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Dacologia a pierdut, prin plecarea dintre noi a acad.prof.dr. Artur Silvestri, pe unul dintre cei mai mari
pãrinþi întemeietori ºi generali de luptã pe care i-a avut vreodatã, iar despre aceasta vorbeºte opera sa
scrisã ºi cea fapticã deopotrivã.

Personalitate cu preocupãri enciclopedice, Artur Silvestri ºi-a dedicat o mare parte din timpul vieþii sale cercetãrii
petelor albe din istoria neamului, a fost una din acele conºtiinþe superioare care s-au contopit cu istoria, iar din acest
punct de vedere el descinde direct din înaintaºi ca V. Pârvan, B.P. Hasdeu, N. Iorga, Lucian Blaga ca sã dãm doar

câteva exemple, din multele ce s-ar putea da aici.
Aproape nu este lucrare scrisã a sa în care sã nu se facã referire la

istorie, la daci, la valahi, la zalmoxism ºi la solomonari, aprecieri profunde,
inedite ºi tocmai de aceea preþioase ce trebuiesc studiate cu atenþie ºi
înþelese, indiferent cã se aflã în opere dedicate expres, ori deghizate în
cãrþi, studii, articole, cu tematicã diversã.

Cercetãtor pe tãrâmul istoriei religiilor, Artur Silvestri scria în 1989,
anul când a fost conceput eruditul sãu eseu Arhetipul cãlugãrilor sciþi, cã
valorile creºtin ortodoxe pe pãmântul românesc îºi trag seva din adâncimile
zalmoxismului getic, idee valoroasã, necercetatã ºi prin urmare neînþeleasã
îndeajuns. Iatã un scurt pasaj edificator din lucrarea menþionatã, unde se
face referire la înþelepciunea geticã :

 „O înþelepciune care, depunându-se în organizãri de eremiþi pe Muntele
Sacru, se traduce în instituþii «vegetale», la lumina istoriei dar care explicã

deopotrivã apologurile lui Dromichete ºi fabula lui Scorillo, prestigiul lui Deceneu, monahismul secret din Întorsura
Carpaþilor ºi mai apoi din mileniul aºa-zis «mut», fãcând creºtinismul posibil în forme care, pãstrând materia geticã,
vor fi socotite ortodoxe ºi, de fapt, aºa vor fi fiind câtã vreme cântarea în bisericã ºi comunicarea prin muzicã vor
fi consacrate la Dunãrea de Jos cu episcopul Niceta de Remesiana, autorul imnului Te Deum Laudamus. Cât ºi în ce
fel se þinu deoparte de contigentul stricãtor zalmoxismul getic este cu neputinþã a se identifica dar atâta vreme cât, nu
prea cu mult înainte de 1900, încã se vorbea în Moldova despre «solomonari» care, contemporani secreþi ºi iniþiaþi,
repetau gesturi de ritual pe care þãranii le evocau cu sfialã dar le comunicase cu aproape doua milenii ºi jumãtate mai
înainte ºi Herodot, persistenþa pare în afarã de orice îndoialã“ (op. cit. pag. 8–9).

 O altã direcþie de cercetare biograficã a personalitãþii enigmatice, de voievod criptic al culturii care a fost Artur
Silvestri, ar trebui sã vizeze nu doar calitatea sa de mecena ci ºi întreprinderile sale misionare, inedite vizând coagularea
unor idei ce pluteau în aer la un moment dat iar aici trebuie sã consemnãm cã încã din 1987, la sugestia mentorului
sãu spiritual, mitropolitul Nestor Vornicescu, a reuºit sã adune mai mulþi savanþi de prestigiu ºi sã formeze acel grup
de cercetãtori numit „Grupul pentru istoria alternativã“, dintre care unii vor fi mai trãind ºi ar putea depune mãrturie
verbalã ori scrisã, spre elucidarea unor momente uitate, neînþelese de actuala generaþie ºi cu atât mai puþin de
generaþiile care vor veni. Printre altele, ºtim cã s-a implicat personal în sprijinirea cercetãrii Codexului Rohoczi, o
cronicã medievalã secretã descifratã de eminentul istoric Viorica Enãchiuc, încurajat ºi susþinut de oameni ca Artur
Silvestri, a cãror faptã rãmâne încã anonimã.

Apoi trebuie studiat momentul 1990, când vocaþia sa de creator de publicaþii culturale cu parfum istoric s-a
manifestat din plin, când, în calitate de director al Fundaþiei Europene Drãgan a reeditat si condus (1990–1991)
publicaþiile „Naþiunea“, „Dacia Literarã“ ºi „Mileniul III“, ceea ce denotã o dorinþã clarã de a lega trecutul de prezent,
de a reedita faptele mari din istoria culturii româneºti.

Pentru Artur Silvestri dacologia nu a fost o moda, ori o temã savantã de cercetare, deºi rigurozitatea ºi profunzimea
l-au caracterizat mereu, dacii au fost pentru el o taina strãmoºeascã de care s-a pãtruns ºi s-a apropiat cu evlavie
religioasã. S-a considerat el însuºi un get, iar perioada absenþei sale din viaþa publicã (1992–2002) îi plãcea sã o
asemuiascã cu retragerea în subteranã a zeului get Zalmoxis, ca o dovadã de înþelegere ºi trãire superioarã a religiei
getice.

 Fie-i odihna binecuvântatã.

In memoriam - Artur Silvestri
Opera scrisã ºi cea fapticã a unui get

Gheorghe ªEITAN
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La drum spre Feþele Albe

Azi, iulie 10 1998, este singura zi în care soarele e mai generos cu noi. Pânã acum a plouat pe noi
mocãneºte, ca dintr-o stropitoare finã, nu foarte mult, dar aproape continuu. Mã tot întreb: cum or fi
trãit strãmoºii noºtri pe aici? De ce cuiele pe care le foloseau la construcþia templelor nu au ruginit nici

dupã mai bine de 2.000 de ani? Cum au tãiat stâncile, munþii, ca sã-ºi construiascã terasele? Cum au adus, de la
foarte mari distanþe, cantitãþi uriaºe de blocuri de granit, pe care le-au finisat perfect? Trebuie sã fi fost maeºtri în
arta construcþiei!

Andrei s-a înarmat cu „instrumentul de cercetare dacic“, un ciomag de toatã frumuseþea, iar eu n-am putut sã fac
altceva decât sã-l imit. Azi trebuie sã ajungem la Feþele Albe ºi am vrea sã ne abatem puþin pe la Sarmi-Seget-Usa,
mergând pe creasta muntelui, sperând ca vremea sã ne fie favorabilã ºi sã putem face ºi niºte poze mai ca lumea.

Acum trecem pe malul râului Grãdiºtei. Drumul e rupt, abia dacã poþi sã pãºeºti pe el. Este drum doar de un
„picior“, pe stânga e stânca muntelui iar pe dreapta e râpa prin care curge vitejeºte ºi zgomotos râul dacilor. Când
primarul comunei Orãºtioara de Sus a spus cã natura este adevãratul arhitect al locurilor acestea, a avut dreptate,
fiindcã natura este aceea care a modelat totul în jur. Miroase a verdeaþã proaspãtã din care aureºte, sub razele de
soare, un sentiment de eternitate. Totul pare încremenit în grandoare iar aerul miroase aºa de plãcut, încât acum îi
poþi înþelege pe daci ºi pe urmaºii lor de azi, care trãiesc în aceste locuri. În sfârºit, începi sã-i înþelegi pe aceºti
oameni ºi sã apreciezi statornicia ºi dragostea lor pentru munþi, pentru cã, într-adevãr, nicãieri nu poate fi mai bine
ca aici. În pãdurea care acoperã munþii, culorile se desfac în nuanþe perceptibile: de la verde pal, deschis, pânã la cel
închis... iar nuanþele asta sunt amestecate aºa, la întâmplare, ºi tocmai de aceea creeazã un peisaj de o frumuseþe
care-þi taie respiraþia.

Ne continuãm drumul… Eu nu ºtiu exact unde merg, dar probabil cã Andrei are ceva în cap ºi vrea sã mã ducã
undeva anume, la Feþele Albe. Pânã una-alta, încerc sã mã þin dupã ei, sã nu rãmân în urmã. Fiecare merge... pe cont
propriu. Grupului nostru i s-a alãturat Adi care, pânã acum, la unsprezece ºi un sfert dimineaþa, fusese în casã. Îl
gãsisem acolo, lungit în pat. Ne-a spus cã toatã noaptea a umblat, cãutând... nici el nu ºtie ce. Asta este pasiunea lui:
îi place sã trãiascã aici, în mijlocul naturii, sã se amestece cu ea, sã trãiascã cu ea ºi sã se simtã fericit la zeci de
kilometri depãrtare de aºezãri omeneºti. El este unul dintre prietenii lui Andrei ºi care, de câte ori gãseºte câte ceva,
abia aºteaptã sã-l vadã pe Andrei ºi sã-i spunã. Andrei îl considerã un prieten foarte bun ºi îl trateazã ca atare.

Apa Grãdiºtei este plumburie ºi se revarsã vijelios peste pietroaie, buºteni ºi peste orice-i stã în cale. Am vãzut ºi
câþiva fluturi roºcaþi, cu culori þipãtoare aruncate pe ei. Dupã ploaie, iarba este încã plinã de apã, merg prin ea,
încãlþãrile îmi sunt ude, dar sunt aºa de încântat de naturã, încât cred cã aº merge aºa, prin iarba udã, toatã viaþa.

În faþã, drumurile se despart, unul o ia la dreapta, altul la stânga...
– Unde duce drumul din dreapta?
– Ãla din dreapta merge la Gerosu ºi apoi la Barul Mare, spune Adi.

Jurnal sentimental

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

cunoaºtere a vieþii ºi a credinþei
populare din timpuri strãvechi.

Jurnalul de cãlãtorie ºi cercetare a fost scris în anul 1998. Deci totul trebuie raportat
la realitatea socialã ºi materialã a României acelui an, la informaþiile deþinute pânã în acel
moment ºi la persoanele la care se face referire în acest jurnal. Cartea poate fi accesatã
prin internet la www.dacia.org

(Continuare din numãrul 55)
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– ªi casa aia de acolo fãcutã aºa, ca o ºurã, a cui este?
– Nu e casã, e un garaj.
Urcãm pe o potecã îngustã ºi ºerpuitã, tot mai sus ºi mai sus.
– Dacã drumul ar fi fost bun, am fi urcat cu Niva noastrã pânã aici, liber, fãrã probleme.
Parcã auzindu-l pe lãudãrosul de Andrei, acum drumuleþul face o pantã „uºoarã”, de circa 60 de grade. Peticele

mici de apã bãltocesc peste tot iar fãrâmiþe de pâraie taie perpendicular... Flori pe stânga, albastre-violet, pe dreapta,
albe, încãrcate de rouã, toate parcã stau sfioase în calea noastrã. În urmã cu câteva zile, o apã – micã acum, cam de
50 centimetri lãþime ºi care curge încet – rupsese drumul la 90 grade... ºi asta în urmã cu numai douã-trei zile. Încã
nu ºtiu cum o sã-mi intitulez povestea când voi fi înapoi în New York: „Aventurã în Þara Soarelui“, „Aventurã
în Munþii Grãdiºtei“ ori „Aventurã în Þara Zeilor“. Pânã una-alta, Andrei îmi aratã o bucatã de ceramicã:

– Zgâri-o!
Am zgâriat-o uºor cu unghia degetului arãtãtor.
– Este dacicã, spune Andrei.
– Nu este cam tare? întreb eu.
– Nu, nuu, nuu... ia uite-o, þine-o în mânã, e perfect dacicã, perfect dacicã ºi asta þi-o poate confirma ºi cel mai

mare specialist al acestor locuri... (care este Adi).
Acesta din urma îºi clatinã capul de sus în jos, fãrã sã adauge nimic. Se pare cã, de fapt, cel mai bun arheolog

este tot natura care, prin viiturile de apã, scoate la ivealã bucãþi de ceramicã, bucãþi de istorie...
– Avem în faþã dealul Gerosu iar în spatele lui se poate vedea ºi Porumbeiul.
– Unde? Care spate?
– Uite, ãla, în spate, care este drept, acolo.
– Ãla de sus, de acolo?
– Da, cel perfect, aºezat drept, ca o linie.
– Ãla este Vârful Porumbeiului.
– Este aºa de drept, de parcã l-a tãiat cineva.
– Cum îi spune vârfului din stânga?
– Acela este… Labani.
– Ãsta este locul lui Ciucurescu, familia Ciucurescu, care acum vreo 200 de ani se zice cã a gãsit patru „vozuri“

cu bani.
– Ce este un „voz“?
– Un voz este o cadã mare de vreo 4 metri înãlþime.
– ªi erau pline cu bani de aramã?
– Nu, nu de aramã, ci de aur.
– Mã, dã-l încolo, atunci ãºtia sunt multimilionari, ca Rockefeller!
– Nu avem niciun multimilionar, pentru cã totul s-a împãrþit între vreo 6 familii...
– Au împãrþit banii...?!
– Da.
– Da, dar acest pãmânt a fost proprietatea cuiva, nu?
– Pe atunci se arenda pãmântul, aici...
– Uite locul...
– Cum se numeºte?
– Nila.
– Nila ºi mai cum?
– Nila Herban.
– ªi a gãsit ºi el o comoarã?
– Pãi, normal, tot de aici...Cu un an în urmã, 700 de monede de aur.
– ªi ce aveau pe ele monedele?
– Capete.
– Capetele cui?
– „Cosoni“, „cosoni“ dacici! Ei reprezentau moneda bãtutã în Dacia ºi cu ea se presupune cã Traian ºi urmãtorii

împãraþi ar fi plãtit ostaºii care au luptat pentru ei, pe aici. Dar poate cã au fãcut-o dacii ca sã cumpere ce aveau
nevoie de la Roma. Este doar o ipotezã. Ce se ºtie este cã, în timpul lui Traian ºi al lui Decebal, „cosonul“ era o
monedã de aur circulantã.

– Ce a fãcut Nila cu banii ãºtia?
– Pãi, de, i-o îngropat acolo, sus, între doi fagi...
– ªi lumea îi cautã...
– Nu, i-o gãsit altul din Luncani, care i-o ºtiut taina. El s-o scãpat cu vorba ºi-o spus cã i-o ascuns între doi fagi.



4

nr. 56, octombrie–decembrie 2008DACIAmagazin
Acela din Luncani o gãsit „un specialist“ cu un detector, i-o detectat ºi i-o luat.

– ªi au pierdut vreo 30 de monezi pânã jos, or mai gãsit ºi alþii...
– ªi ce a fãcut cu ele?
– Pãi…unele le-o predat la stat...
– Dacã i-a predat la stat, e bine.
– Presupuneri, doar presupuneri... Uite un alt drum drept, tãiat!
– Cum îi spune ãstuia drept, aici, pe stânga?
– Ãsta este Anineºul.
– ªi în spatele lui este...
– Este dealul Anineºului ºi uite încã unul mai încolo, aºezat invers, ca o casã mare.
– ªi acela, vârful de sus?
– Sunt Hârtoapele…este plin de gãuri cu adâncimi imense, mari, mari ca niºte ceaune.
– ªi acela, acolo, în spate...
– Capul Pietrii.
– Aici, unde se vãd cãsuþele astea foarte elegante... i se zice Sub Cununi.
– De ce?
– Îi zice aºa, pentru cã este o cununã de stânci deasupra lor.
– Unde spui cã suntem acum? îl întreb pe Andrei.
– La Comãrnicel.
– ªi ce e la Comãrnicel?
– Comarnic înseamnã un fel de saivan, loc unde te aºezi, te fereºti de ploaie.
– ªi acolo sunt trei ouã din piatrã?
– Cât de mari? întreabã Costel.
– Îs munþi, îs munþi întregi...trei munþi...
– Trei munþi ca trei ouã ºi în mijloc e altul.
– ªi spui cã astea le-au fãcut dacii...
– S-au gândit alþii, înaintea noastrã, cã-s fãcute „de mânã de om“.
– Apoi sã vezi Vârful Negru...
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– Acolo ce mai e, la Vârful Negru?
– Acolo existã un platou deasupra, cât douã case. Acolo trãsneºte, vara, de... nici în filme nu poþi vedea aºa

trãsnete!
– Am gãsit acolo douã vase sparte, cu moriºca solarã pe ele. Unicat total în cercetarea astrologicã.
– Ce înþelegi prin moriºcã solarã?
– Soarele în miºcare, ca o roatã în miºcare.
– Pot sã le vãd ºi eu? îl întreb pe Andrei.
– O, da! Poþi sã le faci ºi poze! Adi are la el acasã, în ºopron, unul sfãrâmat, dar cu „moriºcã solarã“ intactã.
– ªi acum unde ne duce acest Adi?
– El spune cã o sã ne arate ceva formidabil, dar numai el ºtie ce.
La câteva sute de metri depãrtare, zãrim niºte platouri.
– Ãsta este aºa-zisul chirpici dacic. Îl vezi? mã întreabã Adi. Ãsta este un fel de lut ars din care dacii îºi fãceau

podina casei. O fãceau din lut, pe urmã o ardeau bine. Peste ea puneau un simplu fundament din piatrã de munte, pe
care o lipeau cu aceastã pastã, cu acest chirpici. Aºa îºi aranjau întreaga casã. Aratã extraordinar pentru vremea
aceea... ºi nu numai.

