva autori necunoscuþi din sec. IV ºi care � în capitolul
�Cei Treizeci de Tirani� � noteazã eliptic evenimente din timpul dramaticului exerciþiu imperial al lui Gallienus (253-268).
Cum informaþia asupra comandantului provinciei Illiria, Regalian, este episodicã ºi contradictorie, ea este coroboratã cu
istoria domniei lui Gallienus, mult mai bine documentatã.

Împãratul roman Publius Licinius Egnatius Gallienus a fost suprasolicitat de numeroasele invazii �barbare� (goþii,
sarmaþii, francii, suevii, allamanii) dar � nefiind deloc simpatizat de influentele nuclee militare din provincii � a fost
subminat mai ales de succesivele �trãdãri� ale comandanþilor sãi; în cele din urmã aceºtia l-au ucis, în 268, în tabãra
militarã de lângã Mediolanum.

La început Gallienus a deþinut tronul imperial împreunã cu tatãl sãu, Valerianus. În primãvara anului 260 (259?)
executarea în Persia a lui Valerian a declanºat o serie de revolte militare romane menite sã-l îndepãrteze din tronul
imperial � vreme de opt ani fãrã real succes � pe Gallienus. Prima dintre acestea (pregãtitã probabil anterior dar �explodând�
la moartea lui Valerian) este revolta comandantului militar roman al Moesiei, Ingenuus. Chiar dacã revolta era cea a
garnizoanelor militare romane, ea se baza desigur ºi pe sprijinul populaþiei acestei provincii, situatã exact în calea
nãvãlirii geto-gotice de la Nordul Dunãrii. Evenimentele dramatice la care ne referim se petrec nãvalnic, într-un timp scurt,
cu maximã probabilitate între toamna anului 259 ºi primãvara anului 261, între �copertele� unor acþiuni militare ale lui
Gallienus menþionate efectiv în documente. Împãratul reacþioneazã prompt la revolta lui Ingenuus, venind personal pe
Dunãre, la Sirmium (actualul Belgrad) pentru a stinge revolta. Ingenuus este ucis (sau se sinucide?) la Mursa, în Pannonia;
Gallienus se deplaseazã rapid la graniþa de Nord, solicitat de invazia germanicã. Aproape instantaneu, trupele militare ºi
susþinãtorii lui Ingenuus, temându-se de viitoare pedepse ale împãratului, reiau revolta propulsându-l pe conducãtorul
militar al Illiriei, Regalianus � pe care Historia Agusta îl declarã de origine dacicã � drept �noul împãrat�. Viteza cu care
s-au succedat aceste evenimente poate fi o concludentã dovadã cã Regalian nu era deloc strãin de revolta lui Ingenuus ºi
cã, foarte probabil, era pãrtaº � mãrturisit sau nu � la opoziþia anti-gallienã (din care va face parte ºi viitorul împãrat
�legal�, Aurelian, participant activ la uciderea lui Gallienus în 268).

Medalionul Wikipedia care înfãþiºeazã moneda �antoninianã� reprezentând-o pe soþia(?) sa, Sulpicia Dryantilla,
menþioneazã cã Regalian a �domnit� meteoric, numai pentru foarte scurt timp, în anul 260, mai exact: de la lichidarea lui
Ingenuus (respectiv de la plecarea lui Gallienus pentru a-i înfrunta pe Allemani) ºi pânã la uciderea lui Regalian de cãtre

REGALIANUS
Reproducere dupã WIKIPEDIA (INTERNET)

Prof. Timotei URSU
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�civilii� coalizaþi cu Roxolanii mãrginaºi, înainte ca Gallienus sã se fi reîntors pentru a lichida revolta. Din punct de vedere
istoric, generalul roman de origine dacã, înãlþat de militari într-o singurã provincie, pe un tron doar fictiv (�paralel� celui
deþinut de împãratul oficial), ºi sfârºind tragic în prag de iarnã, nici nu e amintit în succesiunea împãraþilor romani, ci e
încadrat la �uzurpatori�.

Cu certitudine Regalianus, contând probabil pe susþinerea ºi de cãtre alte provincii, se pregãtea pentru preluarea
tronului imperial, deoarece în mica monetãrie de la Carnutum (astãzi în Austria), a apucat sã �batã monedã� cu chipul sãu
purtând coroanã ºi cu chipul soþiei (sau poate al mamei sale; nu existã informaþii istorice în acest sens!), numitã Sulpicia.
Sã �batã monedã� e foarte corect spus, deoarece �antonianii� sãi au fost realizaþi prin represarea unor monede emise
anterior de Septimius Sever, Alexandru Severus ºi Maximinus. (Astãzi, cunoscându-se doar ºapte monede �Regalianus�, ele
sunt apreciate drept raritãþi deosebite � ºi au un preþ impresionant pe piaþa numismaticã. Toate monedele identificate au
fost gãsite în apropierea monetãriei de la Carnutum, ceea ce demonstreazã cã emisiunea monetarã nu a apucat sã aibã o
distribuþie pe mãsura visului generalului ajuns �aproape împãrat�).

Faptul cã el a fost ales de soldaþi, dar a fost ucis de civilii coalizaþi cu�duºmanii� Roxolani, ar putea indica un conflict
serios de opinie între populaþia localã, daco-pannonicã ºi militarii romani cãrora le aparþinea prin profesie ºi suport Regalian.
Acesta nu era nici pe departe singurul �dac� în armata romanã: îndatã dupã legiferarea DACIEI FELIX, paralel cu exploatarea
masivã a bogãþiilor noii provincii, romanii au încorporat în armata lor un numãr impresionant de tineri �locali� care � fãrã
sã îºi piardã amprenta etnicã � îºi dobândeau, astfel, o funcþionalitate existenþialã într-un context politic inedit ºi cu perspective
de duratã. Faimosul medic al lui Traian, Criton (vezi pasajul în Ioan Lydianul, DE MAGISTR. II 28) afirma cã au fost înrolaþi...
50.000 de geto-daci, în auxilii ºi cohorte. Chiar dacã cifra era una exageratã, documentele epigrafice din secolele II-III
confirmã prezenþa geto-dacilor între militarii profesioniºti �romani� (!?),fiind apreciaþi în toate armatele imperiului. Acest
statut opera modificãri ºi asupra viziunii politice, cel puþin la nivelul unui oportunism uºor de explicat. Chiar o serie de
împãraþi ºi generali �romani� de frunte dovedeau o origine mai mult sau mai puþin traco-daco-geticã . Sã reþinem aici nu doar
numele lui Regalian, ci ºi al împãratului Galerius, al lui Maximian (nãscut în Moesia), al lui Trajan Decius (nãscut la Budallia,
lângã Sirmium), al lui Valens, al lui Liciniu ºi chiar al lui Constantin cel Mare, pe jumãtate... trac! ( Existã indicii semnificative
ºi în biografiile lui Constantius III, Marcianus, Leo I, Justin, Justinian, Tiberius ºi Focas). De altfel Regalian, înrudit prin
Sulpicia cu familii nobile ale Romei, se pare cã deþinea ºi o funcþie consularã. ªi, spunea I.I.Russu (vezi: DACO-GEÞII ÎN
IMPERIUL ROMAN, Cluj-Napoca, 1980, pg.58) comentând logic opiniile negativiste potrivit cãrora �descendenþa din Decebal
a uzurpatorului� n-ar fi decât o legendã, citez: � ªtirea despre originea sa dacicã nu e deloc necesar a fi consideratã ca o invenþie
�confuzã ºi tendenþioasã�, fiind simplu ºi natural ca provincialul dunãrean (spre a-ºi confecþiona o bazã politicã de legitimitate) sã
fi cãutat o ascendenþã ceva mai glorioasã, care sã-i sporeascã popularitatea ºi simpatia provincialilor din Moesia ºi Tracia, desigur
sensibili la amintirea ultimului mare rege daco-get, dispãrut cu vreun veac ºi jumãtate în urmã!..�

Din nefericire, singura sursã primarã de informare asupra comandantului Regalian o constituie aceastã discutatã ºi
discutabilã HISTORIA AUGUSTA; ºi cercetãtorii obiectivi se aflã în faþa dificultãþii de a nu putea aplica principiul util al
considerãrii informaþiei drept fapt istoric decât cu condiþia confirmãrii din cel puþin douã surse. Asupra unui lucru însã
existã o cvasi-unanimitate de vederi: Regalian � comandant militar propulsat de legionarii sãi � a �domnit� un timp atât
de scurt, încât n-a avut când sã lase ºi o altã urmã, alta decât cele câteva monede de argint purtând numele sãu: �IMP(erator)
CAES(ar) P C(?) REGALIANUS� ºi cele cu profilul �AUGUSTEI SULPICIA�. Perioada istoricã este una extrem de tulbure
ºi, privind evenimentele de la Dunãre, extrem de sãracã în informaþii istorice autentice (HISTORIA AUGUSTA a fost scrisã
la aproape un secol ºi jumãtate mai târziu). Un vechi dicton spune cã în apã tulbure poþi prinde peºti oricât de mari. De aici
numeroasele �deducþii� ºi �interpretãri� � unele, de acuzat subiectivism ºi total lipsite de sprijin documentar, confundând
vizibil istoria cu fantezia! � privind dramatica istorie a rapidei treceri prin visul imperial a comandantului militar
REGALIANUS. Este semnificativ însã cã aceste evenimente, anunþând erodarea ºi deteriorarea gravã a Imperiului Roman,
se petreceau tocmai în zona ultimei extensii militare a Romei lui Traian � în þinuturile dacice ale cursului Dunãrii, ºi totodatã
prima provincie abandonatã, un deceniu ºi jumãtate dupã Regalian, prin noul împãrat (dupã Gallienus ºi Claudius), care va
fi �illirul�... Aurelianus. Momentul pãrãsirii provinciilor Nord-Dunãrene, al retragerii trupelor militare ºi al administraþiei
romane, va marca primul pas al Europei Centrale cãtre noua sa istorie, cea a Evului Mediu; iar pragul l-au constituit, pe
fondul confruntãrii tot mai acute cu �barbarii�, succesivele revolte militare romane din secolul al III-lea.

Bibliografie suplimentarã:
William Leadbetter, �Regalianus�, DIR, 1998. Internet; Jeno Fitz, �Ingenuus et Régalien�, Coll. Lat.81; E. Demougeot, �La

formation de l�Europe (...)�, Paris, 1969; Lukas de Blois, � The Policy of the Emperor Gallienus�, Leiden,1976; David S.Potter,
�Profecy and History in the Crisis of the Roman Empire�,Oxford,1990; Cristian M. Vlãdescu, �Armata Romanã în Dacia
Inferior�, Bucureºti, 1983; Al. Vulpe, M. Zahariade, �Geto-Dacii în Istoria Militarã a Lumii Antice�, Bucureºti 1987; I.I. Rusu,
�Daco-Geþii în Imperiul Roman�, Bucureºti, 1980;

 ***(recomandãm deosebitã precauþie criticã în parcurgerea expozeului prof. dr. Ion Pachia Tatomirescu, �Dacia/ Dacoromania
lui Regalian�, Internet, în Dacologica, revistã on-line de �ipotezã� ºi �laborator istoriografic�)
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Lucrãrile Istoria Românilor Vol. I, C.C. Giurescu ºi Dinu C. Giurescu (1975), Gh. Brãtianu Originile ºi
formarea unitãþii româneºti, 1998, A. Deac Din istoria Ucrainei (2001) º.a., amintesc vechi resurse istorice
ºi geografice � Harta lui Ptolemeu, întãritã ulterior de mãrturiile lui Iulius Cezar, Strabon ºi Plinius, ce

atestã prezenþa geto-dacilor dincolo de teritoriul lor tradiþional carpato-danubiano-pontic spre Nord pânã în Carpaþii
Beskizi ºi Tatra la izvoarelor Vistulei, Oderul de mijloc, cãtre vest pânã la March în Germania, Câmpia Panonicã, spre
SSV la Marea Adriaticã, Marea Egee ºi pe þãrmul asiatic al Mãrii Marmara. Aceastã roire avusese loc în anii 900�500
î. C ºi se încheiase pe vremea lui Herodot.