– Deci acest pãmânt ars pe care-l avem acum sub picioare, aceastã platformã, totul este…
– Da, se cheamã chirpici.
– Care ar fi concluzia?
– Concluzia este cã pe aceastã platformã a fost o localitate dacicã, acum mai bine de douã mii de ani.
– Iar aceasta ce este?
– Asta este o bucatã de ceramicã. N-o strica, las-o jos, acolo, în pãmânt, acolo unde-i este locul. Este foarte finã.

Ce are ceramica dacicã ºi nu mai gãseºti la alte ceramici este fineþea.
– Noi am cercetat-o cu microscopul electronic, am fãcut o treabã foarte serioasã. Am cercetat-o din punct de

vedere al compoziþiei ºi i-am descoperit misterele.
– Aºa fineþe de ceramicã nu se gãseºte nicãieri, completeazã, cu mândrie dacicã, Adi.
– Uite, este de ajuns sã ridici acest mãnunchi de iarbã, sã o smulgi ºi gãseºti sub ea din nou ceramicã….este peste

tot, veche de sute ºi mii de ani, dar niciun arheolog n-a venit pe aici, mãcar sã arunce o privire.
– Vezi, unde ai gãsit lutul ãsta, asta înseamnã cã aici îºi fãcuse omul casa.
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– ªi tot aici, omul ãsta, urmaº al vechilor daci, ºi-a amenajat o grãdinã...
– Da, o grãdinã de varzã.
– Totul este impresionant! Pe ce culme suntem acum?
– Pe Dealul Muncelului, la Platoul lui... Horicã Balint, sã-i spunem aºa. Casa asta este a lui Stanciu Ion. El trãieºte

aici, iarnã-varã. Este unul dintre prietenii noºtri de aici... e un bãiat foarte de treabã care are grijã sã ne înºtiinþeze
despre orice gãseºte nou prin împrejurimi.

– Vedeþi crucile astea? Aici au fost înmormântaþi moºii noºtri.
Citind numele de pe cruci, Adi ne spune câteva cuvinte despre cei plecaþi…Aflãm cã unii i-au fost rude.
– În faþã, undeva, trebuie sã fie Rudele, nu? îl întreb tendenþios pe Andrei.
– Te gândeºti la Zeul Ruda, Zeul Ploii la vechii Vedici, îmi rãspunde acesta. Încã îºi pãstreazã numele prin aceste

locuri... pânã s-o gãsi careva sã i-l schimbe, aºa cum s-a întâmplat prin toatã Dacia noastrã. Multe nume, aparent
fãrã înþeles, au fost schimbate, fãrã ca guvernanþilor sã le pese cã distrug adevãrate comori istorice. Cãci cum altfel
se poate schimba percepþia privind originea unui popor decât inventându-i o altã istorie... o istorie de origine greco-
slavo-romanã, dar care nu are nimic în comun cu realitatea?!

– Pe aici s-au gãsit câteva sanctuare dacice, cãrora arheologii le spun – deºi au forma marilor sanctuare rotunde
– „stane“. Mai departe e Mileea, pe urmã Tâmpul, Godeanu, Bãtrâna, Steaua Mare, Steaua Micã ºi Nacelu.

– Aºa le spun localnicii acestor vârfuri.
– Da, iar Bãtrâna este cel mai înalt punct magnetic…
– Geomagnetic, dupã cum spune generalul Dragomir. Bãtrâna nu este cel mai înalt vârf, dar pe el câmpurile

magnetice formeazã punctul maxim de înãlþime.
– Generalul a vãzut astea cu aparate, completeazã, cu respect, cãlãuza noastrã, Adi.
– Iar Godeanul ce reprezintã? îl întreb tot pe el.
– Godeanul este muntele sfânt al nostru, al dacilor! Cã noi, cei de aici, ºtim cine suntem!
– ªi cine sunteþi? îl întreb mai mult din dorinþa de a vedea cum reacþioneazã un om obiºnuit care locuieºte pe

aceste meleaguri.
– Suntem DACI, vine, ferm, rãspunsul. Suntem acelaºi neam de oameni care au trãit aici ºi atunci, de mult, ºi

care ºi-au înmormântat moºii, aici, peste tot locul. Domnii de la Bucureºti ne pot numi...romani sau cum vor ei, dar
ºtiþi ceva? Noi suntem romani cu o singurã condiþie: dacã romanii sunt daci, numai atunci!

– Îmi place rãspunsul tãu ºi mã bucur cã gândeºti aºa. Sunt curios câþi profesori de istorie româneascã ºtiu acest
lucru ºi îl spun ºi elevilor, la ºcoalã. Unde ne-o fi mândria de neam, de istorie, de civilizaþia cãreia îi aparþinem ºi pe
care parcã ne este ruºine sã o menþionãm?!

Mergem tãcuþi, meditând la discrepanþa frapantã între realitatea istoricã – pe care noi o vedem aici, în inima
munþilor – ºi versiunea oficialã viciatã de influenþe strãine de neam ºi de þarã.

Ziua este frumoasã iar natura parcã se întrece pe sine însãºi creând o bogãþie de culori ºi miresme cum rar am
mai vãzut. Trecem peste ape, peste platforme acoperite cu ruine de temple dacice ale cãror resturi de coloane rup
coasele þãranilor „de generaþii“, cum ne-a spus unul din ei.

– Unde suntem aici?
– Pe Dealul Muncelului, în locul numit „al lui Stanciu Ion“.
– Aºa... ªi de aici, când ne uitãm în direcþia asta, spre nord-sud, se vede o casã.
– Pe acolo vom trece...
– La câte grade vine...?
– La câte grade, la câte grade…mã îngânã Andrei pentru ca apoi sã-mi rãspundã: vine exact la 90 de grade pe

nord de aici.
– Ce vrei, de fapt, sã spui?
– De pe aceastã terasã excepþionalã, în formã rotundã, pe care stãm noi acum, se vede exact cetatea de la

Sarmisegetusa...
– Cum de ai ºtiut? mã întreabã Andrei, parcã gelos pe cunoºtinþele mele.
– Foarte simplu: þi-am citit cartea „Magistralele tehnologice ale civilizaþiei dacice“.
Am râs cu toþii ºi ne-am continuat drumul.
– ªi la aceste vârfuri din faþã... cum le mai spune?
– Ãsta pe care mergem acum este Piciorul...merge aºa, la 60 grade în pantã.
– Dar acela din faþã?
– E Dealul Grãdiºtei. Pe el se spune cã a fost drumul antic. Pe acolo o fi coborât drumul dacilor, pe culmea asta,

îmi aratã Andrei o culme ca de piramidã, acoperitã cu un covor de verde strãlucitor.
– ªi acela din spatele lui?
– Care?
– Cel ce se duce pânã departe, pânã în spatele Dealului Grãdiºtei.
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– În spatele lui este Culmea Tâmpului.
– Nu, nu, le încurci, nu-i aºa! sare, ca ars, Adi.
– Deci, ãsta din mijloc care începe de aici, de jos, ãsta e Dealul Grãdiºtei.
– ªi asta din faþã?
– Astea-s Feþele Albe.
– Deci, primul e... Feþele Albe iar în spatele lui este Dealul Grãdiºtei.
– Dincolo de vale deci, acolo vine Valea Albã, pe care am mers noi, pe jos...Valea Pârâului...
– Iar ãla, în spate de tot, proptit parcã în nori...?
– Comãrnicelul.
– ªi drãcovenia asta, aici, în dreapta, care stã aºa, într-o rânã...?
– Aici sunt Rudele.
– Primul sau al doilea?
– Ãla e în valea lui Brad, e Piciorul lui Brad, ºi vârful cel mai înalt, Rudele...
– Rudele este vârful cel mai înalt...
– ªi mai departe merge Meleea ºi pe urmã…o sã mai vedem.
– Acum o sã fac o pozã ca sã þin minte asta cu bãþul pus pe spate cã, altfel, o încurc, spun eu. Gãsim o platformã

ovalã cu un diametru de 10 metri, pe care ceramica dacicã abundã. Mai inspiraþi, Adi ºi Andrei dau cu piciorul în
acest dâmb ºi spun cã parcã ar suna a gol.

– A gol? îi îngân eu cu voce tare cãci, sincer sã fiu, nu prea înþeleg ce poate fi aºa de formidabil.
– Uite, vezi cum am dat de o bucãþicã de ceramicã neagrã? îmi explicã Andrei. Este extraordinar de perfectã ºi se

gãseºte nemaipomenit de rar. Uite-te la ea. Asta vorbeºte despre bogãþia celui ce a locuit atunci, de mult, în aceste
locuri.

– Spui cã aici a locuit cineva foarte bogat...
– Da, se vede dupã lucrãturã. Uite ºi o excepþionalã ceramicã roºie, este lucratã cu fineþe ºi are o linie... oh! Adi

ridicã apoi un val de pãmânt ºi, printre bulgãri negri, apar ºi bucãþi mari de ceramicã, cioburi de vase.
La zece centimetri adâncime, când tragi de pãmântul amestecat cu iarbã, încep sã se iveascã vase mari, ceramice,

de 10–15 centimetri lungime. O gurã de vas este tot ce ºi-ar dori un arheolog sã aibã ca sã poatã cerceta. În lumea
pe care o trãim, despre o bucãþicã de vas ca ãsta, de ceramicã neagrã sau roºie, unii ar scrie o carte de istorie. Aici
e plin de astfel de „cãrþi de istorie“... Cine sã ia în seamã aceste vase? Cine sã scrie despre ele? În loc de arheologi
dornici sã-ºi foloseascã cunoºtinþele, îl avem pe Adi...

– Adi, cum te mai cheamã pe tine? Adi ºi mai cum?
– Adi Stoicoi.
– ªi de unde eºti tu de fel?
– Mama e din Luncani iar tata e din Ocoliºul Mic.
– Tu unde te-ai nãscut?
– Eu m-am nãscut aici, la Feþele Albe.
– Tu te-ai nãscut la Feþele Albe?!
– Da, aici am stat patru ani de zile.
– ªi pe urmã...?
– Pe urmã am ajuns jos, în Valea Largã.
El, Adi, este omul care cutreierã locurile acestea, fãrã busolã, este o cãlãuzã adevãratã, cãlãuza de bazã a prietenului

meu, Andrei.
– Acum vreau sã vã spun ceva: Ceauºescu – prost, neprost – a vrut sã facã zona asta sat istoric, etnografic. A

tras ºi curent electric pânã pe undeva, prin vale. O dat ordin sã se asfalteze drumurile...Dar ei nu le-or asfaltat, banii
i-or mâncat, or…investit sã facã motel sus, la Cetate. ªi nimic nu s-o terminat ca lumea, ofteazã cãlãuza noastrã.

Ne continuãm drumul urcând ºi, uneori, coborând, discutând despre trecutul nostru, despre oamenii ce trãiesc
prin aceºti munþi, de mii ºi mii de ani, fãrã sã le pese de istoricii ºi arheologii care, dupã momentul politic, încearcã
sã le schimbe când istoria, când originea... ba chiar ºi religia.

Am ajuns la casa unde stã Horica Balint, o casã micã, înãlþatã dupã principii dacice, acoperitã cu þiglã roºie,
strãlucitoare. Horica trãieºte singur. Lângã casa lui, pe stânga ºi pe dreapta, sunt rudele lui, aici, în pãmânt. Omul ne
aratã mormintele: asta e crucea mamei lui iar aici, în dreapta, se odihnesc cele douã surori ale sale. Bunicii, strãbunicii
sunt ºi ei prin jur... El trãieºte aici, cum a trãit familia lui ºi cum au trãit înaintaºii familiei lui. Neam de neamul lui a
trãit aici, nu de secole, ci de milenii... ªi nimeni nu e sã-i ia locul, nimeni nu-l râvneºte. Cu puþina agriculturã pe care
o poate practica aici, omul îºi trãieºte viaþa fãrã sã-i pese dacã e sãrac ori bogat. Aici o sã ºi moarã...nimeni nu
doreºte sã-i ia locul. Aºa sunt ei, vlahii-daci. Aceasta este þara lor ºi neamul lor milenar, aici vor sã trãiascã ºi tot aici
vor sã fie îngropaþi. Uite livada micã, grãdina de zarzavat, câteva vaci... ºi omul îºi duce viaþa cum ºi-au dus-o ºi
pãrinþii lui. ªi nu se plânge. A fãcut ºi câteva cãpiþe de fân, ca sã aibã ce sã dea, la iarnã, animalelor ºi sã-ºi
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primeneascã ºi salteaua pe care doarme. Flori sunt peste tot: garofiþe sãlbatice cu miros pãtrunzãtor, mãrgãritare albe
ºi strãlucitoare, gãlbenele… Toate, aici, împreunã, sunt un buchet fascinant de flori multicolore, ca o orchestrã
simfonicã în care fiecare instrument îºi are locul lui, bine stabilit.

– Aici au trãit, trãiesc ºi vor trãi dacii. Aici ne e pãmântul, aici ne sunt rãdãcinile, spune Andrei Vartic.
Aici, de la Balint mai în vale, Andrei ºi Adi au descoperit o conductã de apã, o conductã veche nu de 10, nu de

100, nu de 1.000, ci de cel puþin 2.000 de ani. O conductã dacicã, perfect funcþionalã ºi acum! Ea nu numai cã nu
s-a rupt ºi n-a ruginit, dar continuã sã ducã apa mai departe, tot mai departe... Este fãcutã din clei ars, ceramicã
dacicã. De fapt, alde Balint, de ani ºi ani îºi adãpau animalele la un izvor pe care Andrei împreunã cu Adi s-au apucat
sã-l cureþe. ªi, minune mare, a apãrut din munte un fir de apã subþire care, încet-încet, s-a limpezit ºi ne-a astâmpãrat
setea.

Suntem în dupã-amiaza zilei de 10 iulie 1998. Coborâm din aºezare, de la Feþele Albe, ºi ne îndreptãm spre
Sarmisegetusa Regia. Mergem printre copaci, ca printr-un tunel, pe o cãrare îngustã. Când respiri aerul curat al
muntelui, mergând printre molizi de 20-30 de metri înãlþime ºi când calci pe ascuþitele lor ace, acum uscate ºi
sãrutate de roua dimineþii, atunci, în acele momente speciale, te simþi mai aproape de cei bravi ºi mândri, de cei ce-
au trãit cu mult timp înaintea ta, te simþi parte integrantã a istoriei Daciei Mãreþe, þara ta de odinioarã ºi dintotdeauna.
Te simþi, din nou, dac ºi eºti fericit.

Sarmisegetusa Regia... acolo m-a urmãrit, nu de mult, blestemul lui Zalmoxis: „Nu-mi atingeþi locurile“.
Acolo, casetofonul nu mai mergea, bateriile se consumaserã „aºa, peste noapte“, filmul din aparatul de fotografiat se
terminase ºi el „brusc“, aparatul de fotografiat al lui Tudor „s-a oprit“ ºi el, iar eu mã întrebam descurajat: „Ce caut
aici fãrã instrumente moderne?“ Cum se stricã totul tocmai la mine? De felul meu, nu sunt superstiþios, aºa cã m-
am convins pe mine însumi cã numai ghinionul e de vinã ºi nimic altceva, cu toate cã, dacã mã gândesc mai bine, pot
lua în considerare ºi câmpul magnetic deosebit de puternic din zonã. Dar uite cã acum am buzunarele pline de baterii,
de casete ºi... am chiar ºi un creion! Cu alte cuvinte, încerc sã compensez lipsa mijloacelor tehnice moderne.

Aici se aflã una dintre cascadele cele mai frumoase pe care le-am vãzut vreodatã. Se numeºte Pârâul Prelucilor.
– Ce înseamnã Prelucã? îl întreb pe atoateºtiutorul Andrei.
– Prelucã înseamnã poianã. Dar „luc“, în sanscritã, înseamnã „a vedea“. Deci, ar însemna „locul de unde se

poate vedea ceva“.
– A trebuit sã vinã moldoveanul ãsta din aºa-zisa Basarabie ca sã ne spunã aceste lucruri frumoase.
– Ce zici, Adi, e adevãrat?
– Am învãþat multe de la el dar, în primul rând, sã-mi iubesc mai mult þara.
– Sper sã nu uiþi asta niciodatã.



9

nr. 56, octombrie–decembrie 2008 DACIAmagaz in
– Am învãþat sã mã uit cu alþi ochi la tot ce este împrejurul meu, la aceste locuri unde m-am nãscut ºi crescut. Le-am

descoperit trecutul mãreþ, trecutul nostru dacic.
Ca rãsplatã ºi admiraþie pentru Adi, prietenul lui Andrei i-a pus fotografia pe câteva calendare color, de i-a rupt

inima…
Acum trecem peste un râu care are o apã curatã, albã ºi strãlucitoare. Foarte bunã de bãut. Vorbim despre daci,

dar sã nu facem ºi noi cum a fãcut Heinrich Schliemann care, descoperind comoara pre-dacicã de la Troia, a spus:
„Am gãsit comoara, aurul lui Priam“ când, de fapt, ce descoperea el era cu 2.000 de ani înainte chiar de Priam,
era trecutul nostru pelasgic carpato-danubian. Acum ne uitãm la tot felul de ziduri ciclopice ce „zidesc“ aici munþii.
Or fi de la daci... sau puteau sã fie ºi mai dinainte. Nu s-a fãcut nicio determinare cu carbon ca sã se vadã de când
sunt. S-a gãsit o monedã romanã dintr-un an oarecare ºi imediat s-a decis cã zidul este roman. Mã gândeam ce-ar
fi ca, într-o zi, din curiozitate, sã arunc un dolar american sub unul din ziduri... pentru a-i vedea pe arheologi
încercând disperaþi sã explice cum americanii au construit zidul, chiar înainte ca ei sã se nascã!

Istoria este fãcutã ºi reconstituitã de oameni, cu greºelile lor mai mari sau mai mici. Dacã pânã la Heinrich
Schliemann, legenda Troiei era un simplu basm, ca ºi Iliada, el a fãcut-o sã fie realitate. Aºa este ºi aici. Când m-am
vãzut la Feþele Albe cãlcând pe pãmântul pe care creºteau ierburi, flori, alãturi de brazii sub ale cãror rãdãcini se
gãseau ziduri ciclopice de cetãþi ºi temple „încã nedescoperite“, atunci am înþeles cã arheologia practicatã la noi este
mai mult o joacã, dar, din pãcate, o joacã foarte periculoasã prin consecinþele ei asupra istoriei adevãrate. Cãci istoria
noastrã adevãratã încã nu a fost scrisã.

Vremea este frumoasã ºi, deºi e înnorat, nu plouã. Pe dreapta curge Valea Albã, râul zgomotos ºi turbulent care
e în stare, când se umflã, sã distrugã drumuri ºi munþi, dar ºi sã construiascã vãi ºi terase.

Am coborât de la Feþele Albe ºi acum ne îndreptãm spre Sarmisegetusa Regia, aºa-zisa cetate de scaun a lui
Decebal. Merg de câteva ore, dar nu mã simt deloc obosit.

– Ãsta-i magnetismul locului, spune Andrei, referindu-se la faptul cã vârful Baba de lângã Godeanu este cel mai
înalt vârf magnetic de pe teritoriul nostru. Sângele are în compoziþie hemoglobinã, fãcutã dintr-o proteinã, globina,
ºi…fier. Gândiþi-vã ce se întâmplã când pui un cui de fier într-un câmp magnetic.... ºi apoi speculaþi ce i se poate
întâmpla corpului uman aºezat într-unul din cele mai puternice noduri magnetice! Locurile astea sunt de un milion de
ori mai frumoase ºi mai sãnãtoase decât Sinaia, Predeal, aproape decât orice alt loc din lume. Mã gândesc ca, în
viitor, sã-mi iau o casã ori sã-mi construiesc una pe aceste meleaguri.

– La Valea Albã, spune Adi, tot ce s-a sãpat cu hârleþul de cãtre arheologi s-a fãcut acum 20 de ani. Dupã aceea
nu a mai interesat pe nimeni. Au vãzut cam ce existã pe acolo ºi aceiaºi arheologi „ai noºtri“, dupã ce au dezgropat
ce-au dezgropat, au desigilat o parte iar restul...restul a fost lãsat pradã sãlbãticiei naturii. Dacã înainte erau îngropate,
acum fiind descoperite, vezi cum mici seminþe au devenit plante sãlbatice ºi ºi-au înfipt câte o micã rãdãcinã: azi una
micã, mâine una mare, poimâine o sutã de mii, un milion... pânã ce blocurile or sã se disperseze. Aºa cã acþiunea
omului o sã distrugã ceea ce au lãsat strãmoºii.

Pe drumul ãsta spre Sarmisegetusa, Adi ne-a arãtat o scurtãturã de doar o jumãtate de metru lãþime, aproape nici
nu o vedeai, dar am scurtat drumul cu o treime. ªi, deodatã, ne împiedicãm de un pietroi de andezit, dreptunghiular,
înfipt parcã cu duºmãnie pe cãrare. Poate-poate s-o gãsi cineva sã-l vadã ºi sã-l studieze. Andrei se apucã sã dea la
o parte frunzele de pe piatrã ºi ne spune cã ãsta e un calcar tãiat în colþuri de 90 de grade ºi cã are 90 de centimetri
lãþime iar în jos... nu se ºtie. Ruslan scoate ruleta ºi ne spune cã este lung de 75 de centimetri, înalt de 24–25 ºi lat
de 34. Sunt cap de coloanã ºi cu greu reuºesc sã nu cad de prea multe ori. Mã aflu pe o pantã de 75 de grade ºi mã
opresc puþin sã admir peisajul de pe partea stângã.

Suntem la Sarmisegetusa Regia ºi începem sã mergem de jur împrejurul cetãþii, a zidului cetãþii. Andrei îmi aratã
coada de rândunicã, tipic dacicã, sãpatã în zidurile cetãþii. Pe buza de sus a unui pietroi mare, dreptunghiular, se vede
o „gaurã“ sãpatã frumos, ca o coadã de rândunicã. Tãieturile sunt perfecte în andezit (andezitul este cea mai tare
rocã pe care nici azi nu poþi s-o tai decât cu topoare fãcute din... titan!... Dar ei, dacii, le-au tãiat acum mai mult de
2.000 mii de ani!). Zidul pe care mergem acum a fost, probabil, fãcut în grabã, pentru cã vedem o adunãturã de
diferite blocuri de piatrã ºi fragmente de columne.

Acum avem în faþa Calea Sacrã. Eu îi spun Drumul Zeilor. Sentimentul care mã cuprinde deodatã, ca o cãldurã
de dincolo de raþional, este atât de intens, încât am nevoie de câteva clipe bune pentru a mã convinge pe mine însumi
cã nu visez, cã sunt, într-adevãr, aici. Privirea mi se împãienjeneºte de emoþie când îmi dau seama cã eu, locuitor
anonim al planetei începutului de mileniu trei, eu am onoarea ºi imensa bucurie de a intra în locaºul mãreþei istorii de
acum douã mii de ani a înaintaºilor mei. Privirea nu se mai saturã alergând grãbitã de la o terasã la alta, de la o minune
umanã anticã la alta... Terasele au 4 metri lãþime ºi, probabil, peste 40 lungime. Ele duceau spre Templul Sacru…Sunt
construite din blocuri de andezit, blocuri imense, ciclopice, mai mari în partea de sus a terasei ºi din ce în ce mai mici
în jos. Pe margini au canale de scurgere, drene, probabil studiate de arheologi. Pe unele, specialiºtii chiar le-au
înlocuit cu calcar, dar acesta nu au rezistat nici mãcar 10 ani, fiindcã acum totul aratã zdrenþuit. Cred cã intenþia
fusese bunã: refacerea drumului dacilor, „Calea Sacrã“ sau „Calea Soarelui“, dar nu întotdeauna buna intenþie dã ºi
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rezultatele dorite. În cazul acesta, drumurile dacilor au fost murdãrite ºi distruse. Ciudat cu aceastã cale sacrã este
cã lespezile din care este fãcutã sunt foarte alunecoase. De ce le-or fi folosit dacii...nimeni nu poate spune. Dar sunt
construcþii perfecte. Cine o fi plâns, cine o fi râs pe Calea Sacrã, spre ce locuri de sacrificiu ducea ea, cine mergea
pe ea? Cu cine au construit-o dacii, când ei nu aveau sclavi?! Poate cã numai credinþa într-o fiinþã supremã te poate
determina sã faci asemenea construcþii. Numai un popor care crede în ceva absolut îºi putea permite sã ridice
asemenea lucrãri mãreþe. Peru – cu al sãu Machu Pichu – ar trebui sã vadã ce minuni tehnologice existã aici, la noi,
la Sarmi-Seget-Usa, la Daci ori la Vedicii Carpato-Danubieni!... Întreaga lume ar trebui sã vadã!

Coborând puþin o pantã, de lângã Marele Sanctuar Circular, am ajuns la cãsuþa fãcutã de „bãtrânul“ Daicoviciu,
Constantin Daicoviciu, dupã un proiect dacic. Totul a fost construit ca acum 2 – 3.000 de ani. Bârnele sunt îmbinate
la colþuri, fãrã cuie, aºa cum faci când împreuni degetele mâinilor pentru a forma un cãuº.

Nu putem sã intrãm sã vedem cât de primitoare este casa, deoarece uºa este ferecatã cu tot felul de lanþuri. În
faþa cãsuþei dacice, oripilaþi, privim rezultatul muncii „harnicilor arheologi români” conduºi de profesorul Glodaru: în
loc sã prezerve þevile de ceramicã dacicã prin care apa era adusã acolo de sute ºi mii de ani, ei le-au spart ca sã-ºi
„asfalteze“ cu ele o micã potecã spre intrarea în casã. ªi, fiindcã nu au putut sã renunþe la apã, au adus niºte
conducte moderne, de tablã, care, evident, au ruginit. Deºtepþi ºi arheologii ãºtia! Þevile dacilor, din ceramicã, le-au
spart ca sã calce pe ele ca pe niºte lespezi, în timp ce, printr-o conductã ruginitã, au bãut apã devenitã nepotabilã!...
Orice alt comentariu este de prisos.

Ploaia ne ocolise pânã acum, dar spre dimineaþã ne-a dat din nou întâlnire... de data asta pãrea cã nu are de gând
sã ne pãrãseascã prea curând. Am pornit, totuºi, la drum, cãlcând peste pietroaie ciclopice, fasonate, sculptate, am
pornit în sus, spre Marele Sanctuar Circular, cãþãrându-ne pe stânci. Ajungem în faþa lui , unde gãsim o fracþiune de
roatã, de piatrã zimþatã pe interior, cu un diametru de circa 4,5–5 metri o adevãratã minune a unei tehnologii
necunoscute. De ce oare la orele de istorie, la ºcoalã, copiilor daco-românilor nu li se spune nimic din ceea ce vãd eu
acum? Nimeni altcineva nu le-a vãzut încã... ori nu vrea nimeni sã le vadã?

Mã aflu pentru prima datã în faþa Sarmisegetusei ºi trebuie sã recunosc cã mã cuprinde un sentiment profund de
admiraþie ºi de confuzie, în acelaºi timp. Privesc vrãjit locul acesta care a fost martorul tãcut al istoriei îndepãrtate
a neamului meu ºi îmi imaginez cum trebuie sã fi trãit ºi cum trebuie sã fi luptat dacii în acele timpuri vitrege. Privesc
în jur ºi încerc sã descopãr ce a putut însemna acest loc enigmatic acum 2.000 de ani... Simt cum istoria ancestralã
devine prezentã ºi cum eu însumi devin parte din aceastã superbã istorie! 

Pornim la drum înapoi spre locul unde am lãsat maºinile, târându-ne picioarele prin ploaie ºi noroaie. Cu greu ºi
dupã aproape douã ore de mers, obosiþi, am ajuns înapoi de unde am plecat, la casa lui Adrian Stoicoi. L-am întâlnit
ºi pe Ion Stanciu, care are o proprietate ºi o casã foarte frumoasã, aici, în vecinãtate. Ne aºteptau în casa lui Adrian,
în faþa unui godin de tablã, cu o sticlã de þuicã galbenã... ca sã ne mai încãlzim.

– Mãi Ioane, tu ºtii ce înseamnã Ion, ce nume este?
– Ce nume sã fie?! Ion e nume de slugã!
– Vezi, aºa þi s-a spus þie, însã la strãbunii daci el însemna „magnificul“. Dar asta este o altã poveste, pe care o ºtiu

de la Adrian Bucurescu ºi pe care nu intenþionez sã þi-o spun acum.
– Hai, domn’ Miky, spune-mi-o acum cã naiba ºtie când ne-om mai întâlni.
N-am putut rezista la asemenea rugãminte, aºa cã i-am povestit lui Ion Stanciu despre Domnul Nopþii, Ion-

Magnificul, despre cetatea acestuia, Kogaionul... S-a bucurat
mult ºi mi-a zis cã nu va uita niciodatã.

Ne-am suit în maºini ºi am pornit-o înapoi spre Orãºtie.
Ghinioanele însã s-au þinut lanþ. Ne-am împotmolit într-un noroi
de credeam cã acolo vom înnopta. Andrei a trecut repede cu
Niva lui iar noi am început sã adunãm pietre din vale, de la râu,
ºi sã le punem sub roþile Fordului nostru fãrã noroc. Dupã mai
bine de o orã de tãvãlealã prin noroi, uzi din cap pânã în picioare,
tremurând de frig, am reuºit sã miºcãm Fordul din loc. Tudor,
ca un adevãrat prieten, a fugit repede la Andrei în maºinã...ºi la
drum. Sigur ca noi am mers mai încet ca ei, aºa cã am ajuns cu
aproape o jumãtate de orã mai târziu. L-am gãsit pe Tudor la
hotel, cu un radiator la picioare, înfofolit într-o pãturã, ursuz ºi
morãcãnos, chiar duºmãnos în momentul când i-am smuls
radiatorul de la picioare. A devenit ceva mai paºnic atunci când i-
am oferit puþin vin roºu acrit. Am încercat sã facem duº, dar
hotelul avea pe holul de trecere doar o baie, plinã pânã la jumãtate
cu o apã gãlbuie, ruginitã ºi neatractiv mirositoare. Aºa cã am
renunþat.

Dacã doriþi un abonament la
DACIA MAGAZIN

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

335700, Orãºtie, Piaþa Victoriei 20.
Veþi primi începând cu luna

urmãtoare douãsprezece numere ale
publicaþiei noastre.

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

sã primiþi revista.
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Un text nesemnat din ziarul Românul din 19–20 ianuarie, anul 1881, oficiosul liberal al acelor vremuri, insereazã
o frazã generalã despre istorie ºi semnificaþia ei în viaþa politicã :

Istoria este un proces care poate fi mereu rechemat în faþa judecãþii naþiunii. Dosarul nu este niciodatã închis ºi
fiecare are dreptul de a scoate la luminã actele ce el conþine.

CONDIÞIA DE SUPRAVIEÞUIRE
Condiþia de supravieþuire a fiecãrei specii este datã de arta, de iscusinþa ºi destoinicia de a smulge de la naturã

mijloacele necesare de subzistenþã prin efortul, încordarea ºi strãduinþa individualã ºi colectivã, ale membrilor speciei
ºi prin abilitatea acestora de a se feri din calea agresorilor.

Pentru specia umanã aceastã carte se materializeazã prin muncã, ce n-ar fi posibilã fãrã înþelegere, fãrã aderarea
la o limbã proprie. Oamenii smulg de la naturã, prin muncã, tot ce le poate oferi pãmântul ºi apa, mineralogic,
meteorologic ºi biologic - vegetal ºi animal.

Cei ce te agreseazã din afarã asta vor: pãmânt ºi apã.
Au venit ºi-n þara noastrã de-au cerut pãmânt ºi apã, a sintetizat Mihai Eminescu.
Accesul la datul cultural îl au doar acei care deþin un teritoriu. De aici ºi lupta pe viaþã ºi pe moarte a comunitãþilor

pentru a avea acces, pentru a rãmâne în final legaþi mãcar de o palmã de pãmânt, ai cãrei locuitori sã vorbeascã
aceeaºi limbã. Seneca Lucius Annaenus (55 î.e.n.– 41 e.n.), scriitor latin, dupã ce spune cã locuitorii Daciei sunt
supuºi la toate vitregiile pãmântului însã aceasta tocmai îi face tari ca ºi copacul care s-a luptat cu furtunile, îi
caracterizeazã ca fiind: Neam puternic, de o staturã impunãtoare, dârz, dar voios la petreceri, doritor de vin, de
cântec, de dans, gustând viaþa, deºi cu o pornire de a o întrece.

În lupta pentru supravieþuire eticul, naþionalul se contureazã ca valoare esteticã propriu- zis, incontestabilã,
indubitabilã, certã, fãþiºã.

Intuitiv, poetul George Coºbuc a sintetizat lupta pentru supravieþuire când a spus: Noi vrem pãmânt, iar Eminescu
ºi-a îndreptat atenþia spre identitatea naþionalã ºi a limbii vorbite, ca element de continuitate a locuitorilor pe aceste
meleaguri.

ORIGINI
Înaintaºii poporului dac au sãlãºluit în bazinul hidrografic al Dunãrii, în zona de nord a Mãrii Negre ºi în regiunile

adiacente. În tratatele de istorie se spune despre toþi vecinii noºtri, de unde au venit ºi când. Numai despre noi, nimic.
În schimb se precizeazã cã în Peninsula Italicã, în secolul al XIX- lea î.e.n., pãtrunde primul val de populaþie sosit din
spaþiul Dunãrii mijlocii.

În secolul al XII-lea î.e.n., pãtrunde un al doilea val din regiunea Dunãrii mijlocii. În secolul al VIII-lea î.e.n., pe
coasta rãsãriteanã a Peninsulei Italice pãtrunde un al III-lea val de populaþie venitã din Peninsula Balcanicã. Or, atât
Dunãrea de mijloc cât ºi Peninsula Balcanicã sunt repere geografice care definesc conturul teritoriului aparþinând
locuitorilor acelor vremi, ai vechii Dacii.