Majoritatea teoriilor aratã cã autorii toponimelor întâlnite în aceste zone sunt latini originari de pe teritoriul Carpaþilor
Orientali ai României, care s-au slavizat într-o anumitã mãsurã; mai puþini susþin cã valahii proveniþi din Munþii
Balcani ºi porniþi de-a lungul Carpaþilor au ajuns cu turmele în Europa Centralã. Purtãtorii unei culturi pastorale
milenare ce s-a manifestat în: transhumanþa sezonierã, obiceiuri, muzicã ºi costumaþie, toponime, nume, prenume,
terminologii pastorale ºi modalitãþi de pregãtire a produselor lactate, au construit sate cu case din lemn, cu acoperiºul
în douã ape, iar la munte stâne, sãlaºe de lemn sezoniere, colibe, coºare diferite de ale altor populaþii agricole. Dupã
marele slavist Gr. Nandriº, citat de geografii S. Mehedinþi ºi V. Mihãilescu, în tratatul �Romania� (1937), valahii
rãspândiþi de-a lungul Carpaþilor, Subcarpaþilor, Beskizi, Sudeþi, Halici, Podolia ºi Galiþia au întemeiat, ca forme
administrativ-teritoriale, aºezãrile ºi voivodatele româneºti, al cãror numãr, mai mare în apropiere de teritoriul lor
tradiþional, scãdea cãtre vest. Astfel, dacã în arealul Carpaþilor Pãduroºi erau 82 de aºezãri ºi în zona oraºului Lvov\
Lviv erau 30 de aºezãri, în Podhale existau 4 voievodate, iar în Moravia 3 voievodate. Românii s-au condus dupã
�Jus valahicum�\ �Dreptul valah� sau antiqua lex districtum valachicum, aplicatã de juzi în toatã regiunea
colonizatã ºi care era întãritã de edicte regale. Dupã istoricii romani ºi bizantini, instituþia juridicã a juzilor în �Romaniile
polulare� exista încã din timpul migraþiilor ºi stãpânirilor barbare. Juzii, iniþial aleºi, aveau atribuþii judecãtoreºti
penale ºi civile în satele româneºti neaservite unde locuiau, cu regulament ºi probleme legate de închirierea terenurilor,
plãþi salariale etc. Cu timpul, principiul eligibilitãþii a devenit ereditar iar mulþi juzi, datoritã prestigiului, averii ºi
numãrului de obºti aflate sub jurisdicþie, au ajuns cnezi ºi voievozi.

Cnezii adunau dãrile pentru rege, serveau cu ceata\ steagul lor la oaste ºi din aceste motive cuceritorii îi asimilau
în oarecare mãsurã nobililor, lãsându-i sã dispunã de mai mult pãmânt ºi scutindu-i de unele obligaþii. Ei foloseau
munca sãtenilor pentru cultivarea pãmântului, aveau mori ºi obþineau mensurae valachice\ sesii româneºti, adicã
1\3 din dãrile þãranilor, daruri la Crãciun ºi la Paºte. Înnobilarea cnezilor a început sub regele Ungariei Carol Robert
de Anjou (1326) ºi a luat mare avânt în secolul XV sub Iancu de Hunedoara, voievodul Transilvaniei. Când au venit
în contact cu slavii, românii aveau juzi proprii, iar cneazul ºi voievodul se aflau oriunde erau comunitãþi româneºti:
Serbia, Croaþia, Bosnia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia. Românii erau locuitori de baºtinã ai Carpaþilor, unii
ca rezultat al romanizãrii populaþiei dace\ carpii de acolo, peste care s-au suprapus celþii, slavii (sec. VIII-IX) ºi
cuceririle coroanei ungare (sec. XI�XII) care a adus coloniºti germani, dar mai ales români din Maramureº,
Transilvania, Bereg ºi Ungaria în perioada ofensivei feudale asupra obºtilor lor. O roire a pãstorilor români spre NE
ºi NV s-a produs în secolele XII�XIII � transcripþia slavã a numelui de �vlah� � ºi ei ocupau Þara Bolohovenilor/
Românilor în NE Carpaþilor pânã la regiunea Bugului.

În documentele galiþiene apare satul Bolechow cu menþiunea �villa valachorum dicta�. Între secolele XIII-
XVIII, când s-a instalat administraþia polonezã Spisz, din ea fãcea parte ºi Spiskie Wlachy cu populaþie româneascã,
structurã menþinutã ºi în statul slovac. O activitate importantã în colonizarea sudului Poloniei au avut-o voievozii
români în secolele XIII�XIV, din proprie iniþiativã ºi încurajaþi de oficialitãþile poloneze. Migraþia puternicã spre
Galiþia din secolele XIV�XV începuse încã de pe vremea bolohovenilor, dar în secolele XV�XIV s-a efectuat datoritã
administraþiei poloneze. Atunci au apãrut localitãþile: Wolozyn, Kamionka, Wolowska, Wolosianka Maia,
WolosiankaWilka, Wolosinowa, Wolosice, Wolochowka º.a. (St. Pascu, 1997).

Românilor din Transilvania ºi din teritoriile învecinate Ungariei li s-au adãugat coloniºti din nordul Moldovei
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aºezaþi în Pocuþia în perioada stãpânirii domnitorilor moldoveni, dar ºi datoritã relaþiilor economice frecvente dintre
cele douã þãri. Românii erau cãlãuze cunoscute negustorilor galiþieni ºi celor transilvãneni de-a lungul drumului
comercial ce lega porþiunile Chilia ºi Cetatea Albã de Iaºi-Suceava-Cernãuþi-Lvov ºi Cracovia. Voievozii maramureºeni
din familiile lui Dragoº-Vodã ºi Bedeu au contribuit la organizarea administrativã, militarã ºi bisericeascã la estul
Carpaþilor. Balc, fiul lui Sas, nepotul lui Dragoº Vodã, a înfiinþat Mitropolia ortodoxã a Galiþiei (1341) cu jurisdicþie
peste Maramureº ºi nordul Moldovei ºi eparhia Episcopalã din Przemysl, atestatã de ieromonahul Chiril Românul
(1353). O parte a voievozilor maramureºeni la sfârºitul secolului XVI s-au aºezat în sudul Poloniei reuºind sã urce
treptele ierarhiei feudale. Cronicarul Dlugosz arãta (1494) cã regele Cazimir Jagello donase în 1367 lui ªtefan
Valahul/ Polonul, alt fiu al voievodului Sas, care la 1383 devenise ducele Podoliei/Voievodul Sepenþiului din nordul
Moldovei, moºii ºi mãnãstirile Syemionov, Godycza ºi Sf. Onofrie, importante centre culturale.

Sf. Onofrie (1367), rãmasã de rit ortodox, cea mai veche mãnãstire fortificatã de piatrã din Polonia, este în satul
Posada Ryboticza (lângã Przemysl), aflat în posesia acestuia. În 1378 Wladislawde Oppeln acordã privilegiu de
întemeiere de sate lui Ladomir Moldoveanu în schimbul cãrora era dator sã slujeascã cu trei cãlãreþi ºi sã plãteascã
2 groºi de fiecare familie aflatã sub jurisdicþia sa. Locuiau ºi posedau pãmânturi în aceleaºi condiþii de vasalitate:
Voievodul Giurgiu/Dzurgio (1390) din Stupnica, jurat la Sanok, Zanko Walachus din Therka (1440), Vancea Românul/
Vancza Valachus (1431) din satul Turkon, Voievodul Pascu (1442) (St. Pascu; Valter Hossu, 1997).

În 1440, regele Ungariei ºi al Poloniei, Vladislav Jagello, suzeranul Voievodatului Transilvaniei, colonizeazã români
din Transilvania de Nord în scopul întemeierii de noi aºezãri, care sã dea circuitului agro-pastoral terenuri considerate
neroditoare ºi sã sporeascã numãrul de ostaºi cu buni luptãtori, aºa cum s-a dovedit în rãzboaiele cu suedezii, care
au fost izgoniþi de cetele de munteni/gurali din Tatra ºi Bezinski. În secolele XV-XVI, în Galiþia se pomenesc sate
româneºti, rutene ºi poloneze conduse de cnezi ºi voievozi dupã jus valahicum generate de el, influenþate ulterior de
slavi ºi germani.

Numele de valah al grupului etnic ºi-a pierdut cu timpul înþelesul în Tatra, valahi fiind în prezent consideraþi doar
oierii. Dupã schimbãrile politice ºi sociale petrecute în Europa de est ºi Centralã la sfârºitul secolului XX, românii
catolici, care nu s-au polonizat recãpãtându-ºi conºtiinþa etnicã, se organizeazã în asociaþii nominale, dintre care una
este în Podhale/ Subcarpaþii polonezi, la Bielsko Biala. Adesea, datoritã alfabetului slav, mulþi nu mai poartã numele de
valahi, ci de blahi, fapt ce s-a transferat ºi asupra toponimelor, ex: Blascacka Dolina. În Munþii Beskizi polonezi, satul
Arlamow (500-590m), notat documentar în 1485, este considerat de istorici ºi etnografi ca locuit de valahi ºi tãtari.

Românii au fost purtãtorii unei strãvechi civilizaþii pastorale ale cãrei ecouri se regãsesc azi în toponimia carpaticã
ºi subcarpaticã. Originile vieþii pastorale ºi a prestaþiilor legate de organizarea stânei sunt analoge în toþi Carpaþii.
Dezvoltate sub influenþa românilor, acestea apar pregnant în Tatra Albã, Orawa, la N de Spisz, Podhale, Liptow,
Poprad ºi sunt mai recente în partea de V decât în cea de E a Subcarpaþilor polonezi ºi slovaci. Habitatele pastorale
le-au precedat pe cele permanente din aceste areale. În Podhale se întâlnesc vestigiile vieþii pastorale sub formã de
stâne pastorale în pajiºti, stâne agricole în pajiºti, stâne pastorale ºi agricole, stâne ca etape ale transhumanþei, stâne
de iarnã, stâne pastorale ºi agricole stabile (Zofia Holub-Pacewczowa, 1931). Construcþiile din lemn, iniþial amestecate
printre casele stabile cu care se aseamãnã din etajul forestier, urcã altitudinal de la limita permanentã a câmpurilor
cultivate pânã la limita climaticã a habitatului permanent. Se considerã cã limita superioarã a stânelor actuale este mai
curând una antropogeograficã decât climaticã. Sãlaºele de lemn pastorale din Tatra, asemãnãtoare cu cele din Carpaþii
României, sunt printre cele mai frumoase din lume, ele având aceeaºi formã ca vârfurile muntoase, impusã de
necesitatea scurgerii precipitaþiilor. În Polonia, amplasamentele lor au sute de ani vechime fiind folosite de familiile de
munteni din Podhale/Subcarpaþi, care le-au primit pentru prima datã de la regi în secolul XVI. Relieful înalt a pãstrat
multe semne ale acestei culturi pastorale, dar în prezent influenþa valahã s-a deformat ºi s-a pierdut destul de rapid.

În Subcarpaþi/ Podhale ºi Carpaþi vechiul toponim �mãgura�, rãspândit de pãstorii români, ce desemneazã
culmile izolate de munþi ºi dealuri, avea în secolul VI forma �magula�, de la care a derivat cuvântul polonez
�mogila�. Lingvistul W. Fedorowicz considera cuvântul �magura� de origine românã. Inventarul toponimului,
nesemnalat în Ungaria, indicã în Solvacia, care dispune de cea mai mare suprafaþã muntoasã, 60 de cazuri, Polonia
40, Carpaþii Pãduroºi ai Ucrainei 70, în România 25. Deºi arealul actual al Tatrei poloneze ocupã 1/3 din perimetrul
masivului, explicaþia numãrului mare de �mãguri� rezidã în colonizarea primordialã a Poloniei, de unde ulterior
pãstorii au ocupat zonele slovace ºi, de asemenea, în suprafaþa mare a zonei din trecutul istoric.

În Polonia ºi Slovacia, toponimele din Munþii Beskizi (B) ºi Tatra (T) sunt legate de pãstorit ºi atributele acestuia
-Coºar/Koszar/Kosar- þarcul pentru miei ºi oi; Sãlaº/Szalasz/Syalas- construcþiile din lemn folosite în exploatarea
pastoralã sezonierã la adunatul fânului vara ori pentru adãpostirea iarna a celor ce poartã grija vitelor; Stâna/Styna/
Stynia; Baci/Baca- pãstorul ºef, Coliba/Koliba- este un acoperiº sprijinit în spate direct pe pãmânt, cu doi pereþi
laterali ºi partea din faþã descoperitã; Comarnic/Komarnic- locuinþa baciului; Tarniþa/Tarnica- coama muntoasã în
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formã de ºa, drum de munte bãtut de oi ºi vite; orotoponimie/ oronimie- formele de relief propriu-zise bine delimitate
altitudinal ºi geomorfologic; Mãgura/Magura-culme individualizatã de relieful înconjurãtor, uneori alungitã în plan
orizontal, ºi diminutivul Mãgurice/Magurka/Maguriczne/Magurzec; Chicera/Kiczera/Kyczera/Kycera-munte acoperit
complet de pãdure; Muncel/Manczul-deal mic; Gruiu/Hrun, interfluviu domol terasat; Mlaca/Mlaka, teren umed;
Plai/Plaj/Plahi, drum pe coasta muntelui, munte aproape plan acoperit cu cãpºuni; Pleºuv/Pliszki; hidrotoponimie-
Izvor/Zwor; etnotoponimie- Valah/Vlah/Blah/Vlasi/Wlos/Woloch/Woloszyn; Moldova, etc.

POLONIA
Mãgura-Mãgura (882�622 m) (T, B), M. Witowska (1233 m), M. Wislanska (1129 m), Kopa Magury (1740 m),

hidronimul Potok Magura (T), ºirul de culmi M. Watkowska (802 m) ºi M. Malastowska (812 m) alcãtuiesc
regiunea Magurski, M. Stuposinska (1016 m), Magurka (910m), Maguriczne (884 m), Maguryczne (884 m),
Magurzec (850 m), Za Magura + loc., 2 cazuri de hidronime Maguryczny Nizny (B).

Muncel/ Manczul- Mamczul, Menczyl, Mynczoly, Myncziw, Pod Mlanczolem (B).
Mlaca/ Mlaka/ Mlaku,- Mlaki- M. Jaworowskie, M. Sianskie; Na Mlakach, Pod Mlakami, Mlaczki, Mlaczki za

Mazuriwkami (B).
Plai/ Plai- Plaj (Bukowiec), Plaje (Zatwarnica), Plahi (Berehy Gorne), Blahi (Sianki) (B).
Pleºuv/ Pliszki- Pliszki (Beniowa), Pasza (Vârf 1162m) la graniºa slovacã.
Chicera/ Kiczera+Kiczera 17 cazuri (493-1201m), K Beniowska (860m), K. Sokolicka (836 m) (T); K. Beniowska,

K. Dluga, K. Dzwniacka, K. Dydioswska (799 m), K. Lokiecka, K. Losakowska, K. Mnzina (965 m Wolosate); K.
Ostra (487 m), K. Wolanska (620 m), K.Wysoka (575 m) (B); diminutivul Kiczerka, Kiczura, Kiczurka, Keczar,
Kieczera, Kiczora. Toponimul este întâlnit din Bucovina pânã în Moravia cehã.

Grui/Hrun -Hrun (Chmiel, B)
Izvor/ Zwor- Zwor/ Zwur/ Zworzec (Dwernik), Zwor (Stuposiany); Zwor, Zwir, Zwirici, Zworec, Wirski

(Wolosate), Zwory (Lutowiska), Na Zworcach (Sianki) (B)
Coºar/ Koszar- râul ºi culmea Koszarowa lângã Zxwice, Koszarziska (1000 m) (T); Kosyarki (Carynskie),

Koszariszte Dluhe ºi K. Kragle (Dwerniczek) (B)

Harta Daciei dupã Ptolemeu



17

nr. 52, mai 2008 DACIAmagazin
Sãlaº/Salasz/Salasziszcze-Salasziszcze (Carynskie), Salaszisna/Salaszczisna (Dwerniczek), Salasyszcze (Krywe),

Salaszyce/Szalaszyszcze (Stuposiany), Szalasziszcze (Wolosate) (B); Szalasiska (900 m), Szalasiska (955 m), Stary
Szalas (1317 m), Kokawski Szalas Wyzni, Kokawski Szalas Nizni (T).

Coliba/Kolyba- Jasienowa K. (Dwernik) (B); Turnia nad Koleba (1649 m) (T).
Stâna /Styna-Stynia, Stinska (Beniowa); Styna, Styny, Styncza (Wolosate), (B).
Tarnica/Tarnica-oronim, Vârful cel mai înalt din Mt. Beskizi, 1364 m hidronim.
Valah/Blah/Blach/Wlos/Wolos/Woloszyn- Blascacka Dolina, Polonie Wolosienica, Wlosienica, Woloszin (2036-

2155 m), Strajni Woloszyn (2090 m), Nyz.
Woloszynska (2036 m), loc. Blachowka (T), Wolosate (B); Tirawa Woloska, Krolik, Wolowski, Cobalnica Woloska;

Lodinia/ numit în vechime Villa Walachica; Woloski selo, Bolohov woloski, localitatea cu 750 de case Valaska
Dubova.

Alte localitãþi galiþiene ºi sileziene menþionate de istorici (T. Burada, citat de A. Deac, 2001) în documente ce
atestã prezenþa strãveche a românilor, sunt: Acriºor, Baniþa, Bistriþa, Breaza, Bobârca, Bolduri, Brânzã, Brumari,
Brusturi, Bubulici, Crasna, Clãbuc, Drzisghilov, Ferescul, Furca, Goleºov, Godriºov, Gropeni, Libiþa, Leºna, Ligotca,
Lupoºanca, Mistroviþa, Moldovãþ, Neagra, Petreanca, Poiana, Punicov, Ropiþa, Rosnov, Runguri, Strâmba, Stupniþa,
Stupoºani, Trijniþa, Uluci, Vendrinia.

SLOVACIA
Mãgura- Magura în numeroase cazuri (598-1376 m) (T, B); Nizna M./ Joasã (1097 m), Vysna M. /Înaltã (2052

m) ºi Klaciansca M. (900 m), Magury Spisskie (B); Magurka (1107m) (T); festivalul folcloric montan Zamagurski
Festiwal Folklorystyczny.

Chicera/Kycera- Kycera 7 cazuri (439- 921 m), Vielka K. (560 m), Packowa K. (830 m) pe graniþa cu Ucraina.
Coºar /Kosar-Dealul Kosarisko, Dl. Kosiare (798 m)
Izvor/Javor- Javorina, loc. Javorina Srednica, Javornik, Maly Javornik (604 m), Maly (1019 m) ºi Velki Javornik

(1071 m), Javoruvki, Velka Javorina (T).
Pesuv/Ples/Plastovce
Salas/Szalas
Valah- loc.Vlachyn (528 m) cu 600 de case (Liptovski Mikulas), loc. Spisskie Vlachi, Vlachovo (1.000 m),

Valaska, Valaska Bela, loc. Valaska Dubova (649 m) cu 750 case, Valaska Podbrezova, Valasske, Klobouky, Vlarsky
Prumyc-Vrsatec (T); loc. Vlaca (Ghiraltovice) (B); Vlahovo; Blahova.

Moldava nad Bodvou, localitate în sudul tãrii.
Aºezãrile din jurul oraºului minier Banska Stiavnica sunt ocupate din vechime de pãstorii valahi ºi casele lor de

lemn tipice aºezãrilor de munte. Alte toponime ce atestã prezenþa vlahilor recunoscuþi doar în estul Tatrei sunt: Badin,
Barca, Brazda, Buzica, Cana, Chotin, Debrad, Petrovany, Saca, Slana, Surany, Venecia etc.

CEHIA
Valah - Moravioa deNord - localitãþile Sneznic Vlaske u Hanusovic, Valasske Mezirio, Valasska Polanka, Woloszczyna

Moravska/Moravia Valaha dintre Munþii Sudeþi ºi Carpaþi la Brama Moravska/Poarta Morava; Vlasatice (Brno);
Vlachovo Brezi.

Atlasele austriece ºi germane menþioneazã un þinut Valahia, al cãrui oraº principal se numea Meziriciuk Valahi/
Walahisch Mezeritsch/Valasca Mezirici. În zona respectivã, târguri erau: Crasna, Bistriþa, Rosnov, Clãbuc, Vsetin,
Frenstadt; iar comune: Bãrnova, Beciva, Carlovitz, Cilici, Hãrbova, Hoºtin, Hovezi, Hradiºco, Huþiºco, Iasena, Lescovãþ,
Leºna, Liptal, Lideci, Lucec Lusna, Lucova, Morcov, Palanca, Perna, Policina, Priluchi, Rahova, Siracov, Solan,
Soloneþ, Talalaci, Ustri, Viscova, Visovici, Vlahoviþa, Vsemina, Zubri (A. Deac, 2001). Suburbiile oraºului Stramberk
au case de lemn construite de valahii emigraþi din Ungaria ºi Polonia Micã.

UCRAINA
Mãgura- Magura (730 m), Magura Lomnianskaia (806, 817, 1022, 1024 m), M. Stuposinska (1016 m).
Chicera /Kiczera- Kiczera Lokiecka (788 m), K. Dziwniacka (704 m), K. Dydiowska (799 m), K. Manzina (965

m), Packowa K. (830 m)
Valah- hidronimele Wolosatka, Wolosatczyk; localitãþile- Voloscisna, Kamianka Voloska,Volohi, Bolechov etc.
Viaþa pastoralã viguroasã pânã la începutul secolului XX a decãzut rapid în Carpaþi, motivatã de: schimbarea

condiþiilor socio-economice naþionale ºi internaþionale, închiderea graniþelor pentru transhumanþã, interdicþii la pãºunat,
scãderea suprafeþelor pãºunabile ºi a preþului lânii datoratã importurilor ºi materialelor plastice, gravitarea spre altitudini
mai mici, reducerea turmelor, schimbarea psihologiei pãstorilor, conflicte cu administraþia pãdurilor, orientãri cãtre
alte meserii. În mare mãsurã construcþiile pastorale de lemn din pajiºti conservã un caracter muzeal ºi demonstrativ,
întâlnit ºi în oraºe ca vestigii ale civilizaþiei milenare a pãstorilor români. Casele de lemn din sate, care au pãstrat
arhitectura valahã în exemplare de o frumuseþe deosebitã ºi inconfundabilã, sunt, la rândul lor, ameninþate de proliferarea
unor noi stiluri arhitectonice de inspiraþie germanã.
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Cea mai veche civilizaþie recunoscutã ºtiinþific a fost cea dezvoltatã de pelsago-thraci în Europa ºi anume
în spaþiul carpato-danubian. Oameni de ºtiinþã, precum geologul dr. Mircea Þicleanu, printr-o argumentatã
lucrare intitulatã �Evoluþia climaticã ºi paleogeograficã a vetrei româneºti în Paleolitic, mezolitic ºi neolitic�

(din rev. �Getica�, 2005, nr. 5�6, pag. 115) demonstreazã faptul cã numai spaþiul carpatic, prin înãlþimea podiºului
sãu ºi înzestrat cu pãduri, vânat, peºte ºi peºteri pentru adãpost, neacoperit de gheþari decât pe vârfurile montane ºi
posedând sare la suprafaþã, a putut salva, ºi de inundaþii, populaþia Europei nordice ºi occidentale, care s-a refugiat
în acest spaþiu, glaciaþia extinzându-se pânã în apropierea Vienei. Aceºti pelasgi din paleoliticul nordic ºi occidental
european, ca ºi cei din spaþiul carpatic, constituiau cea mai veche populaþie a Europei, mulþi dintre ei fiind urmaºi ai
atlanþilor, care se extinserã prin colonii, mai ales pe coastele europene ale Oceanului Atlantic, în vechea Iberie
(Spania) în Galia, în Britania, dar ºi în nordul Europei, o dovadã fiind aºezãrile al cãror nume � �Tule� � a supravieþuit
pânã astãzi. (Este vorba despre staþiunea Tule aflatã la un promontoriu din Golful Baffin, pe coasta de sud-vest a
Groelandei, în alte timpuri climatologice bucurându-se de o altã climã, în prezent e bazã americanã; de asemenea,
Tula aflatã la izvoarele fluviului Don, º.a.