Provenienþa primilor locuitori ai Peninsulei Italice din spaþiul vechii Dacii se pare cã ar fi explicaþia uimitoarei
asemãnãri între limba latinã ºi limba românã ºi nicidecum ºederea de 165 de ani a trupelor romane de ocupaþie
parþialã a Daciei. Vicisitudinile vremurilor i-au fãcut pe daci sã se regrupeze în spaþiul carpato-balcano-dunãreano-

Eminescu istoric,
preþuit de Nicolae Iorga

Dan Ion PREDOIU

MOTO:
Eminescu e sinteza sufletului românesc din vremea netulbure.
 Sinteza ºtiinþei, cugetãrii, simþirii ºi instinctului acestui neam

 Mircea ELIADE
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pontic, din arealul extins pe care l-au ocupat din antichitate.

În dicþionarul Larousse de cronologie universalã din editura LIDER- 1997- Bucureºti, se pomeneºte cã în 88–89
e.n. armatele lui Domiþian (81 – 96 e.n.) luptã împotriva dacilor între Rin ºi Dunãre (pe câmpul Decumates).

LIMBA VORBITÃ
Poate n-ar fi lipsit de interes sã se facã o paralelã între perioada de asuprire de cãtre romani, timp de 165 de ani,

din secolele II ºi III e.n., pe o treime din teritoriul României de astãzi ºi stãpânirea rusã din Basarabia pe o perioadã
aproape identicã, de 178 ani (1812–1990) cu o pauzã de 22.

În Basarabia n-a apãrut nicio limbã nouã rezultat al amestecului
celor douã graiuri, cu toatã presiunea politicã susþinutã, având la
dispoziþie ca mijloace de propagandã scrisul ºi apoi audio-vizualul, care
au lipsit acum douã milenii. Nici atunci, nici acum n-a dispãrut niciunul
dintre graiurile venite în contact, între ele nu s-a realizat amestec de
graiuri nici în Ardeal, unde românii au convieþuit cu saºii cca 800 ani ºi
cu ungurii cca 1.100 ani ºi nici la Sud de Dunãre unde românii timoceni
sau cei macedoneni au convieþuit cu slavii 1.400 ani iar românii din
Sãruna din Grecia (Tesalonicul de azi) cu grecii, timp cu mult peste
2.000 de ani.

Se împrumutã cuvinte dintr-un grai într-altul permanent ºi în zilele
noastre, dar sã se renunþe la limba ancestralã, strãmoºeascã ºi sã fie
adoptatã o altã limbã nouã, fãrã dispariþia populaþiei autohtone, nu pare
posibil. Nu s-a întâmplat aºa ceva nicãieri în lume, cum de ni s-ar fi
întâmplat tocmai nouã aceastã „minune“, în Dacia, ultima provincie
cuceritã de romani ºi prima eliberatã.

Franz Ioseph Sulzer (sec. XVIII ?–1791), elveþian, slujbaº austriac
stabilit pe teritoriul nostru, denigrator ºi adversar înrãit al românilor,
recunoºtea în 1781 uimitoarea constanþã a limbii române în timp, spunând
cã: în Dacia (limba valahã) deºi a fost în contact cu atâtea limbi
strãine, n-a împrumutat nimic de la ele, astfel cã, de pildã, nu existã
un singur cuvânt unguresc comun întregii limbi valahe (Geschichte
des Transalpnischen Daciens vol. I, p. 41)

Având în vedere data apariþiei în zonã a ungurilor, aceastã constatare este o dovadã de evoluþie uniform constatatã
în timp a limbii române, reticentã la unele influenþe. Oare aceeaºi observaþie nu este valabilã, în sensul de a nu
împrumuta nimic de la ele, nici la celelalte popoare cu care românii au fost în contact un timp mai îndelungat,
vorbitori de germanã sau de rusã, exceptând unele cuvinte din rusã cu un evident sens peiorativ:

– plod – prunc
– robota – munca
– nauca – ºtiinþa
– norod – popor
Însuºi Petru Maior (1761–1821), reprezentant de frunte al ªcolii Ardelene, în Disertaþie pentru începutul limbii

româneºti, în 1812 spune: De aciia mãcar cã limba româneascã e fiicã a limbei lãtineºti, adicã ceii unitarã de
corecte, totuºi de vom vrea a grãi oblu, limba româneascã e mama limbei ceii lãtineºti.

Nimeni nu contestã latinitatea limbii române, nimeni nu doreºte excluderea limbii române din marea familie a
limbilor care au aceeaºi structurã ca ºi limba latinã. Disputa se poartã numai în jurul faptului dacã limba românã se
aseamãnã cu limba vorbitã în Peninsula Italicã, ca influenþã a dominãrii romane pe timp limitat ºi pe un teritoriu
numai parþial, pe o treime din întinderea Daciei sau ca descendenþã a limbii române din limba vorbitã de locuitorii
acelor meleaguri de dinainte de rãzboaiele romane în Dacia, limbã de aceeaºi structurã cu cea latinã.

Apoi, ocupând doar o parte din teritoriul actual al României, trupele cuceritoare romane au sã facã faþã atât
protestelor dacilor din interior cât ºi atacurilor dacilor liberi ºi ai carpilor, iniþial singuri iar apoi asociaþi cu goþii din
categoria popoarelor migratoare sosite la graniþa imperiului.

Ca urmare, datã fiind starea de revoltã permanentã atât a dacilor supuºi romanilor cât ºi a dacilor liberi ºi a
carpilor din afara imperiului, se pune întrebarea fireascã: care a fost perioada ce a permis populaþiei dace sã renunþe
la limba proprie ºi sã-ºi însuºeascã o altã limbã, rezultând în final o limbã atât de unitarã azi pe întreg spaþiul locuit
cândva de daci, indiferent dacã aceºtia au fost supuºi sau nu, respectiv liberi, în afara ocupaþiei romane. Se pare cã
o astfel de perioadã nu a existat!
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ETNIA
În cadrul fiecãrei etnii puritatea limbii este întotdeauna cu mult superioarã puritãþii genetice. Cu privire la etnia

proprie, deºi la 1600 Mihai Viteazul realizeazã planul dacic de reunire a celor trei provincii româneºti ºi-ºi câºtigã
titlul de Dacus Malus, dacul cel rãu, la 1680, Miron Costin nu ºtia despre daci decât cã ar fi fost strãmoºii saºilor,
dupã cum susþinea Topelltin, deci cã dacii ar fi existat ºi cã au lãsat totuºi ºi o urmã în Ardeal.

La 1785 Horia se intituleazã Rex Daciae, Rege al dacilor din postura de conducãtor al rãsculaþilor români. Care sã
fie explicaþia faptului cã la 1821 ªcoala Ardeleanã insistã asupra dispariþiei totale a dacilor, dorind sã-i elimine fãrã
drept de apel din istorie, pe baza unei informaþii din Eutropius, iar apoi la
1860 Hasdeu, în articolul Pierit-au dacii? sã-i repunã în drepturi, sã le
confirme existenþa cu dovezi indubitabile din scrierile antice ºi sã corecteze
astfel inclusiv greºeala de interpretare datã de Eutropiu ºi sã-i scoatã la
luminã din negura istoriei, atunci când, de fapt, în þara noastrã nu-i mai
dorea nimeni? Aceasta era starea de fapt cu care s-a confruntat Eminescu
atunci când a încercat sã valorifice logic crâmpeiele de informaþii despre
istoria noastrã atât de zbuciumatã. Astãzi crâmpeiele de informaþii s-au
înmulþit considerabil.

HRANA SPIRITUALÃ
Nu se cunoaºte perioadã istoricã, din cele mai vechi timpuri ºi pânã în

zilele noastre, ºi nici teritoriu, de la cele mai întinse ºi îndepãrtate pânã la
cele mai izolate, în care comunitãþile umane, pe lângã hrana materialã, sã
nu-ºi fi manifestat nevoia ºi de hranã sufleteascã.

Aceastã hranã sufleteascã strict necesarã omenirii a dat naºtere la religii,
iar cadrul organizatoric, ierarhic ºi dogmatic a devenit biserica – ca formã
instituþionalizatã de tratare unitarã a unei anume credinþe religioase. Practic,
dintotdeauna în societatea umanã a fiinþat atât puterea politicã cât ºi puterea
religioasã – condusã de un vraci sau de un înalt prelat – ale cãror structuri
ierarhice, în unele perioade istorice au fost mai aspre, mai dure, mai agresive decât cele ale puterii laice sau de stat.

Dar ca sã fiinþeze, orice structurã ierarhicã de suprafaþã, ca partid, are nevoie sã fie susþinutã de o structurã de
securitate secretã, ascunsã, subteranã. Metaforic vorbind, orice cadru organizatoric seamãnã cu un aisberg, partea
care se vede ºi masa de gheaþã de sub nivelul apei, securitatea, de care, dacã te apropii cu ostilitate, te scufundã.

La Roma, deºi tot ce a privit represiunea s-a pus în sarcina unor împãraþi anticreºtini – de exemplu a lui Nero –
nu împãratul epista ºi aduna, de pe unde se ascundeau, pe creºtini, sã-i pedepseascã, sã-i dea hranã la lei, ci trimiºii
structurii ierarhice, ai credinþelor antice, care îºi vedeau ameninþatã existenþa.

Inchiziþia n-a mai reuºit sã transfere rãspunderea atrocitãþilor ei pe capul vreunui împãrat. În secolul XX, Rusia
Sovieticã atât prin prigoana împotriva structurii ierarhice bisericeºti, cât ºi prin îndoctrinarea cu ideologia comunistã,
n-a reuºit sã smulgã din conºtiinþa oamenilor credinþa religioasã, pãstratã cu pioºenie de fiecare familie, ca formã
supremã de alinare ºi de hranã sufleteascã.

Puterea politicã ºi statul, în aplicarea conducerii, ºi-au apropiat structurile ierarhice bisericeºti, iar când statul s-a
prãbuºit, de exemplu Imperiul Roman, structura ierarhicã bisericeascã ºi-a pãstrat dominaþia pe întreaga suprafaþã a
fostului teritoriu controlat de imperiu. ªi astãzi regii de pe întinsul spaþiu al fostului Imperiu Roman, vin la Papa de la
Roma pentru încoronare.

Anglia n-a vrut sã se mai supunã religios Romei ºi aºa a apãrut biserica anglicanã. SUA a adoptat baptismul ca
religie majoritarã proprie. Bizanþul, de cum s-a conturat Imperiul Roman de Rãsãrit, a fost într-un continuu conflict
religios cu Roma, la început mocnit, apoi din ce în ce mai vehement.

Ruºii, deºi ortodocºi, n-au pierdut prilejul sã se rupã, sã se separe de ortodoxia balcanicã generatã de Bizanþ, în
principal statalã, autocefalã, în 1440, ca sã nu fie obligaþi sã se subordoneze cu totul Bizanþului. Nordul Europei s-a
separat de Roma catolicã ºi a trecut la protestantism, atunci când apãsarea economicã n-a mai fost de suportat.

Dacii Zamolxieni n-au fost înglobaþi niciodatã bisericilor din antichitate de la Roma sau din Grecia anticã.
Asemãnãrile dintre preceptele religioase ale zamolxismului ºi cele ale religiei creºtine:
– monoteismul, cu un singur Atotputernic în ceruri
– credinþa în viaþa de apoi
– primatul sufletului asupra trupului
– puterea de sacrificiu, ca ritual de cult
au fãcut ca poporul dac sã adopte în mod firesc religia creºtinã, atunci când aceasta a apãrut în secolul I e.n.

Continuarea în numãrul viitor
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Istoria şi limba română ne-au transmis cuvinte care îşi trag rădăcinile de acum multe mii de ani. Vom încerca să
mai analizăm câteva.

Apollo, zeu antic solar, este reprezentat pe o monedă găsită pe teritoriul Daciei şi reprodusă de Nicolae Densusianu
în fig. 146 din Dacia Preistorică.

Reprezentarea urmăreşte să transmită o idee, în paguba unei înfăţişări realiste a naturii. Aceasta este o caracteristică
a artei geto-dacice moştenită şi de vechii meşteri români.

N. Densusianu interpreta inscripţia ap lu, corespunzător la ab lu, de la lumină. În limba sanscrită, ab corespunde
la apa (cu a scurt, DS, p. 30). Deci numele zeului luminii ar putea avea obârşia în limba geto-dacă.

Ardeal este un cuvânt vechi strămoşesc. N. Densusianu evidenţia un personaj antic Ardalos, care ar fi putut
însemna ardeleanu. N. Drăganu cita un număr impresionant de toponime din întreg cuprinsul ţării, care încep cu
rădăcina ard. N. Miulescu făcea legătura cu toponime din alte părţi ale Europei, ca Munţii Ardeni.

În limba latină arduum înseamnă înalt. M. Vinereanu găsea originea numelui Ardeal în radicalul er(ă)d – înalt –
indicat de J. Pokorny.

Ardealul ar ilustra ar-o întindere sau ard- înălţime de deal-dealuri.
Berinde şi Lugojan îl lega de sanscritul ardha care înseamnă cealaltă parte, mijloc, deci ţinutul central.
Şi totuşi mai sunt persoane care nu sunt convinse că Erdely este maghiarizarea cuvântului Ardeal!
Brad, abies, sapinus în latină, nu are cuvânt înrudit nici în slavă, dar are bredh în albaneză. În limba sanscrită,

brhat (pronunţă brihat DS, pp. 466–467) înseamnă mare. Brad are cuvinte înrudite în limba română ca brădet,
brăduţ, brădişor şi intră într-un număr impresionant de toponime. S-a emis ipoteza că şubred ar fi însemnat sub brad
şi ar fi sugerat vegetaţia slabă care poate exista la umbra bradului.

Bradul din inima codrului-frate cu românul, este simbolul care întovărăşeşte sufletul acestuia la unirea prin
căsătorie, la despărţirea prin moarte, dar mai ales la sărbătoarea Crăciunului.

Suntem îndreptăţiţi să credem că numele bradului este o moştenire geto-dacă.
A coase ar putea proveni dintr-un latin consuere. Interesant este participiul cusută, deoarece în sanscrită, sūtra

(DS. p. 726) înseamnă fir, deci cu sută ar fi însemnat cu fir. Sűtra-suta se recunoaşte şi în cuvântul vechi sutană.
Curând înseamnă grabnic, iute. Analiza acestui adverb, după indicaţiile din Dicţionarul enciclopedic de A. Candrea,

vădeşte sârguinţa lingviştilor de a găsi pentru fiece cuvânt românesc, un altul într-o limbă din care ar fi putut fi
adoptat. Astfel curând ar proveni din latinul currendum, cuvânt care nu există în dicţionarul latin de Ion Nădejde şi
Alina Nădejde-Gesticone, iar rând din vechiul slav redu, care ar fi devenit ряд în rusă.

Curând este un cuvânt vechi autohton care îşi arată logica după care a fost creat ca şi cuminte, a cuprinde, curea,
cutremur, iar rând este înrudit cu a rândui, rânduială, a orândui.

Pe plăcuţa de plumb nr. 115 este scris zacio ron, care ar putea fi interpretat zece rânduri.
În franceză există cuvinte ca ronde (inspecţia unei patrule). Acestea dovedesc că rând a evoluat dintr-o rădăcina

veche care a generat cuvinte înrudite într-o largă arie europeană.
Deva este capitala judeţului Hunedoara. Numele acestui oraş are cuvinte înrudite în latină dives,-itis însemnând

strălucitor, bogat şi diva, zeiţă. În limba sanscrită deva înseamnă strălucitor divin (DS, p. 329) şi este identic cu
numele acestei aşezări din apropierea Sarmizegetusei. Este probabil că acest nume este o moştenire geto-dacă.

Mal defineşte ţărm, marginea unei ape de râu, mare... Cuvântul mal există şi în albaneză însemnând munte, dar
nu are corespondent înrudit în latină sau slavă. Este recunoscut de lingvişti ca un cuvânt autohton, mai ales că el
intră în numele Daciei Malvensis, numită astfel de la localitatea Maluese – Malva –.

Mândru înseamnă plăcut, cu încredere în meritele sale. Se presupune că descinde din modru din vechea slavă,
care înseamnă înţelept, n-are cuvânt înrudit în bulgară, dar are мудpeц în rusă.

Este probabil că mândru este cuvânt vechi, moştenire geto-dacă fiindcă are şi alte cuvinte româneşti înrudite ca:
mândrie, a se mândri, mândreţe, mândruliţă... şi are corespondent sanscrit mandra, care înseamnă drăguţ, plăcut.
(A practical Sanskrit Dictionary, de Arthur Anthony Macdonell, (SE) p. 218)

Mistreţ este porcul sălbatic. Cuvântul nu are corespondent înrudit în alte limbi. Probabil este un cuvânt vechi,
moştenire strămoşească.

În sanscrită există tradiţia epocii (ciclului) Mistreţului Alb (çveta varaha kalpa). Numele sanscrit al mistreţului –
varaha – este format din rădăcinile a trei mantre, (va-apa, ra-focul ha-eterul) ilustrând prestigiul acestui al treilea

Continuare din numărul trecut

Cuvinte vechi (V)
Mioara CĂLUŞIŢĂ-ALECU
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avatar al lui Viºnu. Þara Mistreþului Alb era Varahi. Numele mistreþului din românã poate fi interpretat : þ-care
strãpunge, mis-misiune, mister, tre-transcendere.