Populaþiile din nordul ºi occidentul european au lãsat în urma lor, refugiindu-se din faþa extinderii gheþarilor în
spaþiul carpatic, vestigii care dovedesc astãzi ecourile unei strãvechi civilizaþii, prin megaliþi rãspândiþi din Peninsula
Scandinavã pânã în Britania ºi Galia sau, mai impresionant, prin picturi rupestre, realizate în condiþii uimitoare, în
Pirinei.

Picturile parietale din peºterile descoperite la Lascaux, Fond de Gaume, Combarelle-Dordogne-Franþa, în peºtera
Mas-d�Azil din nordul Pirineilor francezi, cu o înãlþime de 60 de metri sau în peºterile din regiunea Perigord � Franþa,
au fost realizate la înãlþime, pe plafoanele peºterilor, pe pereþi, folosindu-se doar opaiþe alimentate cu grãsimi animale,
cu culori de pãmânt sau minerale, care au rezistat peste 10.000 de ani, ca ºi în cazul peºterii Altamira � Spania,
picturi animaliere realizate realist, reprezentãri în repaus sau miºcare, capodopere care presupun în urma lor un
exerciþiu plastic îndelungat. În aceastã peºterã de la Altamira nu au fost realizate figuri umane, cu excepþia unei

scheme simbolice, dar au fost figurate
simboluri ºi litere comune celei mai
vechi scrieri din spaþiul carpatic, ceea
ce dovedeºte faptul cã civilizaþia
europeanã este moºtenitoarea strãvechii
civilizaþii atlantidice ce a dispãrut într-
un cataclism cosmic, �... o puternicã
ploaie de meteoriþi concentratã spre
þãrmurile rãsãritene ale Atlanticului, care
a determinat importante modificãri
climatice ºi geografice în Europa
centralã. Acest fenomen s-a datorat unei
mari apropieri de Pãmânt a cometei
Galilei, la 9.541 î.H. (dupã M.M.
Kamienski), fapt care a condus la
atragerea din coada cometei a unui
numãr mare de meteoriþi, dintre care
peste un milion au cãzut în apele
Oceanului Atlantic...� �ªocurile
impacturilor au provocat un numãr

Scriere atlantã în Altamira
noua descoperire

Michaela Al. ORESCU
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mare de cutremure...� �Un alt efect important l-a constituit vaporizarea rapidã a unei cantitãþi foarte mari de apã
deasupra pãrþii apusene a Atlanticului de Nord, fapt ce a condus... la nesfârºite ploi torenþiale� (Mircea Þicleanu,
lucrarea menþionatã). Toate acestea întregesc tabloul prãbuºirii continentului Atlantidei, descrierea lui Platon
confirmându-se prin mai multe teze ºtiinþifice, fenomenul provocând vulcanismul latent desfãºurat de-a lungul
riftului Oceanului Atlantic. Printre ecourile ºi multiplele dovezi lãsate de coloniile atlantice, este ºi descrierea Altamirei,
identicã cu cea din spaþiul carpatic ºi regãsitã în spaþii din aproape întreaga lume.

Altamira a cunoscut creaþia umanã începând din Paleolitic, descoperindu-se aici, în 1875, de cãtre Marcelino
Sanz de Santuola (1831�1888), unelte cioplite în piatrã, mai apoi inciziuni în os, reprezentând simboluri ºi semne
gravate, reprezentãri de mâini, pânã la reprezentãri animaliere, desigur, mult ulterioare, pictate pe pereþii ºi bolþile
peºterii. Aceste reprezentãri, de execuþie deosebit de evoluatã, unele considerate capodopere, demonstreazã cã
peºtera Altamira a folosit ca refugiu unor populaþii aparþinând unor diferite epoci, încã din istoria cea mai veche a
Pãmântului, nevoite sã se refugieze din faþa schimbãrilor drastice ale climei.

Creaþii cu totul excepþionale, admirate ºi astãzi � de la descoperirea lor � ele au stârnit nedumeriri ºi suspiciuni,
generate de nivelul artistic ridicat la care au fost realizate, de numãrul lor mare, de dificultãþile întâmpinate în
realizarea lor, printre care suprafeþele accidentate ale pereþilor peºterii pe care au fost executate, lumina care nu putea
fi alta decât cea a unui opaiþ alimentat cu grãsime animalã. În peºtera Altamira s-au gãsit vertebre de animale mari, în
care se preparau culorile, din pãmânturi ºi minerale.

Pentru bogãþia ºi frumuseþea picturilor sale, peºtera Altamira a fost denumitã �Capela Sixtinã a antichitãþii�.
Dacã aceste picturi evoluate provin din ultima perioadã a glaciaþiunii Wurm, ar însemna cã civilizaþia în care s-au

dezvoltat creatorii lor a parcurs 60.000 de ani de glaciaþie ºi ar proveni de dincolo de 80.000 de ani, din interglaciarul
Riss-Wurm (120.000�80.000 ani), deci s-a dezvoltat în 40.000 de ani (!?), dincolo de anii 120.000 desfãºurându-se
glaciaþiunea Riss, cu o duratã de 160.000 de ani, glaciaþie ºi mai durã decât Wurm; sau ºi-au început evoluþia la
18.000 de ani, pânã la 9.550 ani î.H.

Dupã estimãrile ºtiinþifice relatate în Albumul �Altamira� (Ed. Harry N. Abrams, Inc. Publishers �The cave of
Altamira�, Gen. Editor Antonio Beltran, New York, 1999), peºtera Altamira este plasatã din perioada Solutrean
(18.000�9.550 î.H.). Ea include de la unelte ale paleoliticului inferior, pânã la picturã policromã ºi scriere ideograficã
(simboluri) ºi alfabeticã.

Dezvoltarea unei mari civilizaþii înainte de mezoliticul cunoscut la 9.550 î.H., se poate referi la Atlantida, mare
civilizaþie ale cãror ecouri, dupã dispariþia ei � între 12.000�10.000 î.H. � s-au înregistrat în lumea europeanã ºi de
aici, în întreaga lume ºi ar fi supravieþuit în culturile multor popoare trãitoare în continentele Europa, Asia, Africa ºi
în Americi, prin difuziune (deplasãri de populaþii, navigaþie, cuceriri, schimburi comerciale etc., dovadã stând
asemãnãrile, uneori pânã la identitate, dintre tradiþiile, simbolurile, miturile, religiile, scrierile, cunoscute de omenire,
pânã astãzi.
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Controversele asupra calitãþii de zeu sau de om a lui Zamolxis (în alte rostiri Zalmoxis) au început cam o
datã cu primele ºtiri despre el (Herodot) ºi nu s-au încheiat nici acum. Totuºi, fluctuaþia interpretãrilor
moderne, bizuite pe informaþiile antice scrise (cãci nimeni nu a cercetat încã într-adevãr ºtiinþific urmele

posibile ale mitologiei Daciei în folclorul ºi în ritualul unor datini din România � cu excepþia lui Adrian Bucurescu (în
Dacia Secretã), sugereazã figura complexã a zeului. Dar, în primul rând, se observã � în aceastã figurã � cã dintre
însuºirile esenþiale, douã sunt greu de separat în mitologie: zeul mesianic ºi eroul civilizator. O examinare mai atentã
aminteºte de o similitudine de la mari depãrtãri geografice (cu atât mai mult, fiind exclusã orice comunicare prin
circulaþia tematicã a miturilor): Quetzalcoatl.

Ca zeu, Zamolxis nu putea sã fi fost venerat în ritualurile htonice: din retragerea sa vremelnicã în peºtera (care,
în lumina ipotezelor arheologice de azi, ar fi putut sã fie un palat subteran, poate cu ieºire secretã) nu rezultã nici
moartea misticã, nici înhumarea simbolicã, iar întoarcerea sa nu este înviere osiriacã, ci a doua venire.

Tot ca zeu, Zamolxis nu a putut fi venerat în locul lui Gebeleizis, pe care l-ar fi absorbit prin sincretism, deoarece
Gebelezis era zeul miºcãrilor atmosferice, în norii în care se trãgeau salve de sãgeþi, fapt lesne de înþeles la un popor
cultivând grâne ºi viþa-de-vie; era însã Zamolxis un zeu al cerului senin? Pesemne cã nu sau cel puþin nu al cerului ca
boltã imediatã, ci al unui cer mistic, socotit sediul sãu discret, unde erau trimiºi cei mai buni tineri ca soli aruncaþi în
suliþe.

Comparaþiile fonetice cu numele zeiþei trace Zemelo, vãdit htonicã, sau cu al zeului htonic lituan Zjameluks nu par
sã aibã temei (consonanta nefiind argument în comparaþiile onomastice, cu atât mai puþin aici, unde asemãnarea între
rãdãcini este foarte vagã).

Ca erou civilizator, Zamolxis vãdeºte câteva atribute de bazã: comunicarea cel puþin a douã ºtiinþe fundamentale
pentru antichitate, astonomia ºi medicina, propagate de el fãrã alura de miracol, deci nu pe cale divinã (ca Apollo
Medicus); educaþia moralã a populaþiei ºi instruirea ei filosoficã; organizarea unui sistem religios, cu doctrinã teologicã
ºi cu investitura sacerdotalã; contribuþia (dupã unii autori antici, directã) la organizarea politicã a þãrii pãstorite, din
care nu a lipsit introducerea deprinderii ospeþelor cu discuþii intelectuale (ceea ce rezultã clar din textul lui Herodot).

Oricât ar fi de regretabile lacunele produse de pierderea unor opere fundamentale (cel puþin a presupusei cãrþi
scrise de împãratul Traian), nu putem spune nici cã penuria de documente e totalã: cele care sunt ne ajutã în
afirmaþia cã, pânã sã fi dobândit cultul de zeu, Zamolxis trebuie sã fi fost venerat multã vreme ca învãþãtor ºi ca
model arhetipal.

Orice încercare de a sintetiza figura cestei divinitãþi enigmatice ºi complexe va fi negreºit întâmpinatã de unicitatea
lui Zamolxis în panteonul universal; rarele similitudini sunt aparente ºi sunt mai curând coincidenþe nemotivate
structural. Socotit daimon de cãtre Herodot, erou zeificat de Strabon, mag ºi medic al sufletului de Platon, rege
filosof de Iordanes, în antichitate, apoi zeu celest (V. Parvan, M. Eliade), uneori chiar saman arhetipal (E.R.Dodds),
în cercetãrile moderne � Zamolxis este, mai presus de orice, simbolul esenþial al modului de existenþã al unui popor:
retragerea vremelnicã a zeului în peºtera sa sugereazã practica unor mistere iniþiatice, dupã cum trimiterea periodicã
a solului aruncat în suliþi ºi ales dintre cei mai buni confirmã apartenenþa integralã ºi veºnicã a omului la substanþa
cosmicã.

Material preluat din �Miturile Esenþiale� de Victor Kernbach.

Herodot � Istorii, IV � Despre Zamolxis
[...] Geþii, care luaserã o hotãrâre nesãbuitã, au fost robiþi [de Darius] numaidecât, deºi ei sunt cei mai viteji ºi cei

mai drepþi dintre traci.
Iatã cum ajung ei nemuritori: dupã credinþa lor, ei nu mor, ci acela ce piere se duce la Zamolxis, zeul lor, pe care

unii îl socotesc identic cu Gebelezis.
La fiecare al cincilea an ei aruncã sorþii ºi totdeauna îl trimit cu solie la Zamolxis pe acela din ei pe care cade

sortul, încredinþându-i de fiece datã toate trebuinþele lor.

Zamolxis – Mitul
Mihai DRAGNEA
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Trimiterea solului se face în acest chip: unii din ei, stând în ºir, þin trei suliþi cu vârfurile în sus, pe când alþii îl
apucã de mâini ºi de picioare pe cel trimis la Zamolxis, îl leagãnã de mai multe ori ºi dupã aceea îi fac vânt aruncându-
l deasupra vârfurilor de suliþi. Dacã omul acela, cãzând, moare strãpuns, ei sunt încredinþaþi cã zeul le este binevoitor;
dacã solul nu moare, îl hulesc învinuindu-l cã e om rãu; dupã ce l-au învinuit, trimit alt [sol].

Ei îi spun solului, cât acesta mai e în viaþã, tot ce vor sã cearã [de la zeu]. Când tunã ºi fulgerã, tracii de care e
vorba trag sãgeþi în sus, cãtre cer, ameninþându-ºi zeul, deoarece ei nu recunosc alt zeu în afarã de al lor.

Dupã ceea ce am aflat de la helenii ce locuiesc în Hellespont ºi în Pont, fiind un om, acest Zamolxis ar fi trãit la
Samos, ca sclav al lui Pythagoras, fiul lui Mnesarhos. Dobândind dupã aceea libertate, ar fi strâns multã bogãþie ºi
astfel, cu averea câºtigatã, s-ar fi întors printre ai sãi, bogat.

Deoarece tracii trãiau în cumplitã sãrãcie ºi erau lipsiþi de învãþãturã, acest Zamolxis, întrucât trãise printre
heleni, îndeosebi în preajma lui Pythagoras, omul cel mai înþelept al Heladei, cunoscând astfel modul de viaþã ionian
ºi moravuri mai de soi decât cele din Tracia, a cerut sã i se clãdeascã o salã de primire unde oferea ospeþe cetãþenilor
de vazã; în timpul ospeþelor, îi învãþa cã nici el, nici oaspeþii lui, nici urmaºii lor nu vor muri vreodatã, ci numai se vor
muta în alt loc unde, trãind pururi, vor avea parte de toate bunurile. În tot acel rãstimp cât îºi gãzduia oaspeþii,
vorbindu-le astfel, el dãduse poruncã sã i se facã o locuinþã subteranã. Când a fost gata locuinþa, a dispãrut ºi el din
mijlocul tracilor, coborând în adâncimea încãperilor subpãmântene, unde a stat ascuns trei ani.

Tracii l-au regretat ºi l-au bocit ca pe un mort. Dar în anul al patrulea el s-a ivit iarãºi dinaintea tracilor, fãcându-
i astfel sã creadã tot ceea ce le spunea. Iatã ce istorisesc helenii cã ar fi sãvârºit el.

Întrucât îl priveºte pe Zamolxis, ca ºi locuinþa lui de sub pãmânt, eu nici nu tãgãduiesc toate câte s-au spus, nici
nu le cred însã prea mult. Cred totuºi cã acesta a trãit cu mulþi ani înainte de Pythagoras.�

Strabon � Geografia, VII � Despre Zamolxis
Astfel se spune cã un oarecare get, numit Zamolxis, a fost sclavul lui Pythagoras. De la filosof a obþinut oarecari

informaþii despre fenomenele cereºti, iar altele de la egipteni, deoarece în peregrinãrile sale ajunsese chiar ºi în Egipt.
Întors în patrie, Zamolxis a dobândit respectul cârmuitorilor ºi al poporului, ca tãlmãcitor al fenomenelor cereºti.

În cele din urmã, a izbutit sã-l convingã pe rege sã ºi-l facã asociat la cârmuire, ca pe un om având însuºirea de a
dezvãlui voinþa zeilor. La început i s-a încredinþat doar funcþia de sacerdot al celui mai venerat dintre zeii lor, iar apoi
l-au proclamat zeu pe el însuºi. Zamolxis ºi-a ales o anume peºterã, inaccesibilã tuturor celorlalþi oameni, ºi acolo îºi
petrecea viaþa, întâlnindu-se rar cu oamenii, afarã de rege ºi de dregãtorii lui. Regele îl susþinea, vãzând cã acum
poporul i se supune mult mai bucuros decât pânã atunci, în credinþa cã el îºi dã poruncile dupã povaþa zeilor.

Acest obicei s-a pãstrat chiar pânã în vremea noastrã, întrucât ei au totdeauna un om de atare alcãtuire care, de
fapt, nu este decât un sfetnic al regelui, însã la geþi este venerat ca zeu. Tot astfel ºi muntele acesta a fost recunoscut
sfânt ºi geþii aºa îl numesc; numele lui, Kogaion, era acelaºi cu numele râului care curgea în preajmã. Când peste geþi
a domnit Burebista, împotriva cãruia se pregãtise sã porneascã rãzboi divinul Caesar, funcþia aceasta înaltã o ocupa
Deceneu. Aºa sau altminteri, obiceiul pitagoreic de abþinere de la folosirea animalelor ca hranã, introdus de Zamolxis,
s-a mai pãstrat.

Platon � Harmides � Despre Zamolxis
(Vorbeºte Socrate) � � Bine, Harmides, am zis, la fel este acum ºi cu descântecul nostru. L-am învãþat acolo, în

armatã, de la unul din medicii traci ai lui Zamolxis, despre care se spune cã îi face pe oameni nemuritori. Iar acel trac
mã încredinþa cã au dreptate confraþii sãi din Helada sã sprijine ceea ce ziceam adineauri. Dar, a adãugat el, Zamolxis,
care-i regele nostru, dovedeºte, ca zeu ce este, cã tot aºa cum nu se cuvine sã încercãm a vindeca ochii fãrã sã fi
vindecat capul, nici sã tãmãduim capul fãrã sã þinem seama de trup, cu atât mai mult nu trebuie sã încercãm a
vindeca trupul fãrã a cãuta sã tãmãduim sufletul; pricina pentru care cele mai multe boli nu se supun artei medicilor
Heladei este cã ei nesocotesc întregul pe care s-ar cuveni sã-l îngrijeascã, iar dacã acestui întreg nu-i merge bine, nu
poate sã-i mearga bine nici pãrþii. Aºadar, zicea tracul meu, de la suflet pornesc cele rele ºi cele bune pentru corp, ca
ºi pentru omul întreg; de acolo purced acestea, aºa cum din cap purced cele privitoare la vãz. [...]

Sã presupunem cã, aºa cum ne încredinþeazã Kritias, care este aici de faþã, ai ºi avea înþelepciune în tine ºi ai fi
atât cât se cuvine de înþelept, tu nu mai ai nevoie nici de descântecele lui Zamolxis, nici de acelea ale lui Abaris
Hyperboreul; voi fi însã nevoit sã-þi dau numaidecat remediul împotriva durerii de cap.�

Notã: Pentru a confrunta juxtapunerea pe care o face Platon între Zamolxis ºi Abaris, ne lipsesc elemente esenþiale,
mitologic vorbind, cu privire la amândoi. Abaris era socotit un magician care trãia fãrã a se hrãni ºi cutreiera Grecia
zburând pe o sãgeatã de aur, dãruitã de zeul Apollon, ca sã vindece diferite molime; singurul raport ar fi fost, deci,
practicarea medicinei care, la Abaris, spre deosebire de Zamolxis, se efectua pe calea miracolelor.
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Forma cea mai veche a ideii religioase a exprimat-o fetiºismul ºi a sugerat-o teama, ca adâncã manifestare a
instinctului de conservare. Fetiºiºtii nu adorã obiectele de fetiº pentru ele însele, pentru vreo însuºire a lor
ca mãreþie, forþã, frumuseþe etc., ci pentru cã în ei se naºte ideea cã aceste fetiºuri (fie obiecte inerte, fie

fiinþe sau fenomene), sunt înzestrate cu voinþã ºi cu putere de acþiune. Pentru acest motiv li se adreseazã rugãminþi
ºi li se aratã ardoare ºi veneraþie. Rugãciunea a izvorât din nevoia de a cere, ºi abia mai târziu i s-a adãugat mulþumirea,
recunoºtinþa pentru rugãciunea satisfãcutã. De aici nu a fost decât un pas pânã la sacrificiu, care a pãrut numai ca
o platã pentru cererea împlinitã, dar ºi o achitare anticipatã a lucrului cerut. Astfel, rugãciunea ºi sacrificiul au apãrut
din timpurile cele mai îndepãrtate ca baze fundamentale ale oricãrui cult religios.

Drumul pe care l-a urmat fetiºismul, ca o concepþie religioasã, a fost foarte lung. Fetiºul a aparþinut domeniilor
extrem de variate. Se adorau animalele (zoolatrie), arborii (phytolatrie), apele (hydrolatrie), pietrele (litholatrie), focul
(pyrolatrie), apoi fenomenele ºi corpurile cereºti (astrologie), ca sã ajungã la concepþia superioarã a unei divinitãþi
spiritualiste universale. În acest complex de concepþii religioase nu se poate desprinde o regulã de evoluþie, dupã care
sã putem spune cã zoolatria sau litholatria se aflã pe treapta cea mai de jos a acestei evaluãri.

Omul, stãpânit de sentimentul fricii, a adorat în acelaºi timp un animal, o piatrã, un izvor sau un astru. Se pare cã
focul a avut de la început cultul sãu, care ar putea fi cel mai vechi cult omenesc. �Silexul lustruit ºi cioplit, descoperit
la Thenay, fusese desigur supus acþiunii prealabile a focului. Aceste scule fuseserã ultima sforþare, capodopera unei
rase quasi-umane, care trãia în epoca terþiarã, cu trei mii de secole în urmã. Adorarea focului a început chiar din
momentul ce a fost provocat de om. Rãmâne cu totul nesusþinutã pãrerea cã omul nu a avut idei religioase decât în
neolitic. Din trãsnet, din erupþia vulcanilor, omul primitiv a cucerit focul, dându-ºi seama de imensa putere a lui ºi de
primejdia permanentã ce i-o oferea. De aici a început adorarea; iar când omul a putut avea la îndemânã focul, dupã
libera sa voinþã, aceastã adorare a îmbrãcat forme de cult extrem de variate ºi de complexe.

Indo-europenii au avut cultul focului încã de când triburile nu apucaserã cãile migraþiilor ºi nu se separaserã unele
de altele. Stã scris în Riga�Veda: �Înaintea tuturor celorlalþi zei trebuie invocate Agni. Sã pronunþãm numele sãu
venerabil înainte de al tuturor celorlalþi nemuritori. O! Agni ori cine ar fi zeul pe care-l cinstim cu sacrificiul nostru,
mereu cãtre tine se îndreaptã jertfa noastrã�. La venirea lor în Europa, arienii au dus cu ei cultul focului. Dacã nu
putem spune ce cult a avut prioritate în alcãtuirea unei concepþii imaginare a lumii, totuºi înclinãm a vedea în foc
primul concept de adorare, centrul ºi pivotul oricãrui organism religios la indo-europeni.

Un alt cult al cãrui început se pierde în viaþa cea mai primitivã a omenirii, este fãrã îndoialã cultul morþilor.
Fetiºistul desprins sã acorde voinþã obiectelor anorganice, vede ºi în cadavru o asemenea voinþã, care se poate
manifesta pentru binele sau pentru rãul celor din jurul sãu. Sufletul nu pãrãseºte niciodatã corpul, deoarece viaþa
continuã ºi dupã moarte. Corpul pierde numai facultatea de a se miºca, pe când tot ceea ce alcãtuieºte viaþa continuã,
cu aceleaºi nevoi, cu aceleaºi sentimente, cu aceleaºi aspiraþii. De aici se trage izvorul cultului morþilor, fiindcã ceea
ce se adorã în acest cult nu este decât �fiinþa invizibilã care este în noi, forþa moralã ºi gânditoare care însufleþeºte
ºi care cârmuieºte corpul nostru�. ªi aceastã forþã nu piere niciodatã.