V. Lovinescu observa cã grupul de consoane mstr apare ºi în meºter, maestru ºi mister. Aceasta sugera iniþieri în
mistere, în urma cãrora iniþiatul lua numele de mistreþ, devenit apoi maestru, meºter.

Este interesant de reþinut cã ºi în sanscritã existã o altã denumire curentã pentru porc, ca ºi în românã cea de vier.
În România s-au gãsit reprezentãri antice ale mistreþului.
Mistrie este unealta cu care zidarul pune tencuiala. S-a presupus cã are corespondent în neogreacã. Rãdãcinile

acestui cuvânt indicã tri-transcendere, mis-misiune ºi sugereazã o legãturã cu vechii ktistai (ctitori) ºi pleistai
(constructori de polisuri), organizaþii geto-trace de tip masonic în care membrii erau învãþaþi ºi se legau sã înceapã
o nouã viaþã ca iniþiaþi.

Moldova. M. Vinereanu emitea ipoteza cã Moldova a însemnat dava-dova de pe mal-mol.
Alþii au legat numele Moldovei de mulde – depresiune – care ar fi fost numirea gotã a oraºului Baia.
Moldova este un nume vechi dacic care se recunoaºte ºi în Moldau, vechea denumire a Vltavei. Unii istorici

susþin existenþa lui dinainte de întemeierea Moldovei ca voievodat.
Prahova este un râu care strãbate o regiune frumoasã ºi bogatã în petrol. S-a emis ipoteza cã numele acesta ar

proveni din slavã ºi ar însemna râu cu praf, ceea ce nu corespunde realitãþii.
În limba sanscritã, prahi (DS, p. 449) înseamnã puþ, fântânã, iar pravâha (DS, p.445) înseamnã ºi curent, râu,

lac, obiect de apã, iar la figurat ºi ocupaþie activã ceea ce corespunde realitãþii ºi dovedeºte vechimea toponimului
Prahova.

ªimleu, localitate din judeþul Sãlaj ºi Caransebeº din judeþul Severin, una în Nord, alta spre Sudul României,
prin numele lor au generat discuþii despre migraþiile ariene din vechime. În limba sanscritã, simha (SE, p. 349)
înseamnã leu, iar karanda (DS, p. 142), mânuibil, dar ºi sabie.

N. Miulescu a emis ipoteza cã aceste toponime ar ilustra pendulãri arhaice de populaþie între vechea Indie ºi
teritoriul Daciei.

Timiº este un râu care izvorãºte din munþii de rãsãrit ai Banatului ºi se varsã în Dunãre. În scrierile latine, el apare
ca Tibiscos, Tibisia, Timisas (la Ptolemeu în sec. II d. Hr). Numele acestui râu este înrudit cu al Tamisei ºi cu tamas,
cuvânt sanscrit (DS, p. 285), care înseamnã tenebre, obscuritate.

Dacã râul Timiºoarei ne face sã ne îndoim de înþelesul numelui sãu, trecãtoarea Timiº, prin care strãbate Carpaþii
linia feratã Ploieºti-Braºov este un loc al umbrei reci, al tenebrei.

 Uºa este o deschidere de formã regulatã în peretele unei clãdiri, care asigurã accesul în aceasta. Se presupune cã
provine din latinã ostium (uºã) prin intermediul unui presupus cuvânt vulgar ustia. Nu are cuvânt înrudit în slavã. În
sanscritã, ûþa (DS, p. 119) înseamnã ºi aurorã. În românã existã uºiernic, uºier ºi expresii ca: îi aratã uºa, nu
încãpea pe uºã.

Cuvântul uºã este moºtenit din geto-dacã. El apare pe plãcile de plumb nr. 15, 20, 62, scris usie, usia, usiua.
Poate cã plãcile au fost executate de oameni diferiþi sau poate scribul a încercat sã aproximeze sunetul º pentru care
nu adoptase un semn diferit de s.

Valea este un loc închis între munþi. S-a presupus cã provine din latinul valles,-is. În sanscritã îi corespunde vall
(DS, p. 570), iar în francezã vallée. Rãdãcina val apare ºi în valul de apãrare; la fel ºi valea, prin poziþia ei, ar fi putut
fi un loc de refugiu.

Cuvântul vale este geto-dac, cãci
apare ºi pe placa de plumb nr. 5,
scris balo ºi tradus în vale. Este de
amintit cã scriitorul get utiliza
alfabetul grec care avea semne mai
puþine decât sunetele geto-dace.
Beta, transcris B, este probabil sã
corespundã la v, ca acum în greaca
modernã, sau la un sunet intermediar
între b ºi v.

În românã, acest cuvânt intrã în
sute de toponime, ºi expresii. P. L.
Tonciulescu a emis ideea cã expresia
ºi-au luat valea a apãrut atunci când
s-au retras din Dacia romanii care
se salutau valle.

Limba defineºte naþiunea. Limba
ºi naþiunea românã au rãdãcini vechi,
pe care arheologi ºi lingviºti fãrã
prejudecãþi, cu strãdanie, ar putea
sã le aducã la luminã.
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Ultimul numãr al revistei americane ARCHAEOLOGY (septembrie/octombrie 2008) include o interesantã ºi bine
documentatã corespondenþã italianã semnatã de Marco Merola: “DEZGROPÂND MORMÂNTUL
BURSUCULUI”, o relatare asupra entuziastei activitãþi pe care o desfãºoarã de optsprezece ani în împrejurimile

orãºelului Civitella Paganico din centrul Italiei arheologul amator Andrea Marcocci (în fotografia alãturatã). Astãzi în vârstã
de patruzeci ºi cinci de ani, el este definit în articol drept “un fost þãran, care acum studiazã arheologia la Universitatea din

Siena”; prin urmare actualul sãu statut îl cam scoate din categoria “amatorilor”
îndreptându-l, astãzi, înspre lumea profesioniºtilor. Ceea ce nu trebuie sã scãpãm
din vedere sunt cei ºaptesprezece ani premergãtori în care singura diplomã de
specialitate de care dispunea Andrea a fost... entuziasmul; ºi fãrã de care ani –
de personalã intuiþie ºi cercetare, de documentare individualã ºi sincerã dedicaþie!
– n-ar fi ajuns în auditoriumurile universitãþii.

 În 1991, pe când se efectuau lucrãri de restaurare ale unui castel din regiune,
s-a descoperit o “vizuinã”, o gaurã pusã pe seama sãlbãticiunilor, mai exact: a
bursucilor, destul de frecvenþi în zonã. Andrea, aflat la faþa locului ºi familiarizat
– din lecturile personale – cu unele aspecte arheologice, a intuit cã nu e vorba
de o vizuinã, ci de o “intrare” care duce “undeva” (sub castel? – se întreba el,
atunci); dar a pãstrat doar pentru sine acest gând, pentru a nu deschide apetitul
jefuitorilor de antichitãþi. Îndrãgostit de istorie, s-a apucat sã citeascã lucrãri de
arheologie; a învãþat sã-ºi constituie un “fiºier”. Cu câþiva ani în urmã, el ºi-a
alcãtuit un grup de prieteni format din elevi, pensionari, þãrani, între aceºtia
fiind ºi un geolog profesionist rezident în Civitella. Întârziind un timp, pânã la

eliberarea unei autorizaþii corespunzãtoare emisã de primãria zonei, grupul lui Andrea a sãpat în condiþii extenuante, sub
soarele torid al verii toscane; dar curând au descoperit cã acel coridor, socotit vizuinã, conducea la o... camerã funerarã, plinã
de artefacte strãvechi: o oglindã de bronz, un inel, un scarabeu egiptean, zeci de vechi monede.. Nu era o surprizã pentru
conducãtorul grupului; dar când pe una din cele câteva urne care conþineau resturi de incineraþie (vasele erau din piatrã ºi
teracotã) a identificat o inscripþie etruscã, a înþeles cã cele aproape douã decenii de studiu ºi speranþã l-au rãsplãtit pe
mãsurã.

Situl arheologic a fost pus de îndatã sub supervizarea Oficiului Arheologic al Regiunii Toscana – care a recunoscut
oficial meritul arheologilor amatori în descoperirea ºi “posesia proprietãþii ºtiinþifice” a acestui important mormânt, vechi de
2.500 de ani; iar câteva universitãþi ºi laboratoare specializate au început, contractual, cercetãri pluridisciplinare de avansatã
tehnologie pentru “citirea” revelatoarelor artefacte ºi materiale gãsite în acel “Mormânt al Bursucului”, cum l-au numit
localnicii. De remarcat cã, dupã obþinerea permisului de la primãrie ºi din prima zi a sãpãturilor, o gardã particularã formatã din
agenþi înarmaþi a fost plãtitã din fondurile Consiliului comunal, pentru a asigura paza permanentã a locului cercetat. Inteligent
ºi activ, Marcocci ºi-a constituit propria sa fundaþie: Asociaþia de cercetare arheologicã amatoare “ODYSSEUS”. Din
clipa în care situl a fost remarcat drept o promiþãtoare valoare istoricã, grupul lui Andrea – care continuã sã fie “echipa de
sãpare arheologicã” – a beneficiat de câþiva sponsori (începând cu un... magazin de “PIZZA” ºi pânã la câþiva bogãtaºi
locali); fondurile adunate – ºi care continuã sã creascã – sunt garanþia suportãrii cheltuielilor angajate pânã acum. Grupul a
“amenajat” mormântul expunând circa 100 artefacte relevate acolo, astfel încât sã poatã fi vizitat contra unei minime “taxe”:
mai degrabã o formã de adeziune publicã, minimalã, la eforturile ºi planurile grupului, afiºate vizibil la intrare. Imaginea
artefactelor respective a fost comercializatã, astfel încât sã poatã fi inclusã oficial în clasoarele profesioniste, iar obiectele, ele
însele, au fost inventariate ca “iventar” al Oficiului Arheologic (custodia fiind încredinþatã fundaþiei “ODYSSEUS”).

S-ar putea crede cã acþiunea lui Andreea Marcocci ar fi o fericitã excepþie. Nici pomenealã: aflãm din corespondenþa lui
Marco Merola cã în Italia fiinþeazã peste 2.500 (douã mii cinci sute!) de echipe de “arheologi amatori”, oficilizate ca atare
ºi care nu sunt nici pe departe simple “echipe de sãpãtori” ale unor arheologi profesioniºti, ci – supervizate de un delegat
al Oficiilor Arheologice Regionale – aceste grupuri înregistrate ale unor entuziaºti efectueazã propriile lor cercetãri (ceea
ce le stimuleazã entuziasmul!), întocmesc rapoarte sãptãmânale de activitate, beneficiazã de rubrici de “note ºi comentarii”
– mai ales în ziarele locale ºi în emisiunile de radio ºi televiziune, desfãºurând aºadar o activitate publicã, lipsitã de orice fel
de suspiciuni. În cazul relevãrii unui sit sau a unei descoperiri de importanþã naþionalã, Oficiul Naþional de Antichitãþi
înregistreazã descoperirea ºi deleagã o cercetare profesionistã suplimentarã, care însã nu-ºi însuºeºte meritul ºi valorificarea
acestor descoperiri, ci recunoaºte ºi – paralel cu includerea descoperirilor în bibliografia de specialitate – mediatizeazã

Arheologii amatori
Prof Timotei URSU
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elogios efortul arheologilor amatori. În asta constã rãsplata publicã pentru aceºti entuziaºti. Ar putea pãrea o rãsplatã
modestã: în realitate ea se dovedeºte extrem de eficientã!

Ceea ce ar mai fi de spus e cã grupuri similare acþioneazã în numeroase alte þãri (în ultimii ani “amatori” din USA, Mexic,
Guatemala, Australia, etc. s-au evidenþiat temeinic, asemenea lui Andrea Marcocci).

 Legislaþia actualã din România – o continuare a cutumelor trecutului? – încã n-a ajuns la revelaþia profitului ºtiinþific real
pe care “amatorii” îl pot adãuga, uneori definitoriu, explorãrii din teren, adicã tocmai în zona în care arheologia suferã de o
endemicã crizã de fonduri. Dacã adãugãm cã între aceºti “amatori” se aflã, adesea, merituoºi practicanþi ai unor alte profesii,
dar care pot oferi extrem de valoroase sugestii cercetãrii pluridisciplinare (sau sunt profesional îndreptãþiþi sã o practice chiar
ei înºiºi!) nu facem decât sã pledãm pentru lãrgirea practicã a orizontului unei legislaþii corespunzãtoare. Aici nu este vorba
despre înlocuirea profesioniºtilor (adicã a celor “ºcoliþi profesional ºi remuneraþi pentru cercetarea respectivã”) prin
“amatori”, ci de o cercetare paralelã în care diferenþa o face nu faptul cã unul este absolvent al unor examene de facultate de
specialitate iar celãlalt are o altã profesie “de bazã”, ci faptul cã al doilea nu este ºi nu pretinde sã fie remunerat, printr-un
salariu periodic, pentru efortul sãu de cercetãtor. Însuºi termenul de “amator” mi se pare inexact: poþi fi “amator de muzicã”
fãrã sã cânþi la un instrument sau fãrã sã compui; poþi fi “amator de istorie” contemplând-o, fãrã sã o cercetezi. Probabil cã
mult mai propriu este calificativul “voluntar”. Sunt absolut convins cã, dacã în România ar fi regânditã legislaþia privind
cercetarea în teren, s-ar gãsi un enorm numãr de “amatori... voluntari”!

Pentru asta, însã, ar trebui început cu… începutul: cu educarea arheologilor ºi istoricilor înºiºi sau a acelora dintre ei care
continuã sã creadã, egocentrist, fantasmagoric ºi profund nociv, cã trecutul României ºi urmele lãsate în terenul naþional
sunt... proprietatea lor exclusivã: cu alte cuvinte, cã însãºi Istoria þãrii le-ar aparþine, cã ea este un domeniu privat, rezervat
nobiliar numai lor ºi cã din turnurile de fildeº ale cutãrui muzeu sau catedrã universitarã maestrul declamã sentenþios iar
vulgul, strâns roatã în piaþã, îl ascultã cu gura cãscatã, înghiþind a târzie ºi toampã iluminare!.. Nu contestãm dificultãþile
organizatorice ºi financiare cu care arheologia româneascã se confruntã de mai bine de ºase decenii; ºtim cã s-au consumat
vieþi pe altarul unei cercetãri uneori extenuante, mai ales în condiþiile în care “referinþa externã” se reducea din an în paºte, la
o recitare papagaliceascã în cutare congres de... “tracologie” sau de “trecut ºi viitor în þãrile socialismului”; dar dacã scoþi
din rafturi ºi examinezi obiectiv care este rezultatul calitativ al cantitãþii eforturilor depuse, scepticismul nostru... nu mai are
nevoie de altã argumentaþie!

În acest sens elocventã este cercetarea “secularã” în piatra de temelie a Pãmântului Românesc: lumea geto-dacilor ºi, mai
ales, “expresia ei cultual-ºtiinþificã” întruchipatã în complexul din Munþii Orãºtiei. Las acum deoparte miºculaþiile strategice
operate conformist, – ba chiar fripturist! – de-a lungul deceniilor , de cãtre istoria ºi arheologia noastrã universitarã, (cum ar
fi, de pildã: mutarea “cu arme ºi bagaje” a tronului regelui get Burebista în... Munþii Orãºtiei; ca ºi mutarea abuzivã, fãrã nicio
probã materialã, ba ºi împotriva evidenþelor, a capitalei regale dacice la... Kogaionul sacerdotal din aceiaºi munþi, doar pentru
a smulge guvernului comunist niscaiva sume grozav de necesare pentru sãpãturi...); dar, reiterând întrebãri nu o datã
publicate de aceastã revistã, te întrebi: cum se face cã o armatã de “cercetãtori profesioniºti”, arheologi cu faimã, doctorate,
chiar cu titluri academice, beneficiind de-a lungul anilor de sume – fie ºi minimale! – pentru sãpãturi repetate în Munþii ªurean
ºi-n “perimetrul sacru” Godeanu-Dealul Grãdiºtei, ºi asistaþi de o puzderie de studenþi cu specialitatea istorie, n-au gãsit
chiar nici mãcar un... bãnuþ de aur dacic (!), în vreme ce, de sute de ani ºi pânã la jaful modern specializat ºi generalizat, hoþii
de comori au valorificat ºi valorificã pe piaþa internaþionalã de antichitãþi tezaure monetare ºi piese dacice de aur care ar
trebui sã constituie valorile de demonstrare, nu a... spiritului comercial românesc (!?), ci dovezi naþionale ale superioritãþii
civilizaþiei strãmoºilor noºtri?... Cum se face cã de cel puþin cinci decenii, de când relicvele de la Dealul Grãdiºtei au fost
declarate “tezaur naþional” ºi au fost încredinþate arheologilor universitari de la Cluj, n-a fost posibilã organizarea eficientã
a pazei armate pentru acest... “tezaur”?! Cum a fost posibil ca, într-un sit de asemenea importanþã arheologii sã treacã peste
propria constatare cã, sub unele din actualele sanctuare, se mai aflã obiective nesãpate ºi necercetate ºi sã... “acopere” locul
pentru a face, cu buldozere, cu macarale ºi cu… inconºtienþã, reconstituirea operetisticã – ºi fotogenicã! – a unui “sanctuar
cu stâlpi împlantaþi ºi cu plombe de replici contemporane” pentru... vizita familiei ceauºiste ºi pentru excursii turistice
estivale; în vreme ce în râpele împãdurite dimprejur zãceau (ºi încã zac acoperite de intemperii, de codru, de uitare!),
necercetate, necolectate, neclasificate, mii de blocuri ºi alte “probe arheologice” care ar fi trebuit de mult timp sã fie scoase
la luminã?!....

Întrebãrile ar putea continua; dar, reîntorcându-ne la titlul acestei notificãri îmi amintesc cã, în 1979, când filmam
documentarul TV “TAINELE PAMÂNTULUI” în Munþii Buzãului (asistat de arheologii dr. Vasile Boroneanþ ºi de Nicolae
Drâmboceanu, acesta de la Muzeul Judeþean din Buzãu), am întâlnit acolo, lângã sanctuarele proto-creºtine de la Crucea
Spãtarului ºi Bozioru, o tabãrã de ºase corturi: vreo douãzeci de... “pioniere ºi foarte tinere uteciste” care sãpau sârguincios
ºi meticulos în buza unei râpe, recoltând ºi spãlând în pârâiaºul de alãturi o sumedenie de cioburi de... vase dacice. Conducãtorii
lor erau “instructorul Vasile Rudan” ºi soþia acestuia, arheologi amatori – care, dupã spusele lui Vasile Drâmboceanu –
constituiserã încã de câþiva ani acest “cârd de fete harnice ºi pricepute”, bine instruite în prelevarea ºi conservarea relicvelor.
Grupul era validat cu aprobarea Ministerului Învãþãmântului ºi colabora îndeaproape cu arheologii de la Muzeul din Buzãu,
depozitar al relicvelor gãsite de pioniere. Deci: în urmã cu trei decenii se... putea!? Nu era acela un veritabil “grup de arheologi
amatori”? Ce-i drept, o excepþie, într-un ocean de nepãsare.

Astãzi, în Munþii Orãºtiei o asemenea cercetare n-ar mai putea avea loc. Dincolo de ciorovãiala interminabilã între
diversele organisme naþionale ºi locale asupra dreptului de “proprietate ºi responsabilitate asupra zonei”, mai ales în
condiþia specialã a suspiciunii ºi tensiunii generate de descoperirea bandelor de jefuitori de comori, caracteristica de bazã în
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zona “cetãþii”, a sanctuarelor de la Dealul Grãdiºtei ºi în zonele înconjurãtoare pasibile a depozita tezaure de informaþie
arheologicã este: lipsa totalã a unei paze adecvate! Discutând în toamna trecutã cu unul dintre localnicii foarte bine informaþi
asupra locurilor (ºi întâmplãrilor de acolo!), acesta mi-a rãspuns: “Pãi – nici nu se poate pãzi ca lumea; ar trebui sã pui un om
cu armã – ba ºi câte doi, cã-i pericol! – la fiecare jumãtate de kilometru pãtrat, ºi asta ar însemna zilnic vreo... sutã cincizeci,
dacã nu douã sute de paznici, cât au munþii ºi pãdurile astea!!”. Evident, el se referea ºi la paza împotriva jefuitorilor de
comori. Întrebându-l dacã vede vreo soluþie, rãspunsul lui m-a fãcut sã zâmbesc. Dar, mai pe urmã mi l-am amintit ºi nu o datã:
“...Dom-le, dacã tot am intrat în democraþie ºi proprietatea privatã prevaleazã, de ce sã nu se... dea la oamenii de-aci, din
aceste sate, care vrea, câte o bucatã de munte, de teren? Când îl primeºte, semneazã pentru el: cã nu defriºeazã de capul
lui, cã-l pãzeºte ca pe ochii din cap, el cu familia lui, cu câinii lui or cu oameni angajaþi de el. Nu intrã tâlharul sã sape
în proprietatea privatã a omului, ºi nici turiºtii nu-ºi fac de cap, nesupravegheaþi, “sã-ºi ia amintiri”! Iarã dacã omul o
sãpat ºi o gãsit pe proprietatea lui un tezaur, o comoarã sau alte lucruri d-ale arheologiei, sã aibã dreptul sã le
negocieze personal, cinstit, numai cu statul român, printr-un muzeu, or prin... ceva alcãtuit anume pentru asta!... Si dacã
domnul Glodariu, or alt dom’ profesor, or altã echipã de arheologi de la facultate sau de la vreun muzeu sau chiar din
altã þarã, vrea sã vinã ºi sã sape – cu aprobare – mai departe, sã-mi plãteascã oficial cât ne tocmim ºi-i las – ba îi ºi ajut!
– sã sape, pe locul meu, care l-am primit, l-am curãþat ºi l-am pãzit!.. ”.

...În lumina titlului acestui material: adicã, de ce nu s-ar ridica, pânã la urmã – chiar dintre “oamenii locului” – unul, doi,
zece, o sutã de “ Andrei Marcocci”...români ?!...

 NOTA REDACÞIEI: Invitãm cititorii revistei noastre sã îºi împãrtãºeascã – prin intermediul DACIEI MAGAZIN –
propriul punct de vedere privind posibilele soluþii de îmbunãtãþire a cercetãrii ºi securizãrii importantelor valori istorice din
Munþii Orãºtiei.

Fiºierele Dacia Magazin

Intensa activitate de cercetare, atât profesionistã cât ºi aºa-zis amatoare din ultimele trei decenii, la care se
adaugã acum implicarea semnificativã a cercetãrii pluridisciplinare internaþionale, are în obiectiv un subiect de
o deosebitã însemnãtate. Un subiect la explorarea cãruia Societatea DACIA REVIVAL INTERNATIONAL,

prin activitãþile directe sau cele operate prin congresele, revista ºi activitatea filialelor sale din România ºi din lume îºi
aduce o contribuþie prioritarã: adevãrul istoric, consemnat sau reconstituit cu autenticitate ºtiinþificã, asupra Lumii
Geto-Dacice; respectiv - asupra originilor reale ale Poporului Român.

În aparenta absenþã a unor suficiente repere documentare, arheologice ºi de istorie comparativã, dar mai ales în
peisajul poluat secular de subordonãri conformiste de origine net geo-politicã ale unei întregi pleiade de istorici ºi
arheologi care au contribuit, prin înseºi scrierile lor - mai ales în foarte tulburele secol al XX-lea! - la o falsã percepþie
asupra tematicii, cercetarea ºtiinþificã actualã trebuie sã facã faþã unei sume de probleme încã nerezolvate, pentru a
ajunge la formulãri unanim acceptabile. (Autorul acestor rânduri îºi ia îngãduinþa de a le numi: neadevãrurile privind
Lumea Geto-Dacilor. Neadevãruri la care încã se afiliazã nu numai “acoperitori ai propriilor greºeli din trecut”, dar,
din inerþie sau din lipsa unei informaþii corespunzãtoare, o serie de cercetãtori de bunã-credinþã).

Fãrã a epuiza lista acestor probleme, credem cã cercetarea istoricã, astãzi, trebuie sã dea adevãratele rãspunsuri
la urmãtoarele întrebãri esenþiale:

1. Era teritoriul de habitat al Geto-Dacilor în secolele IV BC - IV AD limitat la... “aproximativ actualul teritoriu al
României” (cum, tributarã ordinelor de la Moscova, istoriografia României Socialiste afirma prin hãrþile, manualele
de istorie ºi cenzurarea lucrãrilor ºtiinþifice)?!

2. Deþinem dovezi concludente asupra etniei Dacilor numai “din secolul I BC pânã la Ocupaþia Romanã”?!
3. Erau Dacii “aninaþi de munþii lor” (izolaþi în Munþii Carpaþi!) cum insinua medievalul (sec. IV AC) Eutropius,

copist, interpolator ºi comentator al lui Cassius Dio, trãitor într-un secol în care - într-adevãr! - Dacii trebuiau sã
facã faþã invaziei Hunice ºi Gepidice; sau ºi mai ulteriorul copiator al lui Dio, Xiphilinus (sec. XI), cunoscând cã nu
deþinem un original al textului lui Cassius Dio?!

4. Au fost distruse de Romani sanctuarele dacice sau au fost “acoperite” de propriii lor servanþi, în retragere, iar
ulterior au suferit deteriorãri seismice ºi intervenþii umane (invazii medievale neconsemnate; recoltare de lespezi;
cãutãri de comori, etc.)?! ªi-au încãlcat în porþiunea de Dacie abilii Romani (invadatori ai zonei capitalei dacice ºi a

“KOGAION” sau “SARMIZEGETUSA”?...
 Prof. Timotei URSU

→→→→→
→→→→→
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importantelor mine de aur ale acestora!) principiul celebru “PAX ROMANA” prin care se recunoºtea populaþiilor din
provinciile cucerite – (“captatio benevolentiae”!) - organizarea localã ºi practicarea cultualã tradiþionalã?!

5. Contemporan cu perioada presupusei modernizãri a sanctuarelor de la Dealul Grãdiºtei ºi, în mod evident, bine
informat asupra zonei Istro-Balcanice, Strabon se referea la un “loc sfânt al geto-dacilor” numit KOGAION sau
KOGAION-ON? Era sau nu era acesta situat la Dealul Grãdiºtei, pe Piciorul Muncelului, în Munþii Orãºtiei? Se afla
sau nu acolo ºi “capitala regalã a dacilor”?

6. Este posibilã (sau nu) explicarea importantului nume KOGAION(ON) prin actuala limbã românã?
7. A “pierit” limba daco-geþilor, înlocuitã miraculos de un “melange” latino-slavo-maghiaro-turcic, care înseamnã

actuala limbã românã?
8. În conceptul politico-statal al geto-dacilor, Regele ºi Marele Preot locuiau în aceeaºi “capitalã”?
9. Capitala dacilor (asemenea unui “centru al... ºefului unei congregaþii de stâne?!”) se afla, într-adevãr, în vârful

Munþilor Orãºtiei? Capitala provinciei “romane” Dacia Felix (capitalã denumitã, straniu: “Colonia Dacica Sarmizegetusa”
doisprezece ani, pânã în 118!...) a fost fondatã ºi ridicatã de militarii ºi coloniºtii romani?! Era Regele dacilor, înaintea
razboaielor din 101-106, ºeful unei “bande de tâlhari”, fugãrit ºi nevoit sã se ascundã în fundul munþilor?!

10. Au fost, cumva, GEÞII ºi GOÞII neamuri diferite, ori – dupã cum afirmã Iordanes ºi o pleiadã de istorici
medievali – “acelaºi neam”?!

11. Au cunoscut sau nu au cunoscut daco-geþii scrisul? Sunt, cumva, “Plãcuþele de plumb de la Sinaia” simple falsuri?!
12. Au “dispãrut din istorie” dacii, dupã o ocupaþie romanã realizatã pe cel mult un sfert din habitatul lor la nord

de Dunãre?
 În sprijinul celor interesaþi în descifrarea acestor “întrebãri dacice”, prezentãm astãzi un fiºier menit sã dea - în

mãsura posibilitãþilor oferite de dialogul istoric - repere orientative vizând întrebarea nr. 5: În Munþii Orãºtiei:
“SARMIZEGETUSA” sau “KOGAION”? ( pentru cei interesaþi într-o bibliografie ºi o argumentare suplimentarã,
reamintesc capitolul I (pg.9-51) din cartea PLEDOARII PRO-DACICE, Timotei Ursu, New York, 2007).

Pentru început, reproducem din STRABO, Geografia,VII,3,5, fragmentul original (ºi pentru mai uºoara lui citire
transcriem textul în grafie latinã). Vorbind în prealabil de obiceiul instituit la geþi de Zamolxis, de a fi un sfãtuitor al regelui,
ºi anume un sfãtuitor retras în pustietatea munþilor la care regele venea pentru a se sfãtui, Strabon continuã astfel:

...”...KAI TO OROS HUPELÊPHTHÊ HIERON, KAI PROSAGOREUOSIN HOUTÔS: ONOMA D’AUTÔI
KÔGAIONON, HOMÔNUMON TÔI PARREONTI POTAMÔI...” (Cf, ediþiei H.C.Hamilton, internet
www.perseus.tufts.edu; 2008)

Traducerea, cuvânt-cu-cuvânt ºi cu respectarea formei gramaticale din original, este urmãtoarea:
 “ ...ªI ACEL MUNTE L-AU SOCOTIT SFÂNT ªI (l-au ) DENUMIT CUM URMEAZÃ: CU NUMELE ÎNSUªI

AL KOGAIONILOR, ACELAªI NUME CU AL CURGÃTORULUI PE ALÃTUREA PÂRÂU”. (Kogaion-on este un
genitiv (plural) al apartenenþei; vezi “Sarmizegetusa Basilei-on” = “a Regelui”, or în denumirea vechilor sanctuare
greceºti: “Hera-i-on” (Al Herei), “Philippe-i-on”, “Asclepi-on”, etc. În greaca veche, pluralul substantivelor terminate
în – on, fac genitivul în –onon!)

 Dincolo de alte particularitãþi remarcabile, sã reþinem din naraþiunea lui Strabon cã “locul Kogaionilor” (genitiv
plural!) este caracterizat prin izolare monahalã montanã ºi nu în sau în preajma unei “capitale”. Autorul acestor
rânduri este partizanul ferm al opiniei cã la Dealul Grãdiºtei ºi în aripa montanã Muncel – Godeanu din Munþii Orãºtiei
se afla epicentrul anticului ºi, dupã cum vedem, celebrului loc “al KOGAIONILOR”; ºi cã acolo, cu excepþia
complexului sacramental-cultual, a centrului siderurgic (ºi acesta cu conotaþie sacramentalã!), a tainiþelor de depozitare
a tezaurelor ºi – posibil – de detenþie a prizonierilor, incluzând habitatul adiacent al “servanþilor civili” necesari acestor
acþiuni, acolo – aºa cum de altfel confirmã cercetãrile arheologice! – nu a existat niciun fel de “capitalã politico-
militaro-administrativã.” Denumirea actualã de “Sarmizegetusa REGIA” aplicatã acestui complex din Munþii Orãºtiei
nu are absolut niciun fel de sprijin documentar. Ptolemeu însuºi fixeazã explicit pe harta sa - în secolul II AD., “
ZARMIZEGETUSA BASILEION” (“Sarmizegetusa Regalã” în limba greacã, singurul reper documentar pentru aceastã
denumire transferatã abuziv în ... Munþii Orãºtiei !) - la latitudinea ºi longitudinea ulterioarei “Colonia Dacica
Sarmizegetusa Ulpia Traiana”. Probabil cã acolo ºi era aceea, dintru bun început! Privind identificarea în orizontul
medieval a capitalei administrativ-politico-militare a dacilor cu Colonia Dacica Sarmizegetusa Ulpia Traiana (ºi nu
o localizare a acesteia la Dealul Grãdiºtei sau în Munþii Orãºtiei!) vine în sprijin proba indubitabilã a hãrþii “ROMANI
IMPERII IMAGO” a lui Abraham Ortelius, realizatã în 1590, hartã care precizeazã textual: “Zarmisgetusa (sic!),
Decebali quondam Regia; que postea dicta est Ulpia Traiana” (“Zarmisgetusa, odinioarã Reºedinþa Regalã a lui
Decebal; care dupã aceea este numitã Ulpia Traiana”).