Soarele a avut de asemenea cultul sãu din timpurile cele mai strãvechi. Toate popoarele lumii vechi, începând cu
chinezii, indienii, egiptenii, asiro-chaldeenii, au adorat soarele ca sigurul principiu de viaþã. Indo-europenii au ºi ei
acest cult al soarelui. Aºa ne putem explica rolul deosebit pe care l-a avut marele astru în mitologia elenicã ºi romanã.
Galii, germanii ºi slavii au adorat soarele printre zeii lor. Pentru preamãrirea lui, druizii aprindeau focul solstiþial ºi
sacrificau oameni pe rug de rãchitã. Sfâºiitorul Gargantua a fost un zeu solar. Ambasadorii germani la Roma au jurat
pe Soare în faþa Senatului roman.

Dar în afarã de aceste credinþe care au alcãtuit fondul religios al indo-europenilor, se poate vorbi chiar de un
panteon indo-european din timpurile cele mai strãvechi. Un cercetãtor al mitologiei universale, Alexandre Krappe,

Fondul primitiv religios al geto-dacilor
Alexandru NOUR

Credinþe, rituri ºi superstiþii geto-dace
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urmãrind pe noi linii de sintezã problemele religioase, fixeazã un panteon înainte de despãrþirea indo-europenilor în
popoare:

1. Un zeu al cerului, al cãrui nume era derivat din rãdãcina di, înfãþiºând cerul strãlucitor; Acest zeu era presupus
a fi soþul;

2. Zeiþei pãmântului-mamã, cu care se împreunã o datã pe an, care trebuia sã producã fertilitatea câmpurilor ºi a
animalelor; numele acestei divinitãþi varia de la dialect la dialect;

3. Un zeu al tunetului, cunoscut ºi el sub diferite nume; nu este sigur dacã la origine a fost identic cu zeul cerului;
4. Un zeu al fertilitãþii vegetale ºi animale, zeitate ithyphalicã, care în India cuprindea unele din aspectele

precedentului sãu (Indra) ºi care în pãrþile Germaniei se contopise cu zeul tunetului (Thor);
5. Un zeu al pãstorilor, al turmelor, al drumurilor ºi al potecilor, care în Grecia se contopise cu precedentul

(Hermes) ºi în pãrþile Germaniei cu zeul tunetului (Thor);
6. O zeiþã destul de nelãmuritã, Aurora, despre care este îndoialã sã fi avut vreodatã rol mai de seamã decât acela

din timpurile istorice.
Se recunoaºte în acest panteon primitiv indo-european un amestec de uranism ºi chtonism, în care principiul

vieþii este reprezentat prin împreunarea zeului masculin, Soarele, cu zeiþa Pãmântului-mamã. Este adevãrat cã
preponderenþa o are zeul cerului ca principiu masculin. Aceasta ne îndeamnã sã vedem cã indo-europenii începuserã
sã pãrãseascã chthonismului, spre a se îndrepta cãtre uranism, ceea ce va alcãtui mai la toate popoarele indo-
europene caracterul definitiv al religiei lor. Transformarea chthonismului în uranism s-a sãvârºit, poate, chiar în
vremurile migraþiilor, prin înlocuirea nevoii sexuale, brutã ºi severã, cu amorul care putea sã dea mai mare siguranþã
tainei germinãrii.

În grupul sudic al popoarellor indo-europene, tracii au reprezentat foarte de timpuriu o civilizaþie originalã care se
deosebea de celelalte popoare. Iar în istoria tradiþiilor religioase din strãvechea Eladã , ei au o contribuþie de care
trebuie sã se þinã seamã , fiindcã numai astfel se poate obþine un rãspuns complet ºi definitiv multora dintre problemele
mitologiei greceºti. Deci, ca indo-europeni, tracii au adus cu ei în sud-estul Europei ºi pânã dincolo de Carpaþii
nordici, acel fond religios care se recunoaºte la toate popoarele aparþinând grupului indo-eoropean. Acest fond avea
un caracter pur uranian, spre deosebire de populaþiile bãºtinaºe preindoeuropene, a cãror caracteristicã religioasã o
alcãtuia chtonismul.

Dar tracii, în aºezãrile lor europene, au început sã se despartã în douã grupe, din ce în ce mai distincte: grupa din
sudul Dunãrii, cunoscutã în istorie sub numele de �tracii propriu-ziºi�, ºi aceea din nordul marelui fluviu, geto-daci.
Cei din sud împânzesc la un moment dat toatã Peninsula Balcanicã, inclusiv Grecia; ba unii trec ºi în Asia Micã
alcãtuind, cu elementele bãºtinaºe, pe Phrigieni. Originea tracicã a Phrgienilor este astãzi doveditã. Tracii au gãsit
strãvechi populaþii bãºtinaºe pe care le-au asimilat. Religia acestor bãºtinaºi era, ca a tuturor sudicilor, chtonianã cu
preponderenþa Marii Zeiþe (mama zeilor, Pãmântul, Gaia). Astfel cã la elementele chtoniene pe care le adoptaserã în
cursul migraþiilor în marea masã indo-europeanã, se adaugã întreaga religie chtonianã a bãºtinaºilor balcanici, dând
fondului lor religios un foarte pronunþat caracter chtonaian.

Care este fondul primitiv religios al tracilor, înainte de chtonizarea religiei lor prin contopirea cu bãºtinaºii balcanici,
este o problemã a cãrei dezlegare depinde de cercetãrile arheologice care sunt în curs ºi care nu ne oferã deocamdatã
destul material de informaþii pe baza cãruia sã se poatã închega o sintezã.

Un zeu al cerului de origine indo-europeanã, cu atribuþii de unic ºi de suprem, nu mai pãstreazã religia tracã. A
dispãrut ºi zeul tunetului, de aceeaºi origine ca al cerului. Astfel, religia tracã a pierdut elementele de bazã ale
caracterului sãu uranian. Atribuþiile acestor zei au trecut asupra lui Dionysos-Sabazios, un zeu prin excelenþã
subpãmântean.

Cu toate acestea, religia tracilor nu a pierdut cu desãvârºire elementele uraniene ale fondului sãu indo-european.
Este mai întâi credinþa în nemurirea sufletului, care nu a dispãrut niciodatã din religia tracicã. Este adevãrat cã
aceastã credinþã a suferit transformãri profunde, dar totuºi s-a pãstrat. ªi, alãturi de credinþa în nemurirea sufletului,
ceea ce a caracterizat religia tracilor faþã de a grecilor, ca o consecinþã a sa, a fost încã credinþa în viaþa viitoare.

Tracii nu prea obiºnuiau sã punã pe morminte inscripþii. Obiceiul lor era de a sãpa în piatrã diferite figuri ºi scene
religioase, mai cu deosebire din cultul atât de rãspândit al lui Dioysos (Bacus). Cu toate acestea, dintre foarte rarele
inscripþii, una relevã concepþia lor despre viaþa veºnicã. Este vorba de o inscripþie în limba latinã gãsitã la Doxato în
Tracia de cãtre Heuzely, scrisã în versuri, pe marmorã, pe care Tocilescu o dateazã din secolul III p. Chr. Transcriem
ce-a de-a doua strofã:

Et reparatus item vivis in Elysiis.
Sic pacitum est divis a (e) terna vivereforma
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Qui bene de supero (l) umine sit meritus
Quae tibi castifico promisit numera cursu
Olim jussa deo simplicitas facilis.
Nunc seu te Bromio signatae mystidis Aise
Florigero in prato congreg(at) in satyrum;
Sive conistiferae posunt sibi Naidis a(e)qu(um)
Qui ducibus taedis agmina fista trahas.
Ideea care se desprinde de aici este aceea a unei vieþi noi, pe care o vor duce în Elzseu, aºa cum au hotãrât zeii,

toþi care au binemeritat de la puterea divinã, sub o formã eternã (aeterna vivere forma). Nemurirea apare deci ca un
dar al zeilor, pe care nu îl dobândesc decât aleºii lor, pe când ceilalþi pier, dispar fãrã urmã. Condiþionarea nemuririi
este o credinþã chtonicã, preindo-europeanã, pe care tracii au adoptat-o de la bãºtinaºi ºi care lipseºte geto-dacilor.
Ajuns în Elyseu, douã cãi se deschid înaintea nemuritorului: una care-l duce, ca Satyr, cãtre trupul lui Dionysos, alta
care-l îndreaptã sã devinã tovarãº Naiadelor, spre a conduce la luminã faclele procesiunii sacre (qui ducibus taedis
agmina festa trahas). Iar cel care hotãrãºte pe ce cale sã apuce nemuritorul este Destinul.

În cultele chtoniene, nemurirea este sub pãmânt, la lumina faclelor, unde are loc banchetul divin al lui Dionysos.
În cele uraniene, aceastã nemurire rezidã în limpezimea cerului albastru, la strãlucirea soarelui, în lumina eternã a
vieþii nepieritoare, pe care o patroneazã zeul cerului. Tracii credeau în nemurirea subpãmânteanã, aceea a lui Dionysos
ºi Hades, fiindcã patron la vieþii pãmântene, ca ºi acelei de dincolo de moarte, este acel zeu suprem, de profund
caracter chtonian numit, mai târziu, Dionysos-Sabazios.

Iatã deci cã ideea de nemurire ºi de viaþã viitoare, care fãceau parte din fondul primitiv religios indo-european,
având un pronunþat caracter uranian, ºi-a pierdut acel caracter sub influenþa cultelor chtoniene ale bãºtinaºilor cu
care s-au contopit tracii.

În marea familie tracicã, geto-dacii se remarcã de timpuriu printr-o adâncã ºi severã religiozitate. ªi încã spre
deosebire de tracii sudici, ei au pãstrat mai pur fondul primitiv religios indo-european. De aceea religia geto-dacã este
de caracter uranian. Dacã am încerca sã desprindem din religia geto-dacilor ceea ce alcãtuieºte fondul primitiv indo-
european, încercarea ar întâmpina ºi aici multe greutãþi. Mai întâi, fiindcã toate ºtirile în aceastã privinþã sunt literare,
reduse numai la ceea ce ne-au comunicat Herodot ºi Strabo, iar cele arheologice nu ne dau decât prea puþine
informaþii. Religia strãmoºilor noºtri este aºa de adânc originalã faþã de vremurile ºi þinutul în care s-a desfãºurat,
încât prea puþine puncte de orientare gãsim la vecinii lor mai cunoscuþi.

Geto-dacii erau traci, dar tracismul lor era deosebit de cel sudic. Este adevãrat cã tracismul geto-dac era afirmat,
mai întâi, printr-un fond lingvistic comun, dar limba vorbitã dincolo de Dunãre se deosebea profund de aceea din
Sud. Existau, desigur, asemãnãri în felul de viaþã, de îmbrãcãminte, în inventarul casnic ºi de luptã, poate chiar în
unele credinþe de ordin religios, dar tracii ºi geto-dacii erau douã popoare deosebite, înfrãþite în originea lor, dar
perfect distincte unul de altul în ceea ce ºtim despre ei.

ªtirile literare vechi pe care le avem despre religia lor fãceau din aceste popoare unul singur; cercetãtorii moderni
au continuat în acelaºi spirit. Astfel ne gãsim pânã acum în faþa unui material informativ traco-geto-dac, din care
trebuie sã desprindem ce aparþine unora ºi ce aparþine celorlalþi, ca sã putem ajunge la o judecatã justã despre unii ºi
despre alþii. Vasile Pârvan a fost primul care a tras oarecum graniþele acestei probleme, întrevãzutã ºi de înaintaºul
sãu, Grigore Tocilescu.

Geto-dacii au adus în þinuturile noastre credinþe religioase de caracter uranian. La acestea nu au lipsit unele
infiltraþii religioase chtoniene, dobândite în cursul migraþiilor.

Între aceste credinþe chtoniene, un loc important îl ocupã cultul zeiþei Pãmântul�Mamã, care exista în Europa din
timpuri strãvechi. Când s-au desprins din trupul comun- ºi aceasta o datã cu migraþia � tracii prezentau o singurã
masã migratoare. Dupã aºezarea lor în dreapta ºi stânga Dunãrii, a început diferenþierea în douã mase distincte, care
au dus la formarea a douã popoare: tracii propriu-ziºi ºi geto-dacii.

Aceastã diferenþiere este rezultatul unui lung proces de evoluþie care se desfãºoarã într-o perioadã lungã de timp
ºi la care contribuie mai multe cauze:

1. un sol ºi o climã deosebite;
2. populaþii bãºtinaºe pe care le-au asimilat;
3. stilul de viaþã diferit;
4. lipsa de legãturã permanent între unii ºi ceilalþi etc.
Populaþiile bãºtinaºe din stânga Dunãrii, spre deosebire de cele din sud, abia prezentau mici insule rãzleþe ºi foarte

puþin numeroase, care duceau o viaþã mai mult decât simplã. Pe acestea le-au asimilat tracii, uºor, ºi fãrã sã lase urme
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prea adânci despre existenþa lor. Acestui
lucru i se datoreazã faptul cã religia geto-
dacã ºi-a pãstrat caracterul sãu uranian ºi
deci a moºtenit mai mult din fondul religios
indo-european.

Acestui fond aparþine cultul cel mai
însemnat al geto-dacilor. Zamolxis este un
zeu al cerului, deci pur caracter uranian;
toatã teologia acestui cult este uranianã.
Zeul geto-dac înfãþiºa cerul albastru.
�Tulburarea firii e adusã de demonii rãi ai
furtunilor, norilor, grindinii; de aceea getul
ajutã zeului suprem la liniºtirea lumii,
trãgând el însuºi cu arcul în norii care
ascund ºi întunecã faþa zeului din cer. ªi
de aceea zeul e adorat pe munþii înalþi, în
singurãtatea unde numai vulturii, iar nu
oamenii pot urca�. Deci cât mai sus, cât
mai aproape de cer. ªi Zamolxis este zeul

unic al geto-dacilor. �Unic�, cu acel înþeles de suprem, de singur stãpân, pentru cã influenþele strãine ºi superstiþiile
lor mai creaserã încã mãrunte divinitãþii, care nu s-au putut ridica pânã la Zamolxis.

Viaþa viitoare ºi deci nemurirea sufletului, care este tot un element de religie indo-europeanã, stau în puterea lui
Zamolxis, acolo la el, în cerul senin ºi albastru. La moarte, sufletul îºi pãstreazã haina pãmânteascã spre a se ridica,
abur nevãzut, spre cerul lui Zamolxis, acolo unde îl aºteaptã viaþa cea veºnicã. Toþi care mor se îndreaptã cãtre
marele zeu; nimeni nu este împiedicat ºi nimãnui nu i se cer condiþii speciale spre a dobândi aceastã viaþã eternã.
Mare deosebire deci faþã de nemurirea pe care
Dionysos-Sabazios o oferea tracilor. Aceastã viaþã nu
era sub pãmânt, la lumina torþelor, ci în cer, la
strãlucirea zilei eterne.

Mai era în cer ºi un zeu al tunetului ºi al furtunii,
care apare ca un rãzvrãtit faþã de Zamolxis ºi pe care
geto-dacii îl þinteau cu sãgeþi când întuneca faþa cea
seninã a marelui zeu. Zeul acesta este strãvechiul
stãpân al Furtunii ºi al Tunetului din mitologia indo-
europeanã; ºi el de caracter uranian, geto-dacii
moºtenindu-l fãrã nicio alterare.

Urme chtoniene se gãsesc, fãrã îndoialã, ºi la geto-
daci, fie reminiscenþe bãºtinaºe, fie influenþe din epoca
migraþiilor. Mulþimea de figurine antropomorfe ºi
zoomorfe, neo- ºi eneolitice care s-au gãsit peste tot
în Dacia, �sunt desigur în legãturã cu credinþe
religioase, civile ºi funerare�. Nu poate lipsi dintre
aceste credinþe aceea într-o zeitate a pãmântului, o
Gaia elenicã sau o Cybelã romanã, mult mai veche
decât acestea, dar cu siguranþã de origine preindo-
europeanã. Europa este plinã de asemenea figurine
feminine cu caracter religios, dar nu toate înfãþiºeazã
Pãmântul, deci principiul feminin al germinãrii, ci unele
sunt ocrotitoarele mormintelor, în legãturã cu strãvechi
superstiþii, a cãror urmã se pãstreazã pânã astãzi în
credinþele ºi basmele populare.

A. Nour � Credinþe, rituri ºi superstiþii geto-dace

Figuraþii zoomorfe pe brãþãrile de aur ale dacilor
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O istorie rãnitã,
Sucitã, rãstãlmãcitã
Prin prea multe file ºterse
Azi nu se mai recunoaºte.

Ca o negurã ce vine
De la un oareºicine,
Istoria ne e schimbatã
Ca o hainã prea uzatã.

Plânge timpu-n disperare
Lacrimi grele de uitare
Fiindcã dacii în anale
Sunt trecuþi la indexare.

Cu supremã umilinþã
Ei se vãd în nefiinþã,
Greu uitaþi în praful minþii,
Cum uitaþi le sunt pãrinþii.

Cine Dacia ne-o furã
N-aibã parte de prescurã,
Nici de preoþi, nici de mamã,
Nici de-a fi luat în seamã.

Sã trãiascã-n chin de þarã,
Soarele sã nu-i rãsarã,
Lumea sã îl ocoleascã,
Cerul sfânt sã-l izgoneascã.

Cine patria-ºi trãdeazã
S-aibã mãrãcini l-amiazã,
Sã bea vin d-ãl otrãvit
Pentru tot ce ne-a minþit.

ªobolanii sã îl culce,
Somnul sã nu-i fie dulce,
Un coºmar sã-i fie viaþa
ªi un urlet dimineaþa.

Cu trompete de-asurzire,
Chinuie-se-n putrezire,
N-aibã parte de odihnã
Nici de o clipã de tihnã.

Cine Dacia ne-o furã
S-aibã spini în bãtãturã
ªi venin de ºarpe-n vine
Da, aºa i se cuvine.

Plânge timpu-n disperare
Lacrimi grele de uitare
Fiindcã dacii în anale
Sunt trecuþi la indexare.

Dar e-aproape vremea-n care
Chiar de pe Columna mare
Vor renaºte întãriþi
Pentru þarã pregãtiþi.

 Mariana TERRA

Blestem
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Stimate doamne ºi stimaþi domni

Avem deosebita onoare de a vã invita sã participaþi cu lucrãri ºtiinþifice la cea de-a IX-a ediþie
a Congresului internaþional de Dacologie, Regalian 2008, care va avea loc în data de 20 iunie
2008, Cecul Militar Naþional � Sala de Marmurã, din Bucureºti, sector 1, str. Constantin Mile nr.
1. Sponsor al acestui eveniment este domnul George Constantin Pãunescu.

Aºa cum v-am obiºnuit în ediþiile anterioare ale congreselor noastre, sesiunile ºi programele
asociate congresului, vor acoperi multiple aspecte ale istoriei Daciei. Aceste oportunitãþi de
schimb intelectual vor marca stadiul actual al cercetãrilor ºi vor sugera direcþiile viitoare oferind

ANUNÞ
DACIA REVIVAL INTERNATIONAL SOCIETY

21-26 Broadway, New York, NY 11106, USA
Phone (718)932 � 1700 or 031 8106172

Fax (718) 728 � 7635
E-mail - regalion2008@gmail.com;

website www.dacia.org

CERCUL MILITAR NAÞIONAL
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atât cercetãtorilor consacraþi cât ºi celor mai tineri un forum ºtiinþific de înalt nivel pentru lucrãrile
prezentate.

Spre deosebire de ediþiile trecute, anul acesta durata congresului va fi mai scurtã cu o zi iar
lucrãrile vor fi selectate mai riguros de un juriu format din personalitãþi de marcã ale istoriei
româneºti precum Dr. Viorica Enãchiuc, conf.univ. G D Iscru , prof. Timotei Ursu.

Personalitatea marcantã cãreia îi este dedicat acest congres este Regalian primul reunificator
al Daciei

Lucrãrile prezentate la congres se vor axa în special pe subiectul principal, �Regalian, 1750
de ani de la eliberarea Daciei de sub romani�, dar în limita spaþiului disponibil vor fi acceptate
ºi alte lucrãri care vor prezenta aspecte importante ale istoriei, culturii ºi civilizaþiei Daciei.

CONDIÞII DE PARTICIPARE

1. Lucrãrile trebuie sã fie în esenþã originale ºi nepublicate în prealabil.
2. Trebuie sã completaþi un Formular de participare pe care îl gãsiþi la adresa www.dacia.org

ºi sã-l trimiteþi împreunã cu rezumatul lucrãrii. De asemenea, este necesar sã se precizeze
urmãtoarele: numele ºi prenumele autorului, instituþia cu care este afiliat, adresa completã,
numãrul de telefon ºi fax precum ºi adresa e-mail.

3. Fiecare participant va trimite lucrarea care urmeazã a fi prezentatã, însoþitã de un rezumat.
4. Rezumatul trebuie redactat conform indicaþiilor din ghid, nu trebuie sã conþinã mai mult

de 300 de cuvinte ºi trebuie sã indice clar conþinutul materialului principal, metodologia ºi
concluziile.

5. Atât rezumatele cât ºi lucrãrile trimise vor fi pe suport electronic, iar dacã vor fi trimise
prin poºtã vor fi obligatoriu însoþite de copia pe CD sau pe dischetã. Apelând la înþelegerea
dumneavoastrã, vã anunþãm cã orice lucrare sau rezumat care nu va fi însoþit ºi de varianta
electronicã, va fi automat eliminat fãrã a fi citit.

6. Lucrãrile pot ocupa un spaþiu de maxim 10 pagini scris în TIMES NEW ROMAN, mãrime
14, iar citirea lor nu trebuie sã depãºeascã 15 minute.

7. Lucrãrile însoþite obligatoriu de rezumate vor fi trimise fie via e-mail la adresa
regalion2008@gmail.com , fie prin poºtã cu formatul electronic corespunzãtor, pe adresa Dacia
Revival International Str. Cerceluº nr. 71 Sector 3, Bucureºti, în atenþia domnului Andrei
Bãnicã.

8. Data limitã de primire a lucrãrilor va fi 25 mai, dupã aceastã datã orice lucrare fiind
refuzatã.

9. Ca ºi în anii precedenþi, nu existã nicio taxã de participare la congres. Locurile din acest
an fiind limitate la 300, accesul în salã se va face începând cu lectorii care vor prezenta lucrãri,
cu posesorii de invitaþii, iar restul de locuri neocupate vor fi completate în ordinea înregistrãrii.

10. Pentru informaþii suplimentare puteþi obþine informaþii la numãrul de telefon 0726113151
sau de pe site-ul fundaþiei www.dacia.org

Vã mulþumim ºi vã aºteptãm la cel de-al IX-lea Congres Internaþional de Dacologie �
�Regalian 2008�.

 Andrei Bãnicã
Directorul Comitetului de Organizare
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Izvoarele literare ne vorbesc ºi despre alte obiceiuri ale tracilor sau ale geto � dacilor, diferite de cele care se
referã la naºtere, moarte ºi cãsãtorie, ajutându-ne la conturarea fizionomiei morale ºi a modului de înþelegere
a problemelor majore.

Vorbind despre �obiceiurile cele mai vrednice de luare-aminte� ale tracilor, Herodot ne spune cã �în ochii lor,
trândãvia trece drept cea mai mare cinste. A munci pãmântul e lucrul cel mai de ruºine, iar când trãieºti de pe urma
rãzboiului ºi a prãdãciunilor � spun ei � faci un lucru cât se poate de bun.�1  O asemenea descriere este clar cã nu se
referea la masa tracilor ºi cu atât mai puþin a geto � dacilor pe care Herodot îi caracterizeazã prin trãsãturi de vitejie
ºi dreptate care i-au fãcut celebri în lumea anticã. Tabloul înfãþiºat de pãrintele istoriei se referã la o anumitã categorie
a societãþii tracice ºi anume cea a rãzboinicilor. Aceeaºi situaþie o întâlnim ºi la alte popoare, fãrã sã fie caracteristicã
pentru traci sau geto-daci.