În ce priveºte ruinele de la Dealul Grãdiºtei, confuzia îºi are originile încã în secolul al XVI-lea (vezi: colectiv Ioan
Glodariu, “Sarmizegetusa...”,1996,pg. 16) când umanistul Gaspar Héltai, vorbind de “un oraº cu fundamentele la
vedere” sugereazã în maniera renascentistã a timpului, cã acesta ar fi... “roman”. Cã nu era “roman” (în pofida
repetãrii aserþiunii de cãtre Paul Török în secolul al XVIII-lea, care se baza pe un ciob de teracotã pe care a “citit
latineºte”: “...per Scorilo”) a devenit destul de clar în secolul al XX-lea; dar sugestia cã acolo a fost “un oraº” l-a
determinat pe Nicolae Densuºianu sã lanseze - pare-se: primul!? - ideea cã acolo ar fi fost... “Capitala Dachilor”.
Pentru cã problema localizãrii capitalei dacilor îºi aflã dezlegarea în strânsã legãturã cu credibilitatea localizãrii
Kogaionului la Dealul Grãdiºtei, reproducem aici - cu valoare de fiºe bibliografice - câteva opinii exprimate în timp.
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Nicolae Densuºianu, DACIA PREISTORICÃ, 1913
Considerã cã marele centru al pelasgo-tracilor (hyperborei) a fost Muntele Omul din Bucegi (“Columna

Ceriului”) ºi situeazã “Templul lui Apollo” (Hyperboreic) în... Insula ªerpilor din Marea Neagrã. Dupã
toate probabilitãþile el confundã situarea “centrului sacru” cu alte posibile locuri de strãveche practicã
cultualã. Are în schimb uriaºul merit al reproducerii unui aparat bibliografic uriaº, extrem de util astãzi, în
coroborarea cu ultimele date ale cercetãrilor. El semnaleazã de asemenea (pg.477 – 479) cã în Munþii
Orãºtiei, vizitatã de arheologii M.J.Ackner, J.F. Neigebaur ºi A Fodor încã de la mijlocul secolului al XIX-
lea) se aflã “...cea mai importantã ruinã de cetate a Transilvaniei... Grãdiscea – (sic!) - de la Muncel, ...” (...)”
..aria acropolei de la Muncel este cu mult mai vastã decât a acropolelor de la Troya, de la Tirinth, de la Athena ºi
chiar decât a Mycenei...”;“... resturile unui templu antic de o formã rotundã cu un diametru (interior?) de 15
stânjeni, 28.447 m. Mai subzistau aici ºi bazele de porfyr (andezit, n.n.) pe care au fost aºezate columnele templului,
dar aceste columne pe la 1838 erau dispãrute sau poate acoperite de ruine iar la o depãrtare de o sutã de paºi de
ruinele templului se mai vedeau douã altare frumoase, însã foarte simple, fãrã inscripþiuni, unul de porfyr sienitic
ºi altul de marmorã albã”. N.D. mai menþioneazã “resturile unui vechi apeduct” ºi “rãmãºiþele unui circ (
agora?) în afarã de muri (ziduri), ce fusese înconjurat cu un zid gros de 2½ ‘ (0.79 m.) format din pietre tãiate,
având o periferie (circumferinþã) de 115 paºi ( 101.777 m) ºi o lãþime de 90’ ( 28.447)” (Probabil confuzie cu
“templul antic de formã rotundã”, având aceeaºi “lãþime” - adicã Marele Sanctuar Rotund; confuzie facilitatã
de faptul cã, se pare, N.D. nu a vizitat personal locul, rezumându-se sã citeze din cei doi arheologi
transilvãneni). Se inventariazã însã, corect, ºi “...urmele unui stabiliment balnear, ce odatã fusese pavat cu
mozaic, precum ºi bazinul unui lac artificial, pe lângã ale cãrui margini se vedeau împrãºtiate pietre mari, tãiate”.

În subsolul paginii 477, N.D. adaugã nota: 2) Froechner (La Colonne Trajane, p.21 nr.90) face o confuzie
între Grãdiºcea de la Muncel ºi Grãdiscea de la Haþeg (Várhely), ºi aceasta este cauza pentru care dânsul crede cã
cetatea bãtrânã de pe Columna lui Traian ar fi însãºi Sarmizegetusa, capitala Dacilor. Sarmizegetusa romanã era
construitã pe ºes ºi în jurul satului numit astãzi Grãdisce nu se aflã nicio înãlþime cu ruine dace sau romane.
Acropola de pe Columna lui Traian este un munte fortificat ºi Dio (lib.LXVIII, 8,9) face anume deosebirea între
ακρα, ορι εντετειχισμενα  ºi între Βασιλεια dachilor”. La pg. 478, parcurgând argumentaþia care va fi
preluatã aidoma de arheologia românã, cã “acropola de la Grãdisce” a fost demolatã “din ordinul ºi sub ochii
împãratului Traian”, concluzioneazã: “Probã cã ea n-a mai fost reconstruitã este (faptul) cã în ruinele sale nu s-
a descoperit nici un obiect de artã romanã; monedele care s-au descoperit aici nu trec mai departe de timpul lui
Traian, (ºi anume) fãrã predicatul Dacicus”.

Vasile Pârvan, GETICA,1926, pg. 161-162
Nu se pronunþã ferm pentru o eventualã “disociere a capitalelor”; dar, referindu-se la KOGAIONON,

scrie: “Ca ºi marele preot, aºa ºi discipolii sãi asceþi, vor fi locuit prin peºteri (?! n.n.), pe vârfurile neumblate ale
munþilor. Dar loc sfânt, de pelerinaj, va fi fost numai muntele KOGAIONON, lângã apa cu acelaºi nume, unde era
sihãstria marelui preot “într-un loc cu peºterã“ (Poseidonios la Strabo, p.298), pe care numai regele ºi servitorii lui
îl vedeau spre a-i cere sfaturi: cãci el era “sfãtuitor ºi tovarãº la conducere” fiind singurul “destoinic sã interpreteze
cele venite de la zei”. (...) Faptul cã oameni ca Poseidonios ºi Flavius Iosephus citau pe cãlugãrii geþi ca pilde
general cunoscute, ne dovedeºte vechimea ºi seriozitatea acestei instituþii social-religioase getice”. Identificând
denumirea ptolemeicã Zarmizegetusa Basileion,??p.262)?? Pârvan face prima “egalizare”, translând din
greacã în latinã, într-o parantezã: “(Zarmizegethusa Basileion = Sarmizegetusa Regia)”.Dupã opinia lui,
Sarmizegetusa este... “(Oraº) aºezat de Ptolemaeus destul de exact ca direcþie pe hartã,cu long. ºi lat. ( sic!)
greºite”. Face o amplã analizã lingvisticã (comparativã) asupra numelui, concluzionând: “În orice caz însã,
numele – aºa de rãu pãstrat chiar în izvoarele literare (...)a trebuit sã aibã o origine istoricã politicã (s.n.) ºi deci
o denumire în legãturã cu fundatorul, un vechi rege dacic al cãrui nume va fi fost ZARMOS sau SARMOS”. În
nota 239 (pg. 550), editorul retipãririi lucrãrii lui Vasile Pârvan, Radu Florescu, încearcã (1982) o explicaþie
personalã, în fapt o soluþie de compromis: “Localizarea dupã coordonatele lui Ptolemeu, cu eroarea zonalã
compensatã, corespunde ULPIEI TRAIANA SARMIZEGETUSA ºi nu Grãdiºtei Mun celului. (...) În perspectiva
informaþiei noastre aceastã nepotrivire – care persistã ºi dupã compensarea erorii zonale - constituie o dovadã în
plus cã Ptolemeu descrie Dacia Romanã ºi nu pe cea Regalã, liberã sau mãcar din momentul cuceririi ( când
Colonia Ulpia încã nu purta numele de Sarmizegetusa –cf. D. Tudor,Oraºe, târguri ºi sate în Dacia Romanã, p.74)”
(Radu Florescu nu poate explica, totuºi, de ce - notând în a doua parte a secolului al II-lea... oraºul din Dacia
Romanã - Ptolemeu numeºte textual Sarmizegetusa, cea din locul actualei Ulpia, drept “REGALÃ” ºi nu...
“IMPERIALÃ” ?! Precum se ºtie, termenul grecesc “basileo” denumea în mod exclusiv funcþia de rege al
unui neam, al unui þinut, al unui trib sau al unei cetãþi din zonele “barbare”, exterioare Imperiului Roman!)

Constantin Daicoviciu, DACII DIN MUNÞII ORÃªTIEI, articol 1950, în”DACICA”, p.31-32)
Reputatul istoric, profesor universitar ºi academician i-a urmat lui D.M.Teodorescu în marele efort de sãpare ºi

scoatere la luminã a relicvelor de la Dealul Grãdiºtei (1949 – 1970). Evoluþia opiniei sale ar putea surprinde, de la
1950 la 1954, dacã n-am înþelege cã, prin invocarea unei posibile capitale politice a dacilor (ºi nu a unui “loc de
cult”), el a determinat autoritãþile guvernamentale comuniste sã-i asigure... fondurile necesare sãpãturilor; judecând
dupã ostilitatea orânduirii comuniste pentru orice “forme de cult”, subterfugiul lui C.Daicoviciu devine, oarecum, de
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înþeles! În 1950 el scria:

 “ Aceastã “Cetate Mare nu dominã, de fapt, nimic; ea constituie în realitate un loc de refugiu greu de atins....”
, pentru ca - în 1951, sã fie ºi mai explicit: “... modificarea unei pãreri mai vechi a noastrã ºi a altora despre
rostul aºezãrii de la Grãdiºtea Muncelului. Nu mai credem anume ca ea sã fi fost o “cetate de scaun, un fel de
reºedinþã permanentã a regilor daci. Pentru aºa ceva locul ºi clima nu s-ar potrivi (s.n.). “...Era... un venerat loc
de închinare, centru religios al obºtei dacilor (s.n.)... dar ºi un loc chemat sã reziste, ca o ultimã salvare, (chiar) ºi
celor mai îndãrãtnice atacuri ale vrãjmaºului nãvãlitor” (SCIV I/1951, pg.125-126), pentru ca, în 1962, la
Colocviul Internaþional asupra civilizaþiei balcanice, (vezi “DACICA”, pg.110) sã îºi revizuiascã din nou
poziþia – probabil din motivul indicat mai sus! – declarând: “. Este evident un fapt, acela cã aºezarea de la
Grãdiºtea Muncelului trebuie sã fie consideratã (s.n.) drept centru politic, militar ºi religios al poporului dac, pe
parcursul celor douã secole care preced cucerirea Daciei de cãtre Romani”.

Alexandru Vulpe, GETUL BUREBISTA... (în STUDII ªI COMUNICÃRI, Piteºti, 1968, p.51-52)
Se afiliazã - dupã pãrerea noastrã: oportunistic într-o perioadã dominatã, politic, de personalitatea lui

C.Daicoviciu! - teoriei “capitalei în Munþii Orãºtiei”, respectiv la Dealul Grãdiºtei, în pofida propriilor
argumente: “...nu poate fi vorba de un mare trafic economic la originile Sarmizegetusei, care prin poziþia sa
dosnicã, înfundatã în munþii greu accesibili, feritã de marile drumuri, departe de terenuri agricole, dovedeºte cã nu
s-a nãscut decât din considerente politice (?! n.n.) ºi militare (idem: ?!) ºi cã, dacã ulterior a fost populatã, nu e
din cauza unor condiþii economice fireºti ci numai ca efect al situaþiei ei de reºedinþã strategicã a unui rege...” Vezi
ºi: Alexandru Vulpe (ºi Mihail Zahariade), GETO-DACII ÎN ISTORIA MILITARÃ A LUMII ANTICE, Bucureºti,
1987, pg.21 ºi nota 19/p. 39: “ ...muntele sfânt Kogaionon,(este) posibil Dealul Grãdiºtii din Munþii Orãºtiei –
(19:) cf. H. DAICOVICIU, DACIA, p.53. Deºi autorul rândurilor de faþã înclinã spre aceasta, se cuvin amintite ºi
o serie de obiecþii. Astfel, denumirea muntelui Kogaionon apare la Strabon în legãturã cu Zamolxis, nu cu Deceneu.
Prin urmare situarea lui în Carpaþii Meridionali ºi în special în Munþii Sebeºului nu este obligatorie. Descoperirile
arheologice nu au oferit pânã în prezent dovezi care sã ateste existenþa unui sanctuar aici în secolele VI-V îen.,
primele vestigii nu par a fi mai vechi de sec. I îen.”

Ion Horaþiu Criºan, BUREBISTA ªI EPOCA SA, Bucureºti, 1977, pg.123
Regretatul arheolog ºi istoric I.H.Criºan a fost unul din “oamenii de bazã” ai colectivului Daicoviciu,

colectiv care a sãpat la Dealul Grãdiºtii între 1950 – 1960, efectuând practic punerea în valoare a sanctuarelor
de acolo. ... “Radu Vulpe vorbeºte mai insistent de o capitalã a tuturor daco-geþilor, a lui Burebista, la Grãdiºtea
Muncelului. O asemenera pãrere nu este însã sprijinitã de descoperirile arheologice (s.n.). Trecând peste faptul cã
s-a emis pãrerea (cu care nu suntem de acord ºi vom arãta la locul potrivit de ce) cã cetatea cea mare de la Dealul
Grãdiºtii ar fi ulterioarã epocii lui Burebista, totuºi descoperirile fãcute pânã acum nu ne dau dreptul sã vedem în
aceastã cetate decât un loc de refugiu, pe toatã durata ei, mai exact spus pânã la cucerirea romanã. Cetatea cea
mare are, de o parte, o vastã zonã sacrã în care se pare cã putem identifica acel munte sfânt (Kogaionon) al daco-
geþilor; ºi apoi, existã o aºezare civilã de mari dimensiuni. Descoperirile fãcute pânã acum pe Dealul Grãdiºtii
sprijinã ipoteza dupã care cea mai mare parte a aºezãrii civile, compusã din ateliere, locuinþe, etc., a luat fiinþã mai
târziu, abia pe vremea ultimului rege al daco-geþilor, pe timpul lui Decebal”.

În cartea ITINERARE ARHEOLOGICE TRANSILVÃNENE, Bucureºti, 1982, la p. 88, I.H.Criºan scrie:
“...Cea mai plauzibilã ipotezã este aceea în conformitate cu care pe Dealul Grãdiºtii a existat un centru religios
( munte sfânt) mai vechi, ºi cã marele rege Burebista este cel care iniþiazã ºi realizeazã sistemul, chiar dacã unele
din cetãþi au o existenþã mai îndelungatã.“

Nicolae Gostar ºi Vasile Lica, SOCIETATEA GETO-DACICÃ DE LA BUREBISTA LA DECEBAL, Iaºi,
1984, pp. 84-85

“...putem presupune cã marele preot rezida, la Sarmizegethusa, centrul politic-religios pan-dacic ºi nu în vreo
peºterã, într-un imaginar munte Kogaionon” Se pare cã autorii nu acceptã ideea “bicefaliei” diferenþiate, ºef
cultual ºi ºef militar (pãstratã pânã târziu, în principatele Române: “domnitorul” ºi “patriarhul”, fiecare cu
domiciliul în altã parte!) ºi cã amestecã termenii “centru politic” cu “centru religios”. Argumentaþia lor
însã pledeazã pentru caracterul cultual al aºezãrii de la Dealul Grãdiºtei, vezi P.74: “Semnificativã este, în
susþinerea prezenþei “pantheonului” la geto-daci, gruparea marilor sanctuare de la Sarmizegethusa Regia (Dealul
Grãdiºtei, n.n.) ce se constutuie ca un centru religios- spiritual de caracter pan-dacic...” (s.n.)

 István Ferenczi, PROBLEMA AªEZÃRILOR CIVILE DACICE... (în Acta Muz. Napocensis, XIV, Cluj-Napoca,
1977, pg. 73)

 Chiar dacã preferã o anume ambiguitate:
 “ ... neîndoielnic rãmâne, deocamdatã, faptul cã întregul sistem de fortificaþii, de proporþii grandioase (din

Munþii Orãºtiei, n.n.), avea în centru cetatea cea mare de la Grãdiºtea Muncelului... (...)...centrul economic,
politic, militar ºi religios al dacilor (!? n.n.) ºi, în caz de nevoie, sã ofere un ultim loc de refugiu regilor daci”
(s.n.), - sã reþinem cã Ferenczi reia mai vechea idee a lui A.Fodor (sec. XIX), aceea cã la Dealul Grãdiºtei
nu era, propriu-zis, o “capitalã regalã” ci doar un posibil “ultim loc de refugiu” pentru regele dac! Acelaºi
autor, în “CONTRIBUÞII LA SOLUÞIONAREA PROBLEMEI FORMÃRII ORAªULUI LA DACI”, (pg. 60-61
în STUDII DACICE,Cluj-Napoca, 1981), oferã interesante jaloane pentru localizarea Kogaionului: “ ...dacã
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ne gândim la relatarea bine cunoscutã a geografului grec Strabon referitoare la muntele sacru al dacilor Kogaionon
ºi la impozantul grup de sanctuare existente în apropierea cetãþii celei mari de la Grãdiºtea Muncelului, este foarte
ispititor sã enunþãm cã muntele Kogaionon este identic cu Godeanul de astãzi (un pisc din Munþii ªureanului, de
fapt terminaþia cea mai nord-vesticã a complexului sculptural Râu ªes, cu o înãlþime absolutã de 1659 m.), dar în
aceastã privinþã nu dispunem de nici o dovadã. În altã ordine de idei, este foarte adevãrat cã sãpãturile din anul
1951 de la Grãdiºtea Muncelului, în centrul Marelui Sanctuar Rotund de andezit, de pe terasa a XI-a, la o adâncime
de peste 2 m., au dat de un nivel inferior de locuire; dar, având în vedere dimensiunile foarte modeste ale secþiunii
de încercare (s.n.!), nu s-a putut constata dacã pe acel nivel inferior au existat cândva tot construcþii de cult – cum
afirmã la un moment dat I.H.Criºan – sau ele fuseserã de cu totul altã naturã. dacã s-ar dovedi cã în acel loc, în
timpurile anterioare folosirii sanctuarelor cunoscute actualmente (care ºi ele au douã faze de construcþie), existase
într-adevãr un loc de cult mai primitiv, identificabil eventual cu Kogaionon, atunci am avea o cheie pentru dezlegarea
tainei în ce priveºte cauzele care au jucat un rol hotãrâtor la întemeierea unei aºezãri cu o însemnãtate crescândã
tocmai în acest colþ interior, ascuns, al Platformei Luncanilor, la poalele terminaþiei de nord-vest a suprafeþei de
denudaþie Râu ªes. Iatã deci necesitatea rezolvãrii unei probleme de cronologie ºi de topografie arheologicã foarte
importante, de care nu depinde numai cunoaºterea unui capitol anterior al istoricului Sarmizegetusei dacice, dar ºi
deschiderea posibilitãþii de a da o explicaþie cât de cât justã, în orice caz mai plauzibilã, privind cauzele întemeierii
unei aºezãri de tip proto-urban tocmai în acest loc nu prea potrivit pentru o comunitate numeroasã (s.n.), în raport
cu condiþiile demografice ale Daciei de dinaintea cuceririi romane.”