De altfel, descoperirile arheologice atestã prin variate unelte cã geto-dacii lucrau pãmântul, prelucrau metalele ºi
practicau diferite meserii ; asemenea oameni nu puteau dispreþui munca.

Un exeget al operei vergiliene, Aufidius Modestus � secolul I p.Chr. � susþine cã a citit cum cã dacii au obiceiul
ca, atunci când pleacã la rãzboi, sã bea din Istru o anumitã cantitate de apã, ca pe un vin sacru, jurând cã nu se vor
întoarce decât dupã ce vor ucide pe duºmani.

Vergiliu descrie alte obiceiuri ale geto-dacilor din vremea severelor ierni: �Oamenii îºi duc viaþa liniºtitã ºi sigurã
în bordeie / Sãpate adânc în pãmânt, adunã trunchiuri de stejar ºi ulmi întregi, / Pe care îi rostogolesc pe vatrã ºi-i
pun pe foc. / Locuitorii petrec la joc lunga noapte de iarnã ºi le face plãcere sã prepare / Din orz fermentat ºi din
fructe acre de sorb, o bãuturã ce seamãnã cu vinul.�2

Despre un obicei al tracilor, practicat probabil ºi de geto-daci, vorbeºte Pliniu cel Bãtrân apreciind cã �niciun
muritor nu este întotdeauna înþelept. Ce n-aº da sã mã înºel în aceastã privinþã ºi cât mai mulþi sã socoteascã cele
spuse de mine ca fiind o prorocire neadevãratã. Deºertãciunea omeneascã, meºterã sã se înºele pe ea însãºi, socoteºte
în felul tracilor, care pun în urnã pietre de culori diferite, dupã cum o zi este bunã sau rea, iar în ziua morþii le numãrã
ºi astfel îi judecã pe fiecare.�3

Claudius Aelianus, în opera sa cu evidente intenþii moralizatoare, ne spune: �Despre traci s-a dus vestea cã sunt
grozav de beþivi. N-au scãpat nici ilirii de aceastã învinuire. Ba ºi-au mai atras ºi învinuirea cã, la ospeþe, în faþa
oaspeþilor, este îngãduit sã se bea în sãnãtatea femeilor, fiecare pentru cine doreºte, chiar dacã nu este femeia lui.�4

Despre acest subiect ne informeazã ºi Platon când discutã despre beþie. �Vorbesc nu de folosirea în general a vinului
sau de abþinerea totalã, ci de beþia propriu-zisã: dacã trebuie sã se bea aºa cum beau sciþii ºi perºii ºi apoi cartaginezii,
celþii, iberii ºi tracii � toþi aceºtia fiind neamuri rãzboinice � sau ca voi� Cãci voi [macedonenii], dupã cum spui,
sunteþi foarte cumpãtaþi, pe câtã vreme sciþii ºi tracii beau vin neamestecat deloc cu apã, atât femeile cât ºi bãrbaþii,
ºi îl împrãºtie pe hainele lor, socotind cã este o deprindere frumoasã ºi aducãtoare de fericire.�5  Din textul marelui
filosof atenian nu reiese cã tracii s-ar caracteriza prin viciul beþiei. El spune doar cã tracii, atât bãrbaþii cât ºi femeile,
ca ºi multe alte popoare, beau vinul neamestecat cu apã ºi cã au obiceiul sã-ºi împrãºtie vinul pe haine, considerând
cã aduce fericire. La popoarele antice a bea vin ºi a face exces de bãuturã era o obiºnuinþã, fãrã ca aceasta sã fie o
caracteristicã proprie doar tracilor.

Pomponius Mela, dupã ce ne povesteºte modul în care se încheiau cãsãtoriile, ne spune: �La unii traci folosirea
vinului este necunoscutã; dar la ospeþe se aruncã seminþe în focurile în jurul cãrora se ºade, seminþe al cãror miros
provoacã comesenilor o veselie asemãnãtoare cu beþia.�6  Seminþele cu efect euforic ºi narcotic aruncate în foc sunt,
foarte probabil, cele de cânepã.

Despre Dromihetes ºtim cã îl cinsteºte pe Lisimah cu vin. Dovada sigurã însã ne-o oferã Strabo7  care ne spune
cã una din mãsurile pe care le-a luat Burebista pentru asanarea moravurilor neamurilor sãu, la îndemnul marelui preot
Deceneu, ºi pe care geto-dacii au ascultat-o, a fost aceea de a tãia viþa-de-vie ºi a trãi fãrã vin. O asemenea mãsurã
se înscrie în politica de sobrietate ºi cumpãtare preconizatã de marele rege. Luarea ei este urmarea fireascã a

Datini dacice, datini strãbune
Viorica NASTA
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exceselor de bãuturã ale geto-dacilor din perioada anterioarã. Relatarea lui Strabo este totuºi exageratã, fãrã îndoialã,
pentru cã viþa-de-vie n-a fost stârpitã definitiv în Dacia. Mãrturie în acest sens sunt descoperirile arheologice.
Cosoarele folosite la lucrãrile viticole, acele mici cuþite curbe cu o tijã scurtã în prelungirea lamei pentru a se fixa în
mânerul de lemn, sunt aproape nelipsite în aºezãrile dacice atât înainte, cât ºi dupã venirea lui Burebista. Cele mai
vechi cosoare pentru lucrat via cunoscute pânã acum sunt cele descoperite la Huºi ºi dateazã din secolele IV � III
a.Chr. Nu poate fi o simplã coincidenþã cã zona Huºiului este pânã astãzi o renumitã regiune viticolã.

Despre cultivarea viþei-de-vie ºi folosirea vinului ne stau mãrturie ºi alte descoperiri. O frunzã s-a imprimat pe un
vãlãtuc de lut din aºezarea de la Popeºti, iar sâmburi de struguri s-au descoperit în aºezarea de la Brad ºi în cea de la
Grãdiºtea de Munte. Despre cunoaºterea ºi larga folosire a vinului la geto-daci ne stau mãrturie ºi amforele atât de
numeroase descoperite ºi în foarte multe aºezãri extracarpatice. Se pare cã în cele mai multe amfore se transporta
vin. Producerea de vinuri locale este doveditã ºi de amforele executate în ateliere dacice care au ºtampile anepigrafice.

Xenofon, în numeroasele sale peripeþii, va ajunge ºi la curtea regelui trac Seuthes, unde a participat la un ospãþ pe
care îl descrie în opera Anabasis. Astfel, dupã ce oaspeþii s-au aºezat în cerc, le-au fost aduse tuturor mãsuþe cu trei
picioare ºi le-au fost puse dinainte. Pe mãsuþe se gãseau bucãþi de carne friptã ºi pâini mari, dospite. Vinul era servit
în cornuri de cãtre paharnici. �Exista urmãtoarea datinã de care Seuthes s-a slujit cel dintâi: a luat pâinile ce se aflau
în faþa sa, le-a rupt în bucãþi mici ºi le-a aruncat cui a socotit de cuviinþã. Acelaºi lucru l-a fãcut ºi cu cãrnurile,
oprindu-ºi numai atât cât sã guste.�8  Aceste obiceiuri povestite de Xenofon au putut fi practicate ºi de cãtre geto-
daci.

Un alt obicei considerat strãvechi era acela ca cei avuþi sã facã daruri regelui pentru a-l cinsti, iar regele, la rândul
sãu, sã dãruiascã lucruri celor ce nu au. Lui Seuthes, cu ocazia ospãþului la care a participat Xenofon, i s-au dãruit:
un cal, un sclav tânãr, haine pentru soþie, o cupã de argint ºi un covor de mare preþ. Foarte asemãnãtor trebuie sã se
fi desfãºurat ospeþele ºi la regii geto-daci. Ospeþele nu erau proprii doar regilor sau aristocraþiei, ci întregului popor,
fireºte la proporþii diferite. Aºa cum ne spune Dion Chrysostomos, �era nevoie sã se bucure de plãcerile dragostei,
ale mâncãrii ºi ale bãuturii, atât ionianul, cât ºi tesalianul ºi italiotul ºi getul ºi indul ºi spartanul.�9  Retorul din Prusia
cunoºtea bine popoarele enumerate, din numeroasele sale cãlãtorii, ocazie cu care a ajuns ºi la geþi.

Aºadar, geto-dacii nu erau strãini de plãcerile vieþii ºi nu firea rãzboinicã sau viciile sunt cele care îi caracterizeazã.
Câteva referiri ale autorilor antici ridicã, totuºi, o problemã: practicau sau nu practicau geto-dacii tatuajul? Din

relatarea lui Clearh din Soloi � care a fost elevul lui Aristotel � aflãm: �nevestele sciþilor au tatuat trupurile femeilor
trace � ale acelor traci care locuiesc în vecinãtate la vest ºi nord � fãcând un desen cu ace. De aceea, dupã mulþi ani,
femeile care fuseserã batjocorite au ºters urma nenorocirii lor într-un fel special, gravând desene ºi pe restul pielii,
pentru ca semnul insultei ºi al ruºinii ce se afla pe ele, fiind socotit cã intrã în desenul ornamental, sã ºteargã ocara
prin calificativul de podoabã.�1 0

Tracii care locuiesc în vecinãtatea de nord a sciþilor sunt geto-dacii, ºtiut fiind faptul cã autorii greci mai vechi
care se referã la strãmoºii noºtri îi numeau cu apelativul generic de traci. Din relatarea discipolului lui Aristotel, aflãm
cã femeile sunt cele care se tatueazã ºi cã modelele ornamentale, socotite podoabe, se realizeazã cu ace. Pe de altã
parte, de la Aristofan aflãm cã ºi bãrbaþii se tatuau, mai cu seamã fruntaºii acestora.

Relatând despre datinile tracilor, Herodot ne spune: �Tatuajul este socotit semnul neamului ales, cel netatuat fiind
considerat om de rând.�1 1 Strabo, vorbind despre locuitorii de lângã Marea Adriaticã, ne relateazã cã ei �se tatueazã
întocmai ca ºi toate neamurile ilirice ºi trace.�1 2 De la Dion Chrysostomos aflãm cã în Tracia existã �femei libere,
pline de semne fãcute cu fierul roºu ºi care cu cât au mai multe semne ºi mai variate, cu atât se aratã a fi mai nobile
ºi din pãrinþi mai de ispravã.�1 3 Marele retor din Prusia spune cã tatuajul se realiza cu fierul roºu, pe când Clearh din
Soloi scrie cã el se fãcea cu ace. Se pare însã cã este vorba de aceeaºi tehnicã folositã ºi în zilele noastre de
împunsãturi fãcute cu ac înroºit în foc ºi înmuiat în diverºi coloranþi.

Plutarh, vorbind despre traci, ne spune cã aceºtia �pânã astãzi îºi tatueazã femeile.�1 4 Deci obiceiul femeilor trace
de a se tatua se va menþine pânã în veacul al doilea, vreme în care a trãit autorul celebrelor Vieþi paralele.

Pe baza textelor scrise, se poate conchide cã tatuajul reprezenta un semn de nobleþe ºi cã era practicat doar de
nobilime. În concluzie, ºi la geto-daci se tatuau unii dintre oamenii de seamã, bãrbaþi, femei sau copii, tatuajul
constituind o podoabã ºi un semn de nobleþe.

1 Herodot, op. cit., V, 6.
2 Vergiliu, Georgicele, 376�381.
3 Pliniu cel Bãtrân, Historia naturalis, VII, 40.
4 Claudius Aelianus, Istorioare felurite, III, 15.
5 Platon, Legile, I, 637.
6 Pomponius Mela, op.cit., II, 2, 21.
7 Strabo, op. cit., VII, 3, 11.

8 Xenofon, Anabasis, VII, 3, 21.
9 Dion Chrysostomos, Discursuri, LXVIII, 2.
10 Clearh din Soloi, Vieþi, Fr. 8.
11 Herodot, op. cit, V, 6.
12 Strabo, op. cit., VII, 5, 4.
13 Dion Chrysostomos, op. cit., XIV, 19.
14 Plutarh, Despre rãzbunarea târzie a divinitãþii, 12.
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