 I.Glodariu, E. Iaroslavschi, Adriana Rusu, Florin Stãnescu, SARMIZEGETUSA REGIA, CAPITALA DACIEI
PREROMANE”, Deva, 1996

 Cartea, de peste 300 pagini, adresatã marelui public, conþine totuºi o serie de informaþii de specialitate
valoroase, mai ales în capitolul de archaeo-astronomie datorat lui Florin Stãnescu. Autorii “acceptã”
localizarea Kogaionului la Dealul Grãdiºtei, în Munþii Orãºtiei, dar insistã cu inexplicabilã încãpãþânare în
localizarea tot acolo a...”capitalei”, chiar în pofida propriilor argumente, vezi p.33: “Locul retras, îndepãrtat
de marile drumuri comerciale ale vremii, altitudinea mare (1000 metri în cetate), climatul instabil de munte,
coama neospitalierã (a piciorului Muncelului intrat în literatura arheologicã cu numele de Dealul Grãdiºtii)
formatã din micaºistul ce nu se preteazã la terase naturale, absenþa totalã a terenurilor propice agriculturii,
chiar a pãºunilor în imediata apropiere, distanþele considerabile pânã la sursele de exploatare a minereurilor de
fier, ar fi pledat împotriva stabilirii acolo a capitalei.”

 Adriana Rusu-Pescaru, SANCTUARELE DACIEI, Deva 2005, p. 9:
...”Descoperirea construcþiilor cu destinaþie sacrã într-un numãr de 21, din totalul de 35 (identificate în România,

n.n) în zona capitalei statului dac, ne îndreptãþesc spre spusele lui Strabon (Strabon,Geografia,VII,3,5) cã aici, la
Sarmizegetusa Regia, gãsim muntele sfânt – Kogaionon. Cercetarea la Sarmizegetusa Regia a Marelui Sanctuar
circular, cu încãperi (sic!) concentrice ºi a celei centrale cu absidã, a fãcut pe mulþi cercetãtori sã atribuie rolul
de construcþie de cult pentru diverse alte edificii care aveau în componenþã absida (D.Antonescu, op. cit. p.209-
212; I.H.Criºan, Spiritualitatea, p.213-215; S.Sanie, op. cit. p.34-38; Al Vulpe, Despre unele aspecte ale spiritualitãþii
dacice, în Thraco-Dacica, VII, 1-2, 1986, p.101-111) , fie cã erau de formã circularã fie rectangularã”.

Paul ªtefãnescu, ENIGME ALE ISTORIEI ROMÂNE, Buc. 2003,pg. 7,8:
...” (armata romanã) ... a întâlnit fortificaþii inexpugnabile, mai ales acelea ridicate în jurul Sarmizegetusei, centrul

vital al statului dac”.,,(...) Decebal...transformând masivul muntos din jurul Sarmizegetusei într-un sistem de fortificaþii
capabil sã facã faþã armatelor romane.”

....”Romanii, cu preþul a mari sacrificii au reuºit sã cucereascã fortificaþiile geto-dacice din Munþii Orãºtiei,
ajungând în cele din urmã la Sarmizegetusa..”(8).

Dan Oltean, BUREBISTA ªI SARMIZEGETUSA, Buc. 2007, p. 1, 2 ºi 10:
În acest recent ºi bogat volum, în care prezintã o serie de ipoteze personale ambiþioase, autorul - dupã

pãrerea noastrã - porneºte de la unele premize greºite care îl conduc, inerent, înspre rezultate cel puþin
discutabile:“Dacã este un adevãr unanim acceptat (?!) relaþia de ordin istoric care-l aºeazã împreunã pe Burebista
ºi capitala Sarmizegetusa, atunci aceastã evidenþã trebuie sã se verifice în toate ipostazele concrete” (p.12) “...Putem
afirma aºadar cu certitudine (!?) cã Sarmizegetusa este situatã pe Dealul Grãdiºtii sub Vârful Godeanu, în inima
Munþilor Orãºtiei. (...) O altã Sarmizegetusã nu poate exista deoarece ea este cea mai mare ca suprafaþã, are cele
mai multe sanctuare, posedã cele mai grandioase construcþii dintre toate davele descoperite pânã acum pe teritoriul
fostei Dacii” (p.10) Cititorul ar trebui sã aibã în vedere: 1. Nu este “un adevãr unanim acceptat”. 2. NU
existã nicio dovadã istoricã a relaþiei Burebista-Kogaionon. 3. Sarmizegetusa (viitoare Ulpia) pare a fi fost
construitã anterior ca “centru administrativ” ºi modernizatã la sfârºitul sec. I e.n. cu meºteri romani. 4.
Nu existã nicio dovadã istoricã asupra “ situãrii Sarmizegetusei pe Dealul Grãdiºtii”. 5. ”Construcþiile
grandioase ”pot consemna importanþa acordatã de daci Kogaionului - ca centru sacru, centru siderurgic,
monetãrie ºi “tainiþã statalã” - ºi nu capitalei administrativ-politice. 6. Construcþia grandioasã de la Dealul
Grãdiºtei nu este o “davã” (autorul confundã termenii; dava este o construcþie militarã, de apãrare ºi
fortificatã defensiv, ceea ce nu e cazul la Cetatea de la Dealul Grãdiºtii!).

 ***
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În comuna Ruginoasa, din judeþul Iaºi, se mai pãstreazã, încã, un obicei desprins parcã de pe un tãrâm barbar ºi anume,
ritualul bãtãilor cu bâte, care se þine de fiecare datã la cumpãna dintre ani, adicã pe 31 decembrie ºi dacã nu s-ar þine se
socoteºte cã ar fi un semn rãu pentru anul care vine.

Tinerii din Ruginoasa, împãrþiþi în douã tabere adverse, numite deleni ºi vãleni, adicã cei din deal ºi cei din vale, se adunã în
aceastã zi în vatra satului, sub privirile localnicilor, care nu au dreptul sã intervinã în favoarea vreunei tabere, ori alta ºi încheie
anul printr-o bãtaie cu ciomegele. Cei declaraþi victorioºi au privilegiul de a-ºi alege cele mai frumoase fete la balurile care
urmeazã, iar potrivit celor spuse de bãtrânii satului, cândva aveau un cuvânt de spus în adunãrile comunitãþii ºi chiar anumite
drepturi asupra recoltelor. Tradiþia se numeºte în graiul localnicilor Malanca ºi este bine de ºtiut cã, deºi pare un obicei violent,
nimeni nu este rãnit, câºtigãtorii sãrbãtorind de fiecare datã victoria bãtând cu mãciucile în pãmânt.

Arãtãm aici cã un astfel de ritual exista în Egipt, în urmã cu 2.500 de ani întrucât este descris de Herodot în cartea sa de
cãpãtâi „Istorii“ ºi transcriem mai jos conþinutul lui pentru a înþelege mai bine de unde derivã Malanca de la Ruginoasa, numit
în limbajul de ziar „festivalul bâtelor“.

„Cei care se adunã la Heliopolis ºi Buto aduc numai jertfe. Dar la Papremis, ca ºi în alte oraºe, alãturi de jertfe se fac ºi slujbe
religioase; la scãpãtatul soarelui, câþiva preoþi îºi fac de lucru pe lângã statuia zeului, în timp ce alþii, cei mai mulþi, aºteaptã la
intrarea templului cu ciomege de lemn în mânã. Alþi oameni, mai bine de o mie, stau învãlmãºiþi în faþa lor de partea cealaltã ºi
rostesc rugãciuni, þinând ºi ei fiecare ciomege în mânã. Statuia, care se aflã într-un mic chivot de lemn poleit cu aur, este dusã
din ajun într-un alt sfânt lãcaº. Cei câþiva preoþi, rãmaºi lângã statuie, trag o cãruþã cu patru roate care poartã chivotul cu statuia,
iar ceilalþi, care aºteaptã în faþa propileelor, îi împiedicã sã intre în templu. Cei care stau ºi se roagã (de partea cealaltã), sãrind în
ajutorul zeului, îi ciomãgesc pe ceilalþi, care se apãrã (la rândul lor). ªi atunci sã vezi încãierare cu ciomegele: îºi sparg capetele,
ba, dupã câte cred eu, mulþi chiar mor din pricina rãnilor. Egiptenii însã ziceau cã nu moare nici unul“.

Ceea ce se înþelege, din cele spuse de Herodot este cã în spatele acestor ciomãgeli rituale se aflã un scenariu care reitereazã
momente din biografia unor zeitãþi importante din panteonul egiptean, iar aceastã informaþie poate conduce la a afla ceea ce
semnifica cândva bãtaia de la Ruginoasa. Se observã cum confruntarea dintre cele douã tabere având ca mizã intrarea statuii în
templu, statuie ce era dusã din ajun într-un alt sfânt lãcaº, pentru „a se înnoi“, am zice noi, era precedatã de rugãciuni colective,
amãnunt ce ne face sã ne întrebãm dacã numele de Rugionoasa al localitãþii nu vine cumva de la rugã.

Bãtaia cu ciomegele avea loc la egipteni între membrii aceleiaºi comunitãþi, cele douã tabere fiind împãrþite astfel: o tabãrã îi
reprezenta pe cei din templu unde-ºi avea locul de drept statuia zeului, o alta pe cei din afarã. La Ruginoasa actanþii sunt vãlenii
ºi delenii, reprezentanþi ai templului din deal ºi templului din vale, într-unul fiind locul statuii ori un substitut al statuii iar în
celãlalt sfântul lãcaº unde se exila statuia în ziua precedentã sãrbãtorii.

Dupã cum scria Madeleine Biardeau (4), despre spaþiul religios vedic, mult asemãnãtor celui getic, atunci când un ansamblu
arhitectural cu funcþie sacrã se aflã pe un deal, un „templu de sus“ se opune în mod invariabil unui „templu de jos“. Templul din
deal conþine, de obicei, o reprezentare teribilã, înspãimântãtoare, în schimb în templu din vale, care este mult mai frecventat de
credincioºi, zeul este însoþit de o zeiþã, care îi poate fi soþie, sorã sau mamã. De fapt tocmai despre un sanctuar comun mamã-
copil ne vorbeºte ºi Herodot, în prelungirea textului citat mai sus, pe care îl citãm mai departe pentru o cât mai corectã înþelegere:

„Cei din partea locului povestesc cã sãrbãtoarea se þine din urmãtoarea pricinã: în acest templu locuia odatã mama lui Ares.
Zeul, care crescuse departe de ea ºi ajunsese la vârsta bãrbãþiei, veni la templu sã o vadã. Cum nu-l mai vãzuserã pânã atunci,
slugile mamei sale nu l-au lãsat sã intre, ci l-au alungat. El însã, întorcându-se cu oameni dintr-un alt oraº, a bãtut slugile ºi a
pãtruns pânã la mama lui. De la aceastã întâmplare se spune cã se trage obiceiul bãtãii cu ciomegele în ziua sãrbãtorii lui Ares“.

Aºadar, Herodot ne informeazã în termeni destul de expliciþi cã sãrbãtoarea era dedicatã lui Ares – zeul rãzboiului, informaþie
importantã ºi de la care trebuie pornit în încercarea de a înþelege evenimentul ritual, numit Malanca de le Ruginoasa. Dacã avem
în vedere ºi faptul cã istorii antichitãþii au arãtat cã Ares al grecilor nu este o zeitate autohtonã greceascã ci ea a fost importatã
din Tracia devine tot mai limpede cã la Ruginoasa se pãstreazã, ca prin minune, dupã trecerea a mii de ani un ritual dedicat zeului
traco-geto-dac al rãzboiului iar spre aceastã concluzie ne conduce nu doar similitudinea scenariilor dupã care se desfãºoarã ci
ºi alte amãnunte la care vom face în continuare referire. Prin ricoºeu mitologia traco-geto-dacicã este donatoare ºi pentru
mitologia romanã întrucât Marte al romanilor nu era decât o adaptare a lui Ares grecesc, iar faptul cã zeul rãzboiului s-a nãscut
la geþi este consemnat ºi de cãtre Iordanes aspect asupra cãrora vom mai reveni.

Mai întâi însã este necesar sã înþelegem natura dualã a zeului Ares, datã prin faptul cã pe de o parte el patrona luptele, fiind
deci o divinitate teribilã în stare sã înfrângã ºi sã distrugã, iar pe de alta deþinea atribute legate de fertilitatea ogoarelor ºi a
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femeilor, iar dansurile rãzboinice ce îi erau dedicate vizau, de obicei ambele funcþii, nu întotdeauna înþelese de greci, aºa cum se
întâmplã cu tot ceea ce este adus din afarã. Probabil în aceste dansuri plugul era ºi unealtã pentru arat ºi armã de luptã ca ºi la
Balarama al hinduºilor ºi cum se poate deduce ºi din scenariul Cãluºarilor, unde nu s-a observat încã faptul cã imprecaþia
„Hãlãºa!“, rostitã între douã figuri de dans înseamnã, în limba sanscritã „Plugul!“ (hãlã). Existã un episod din biografia lui Ares,
ca o parabolã la natura sa de zeu al fertilitãþii ºi anume relaþia sa extraconjugalã cu zeiþa frumuseþii Afrodita, descoperitã de
Helios-Soarele, situaþie ce nu trebuie judecatã prin prisma termenilor de moralitate, cu atât mai mult cu cât, în unele variante Ares
este chiar soþul legitim al Afroditei. Bãtaia cu ciomegele în pãmânt a celor victorioºi în Malanca de la Ruginoasa ar trebui sã
semnifice trezirea pãmântului la un nou ciclu de vegetaþie, o nouã hierogamie între cerul pluvial ºi Tera, îngemãnare patronatã
ºi asistatã de sus de cãtre Soare, întocmai cum Helios îi surprinde pe Ares ºi Afrodita în îmbrãþiºarea patului. Cultul lui Ares în
Grecia, de sorginte strãveche, tracicã, greºit înþeles de cãtre greci îl prezintã la Trezena ca tatã al amazoanelor, venerat împreunã
cu ele în acelaºi templu, iar la Tegeea el apare ca un zeu al femeilor, iar toate aceste abateri de la regulã par a se fi format în mediu
traco-geto-dacic, înainte ca el sã treacã în cultura elinã arhaicã ºi clasicã.

Iar dacã ar fi sã cãutãm un personaj din cântecele bãtrâneºti ale românilor, cele autentice ce vin din strãvechime care dispune
de calitãþile de mai sus ne putem opri la Manea din Toma Alimoº, cel cu mãciuca nestrujitã, numai din topor cioplitã, deci un
rãzboinic, dar în acelaºi timp ºi

 Manea al câmpiilor
 Stãpânul crângurilor
 Drãgãstosul fetelor
 Iubeþul nevestilor

În favoarea unei zeitãþi getice cu nume provenind de la rãdãcina „man“ pledeazã resursele lingvistice ale limbii române unde
avem atât „mânia“ ca izbucnire violentã cât ºi „mãnos“ - rod bogat, calitate a pãmântului. Cã geþii nu numai cã au avut o
divinitate de tip Ares-Marte, dar cã aceastã divinitate le-a aparþinut lor de drept ºi ca sorginte ºi nu grecilor ori romanilor, o
spune chiar istoricul Iordanes, citându-l de fapt pe Virgiliu, în lucrarea sa intitulatã Getica:

„Pânã într-atât au fost lãudaþi geþii, încât s-a spus cã la ei s-a nãscut Marte, pe care fantezia poeþilor l-a numit zeu al
rãzboiului, de unde ºi Virgiliu spune: Tatãl Gradivus, care ocroteºte ogoarele getice. Pe acest Marte geþii l-au adorat întotdeauna
cu un cult sângeros (cãci prizonierii uciºi erau jertfe ale lui), socotindu-l zeul rãzboiului, care nu poate fi îmblânzit decât cu sânge
omenesc. Lui i se dedicau primele prãzi, lui i se atârnau de trunchiuri de copaci hainele luate de la duºman ºi i se acorda mai multã
pietate religioasã decât celorlalþi zei, fiindcã li se pãrea cã divinizându-l pe el îºi divinizeazã propriul strãmoº.“

Acel copac consacrat Tatãlui Gradivus al geþilor ºi de care se atârnau prãzile de rãzboi trebuie sã fi fost stejarul pentru cã el
se mai numeºte la români ºi „grãdun“ (8) sau „gorun“, adicã groaznicul, pentru cã în limba sanscritã cuvântul „ghora“ înseamnã
„groazã“. În timpul lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt încã se mai pãstra obiceiul getic de a i se aduce jertfe sângeroase zeului rãzboiului,
prin intermediul stejarului , pentru cã, potrivit legendei numitã „Dumbrava Roºie“, voievodul amintit a înjugat prizonierii la
pluguri, a arat cu ei în locul animalelor, pânã la epuizarea lor fizicã ºi i-a pus sã semene ghindã, iar faptul cã pãdurea de stejari care
a rãsãrit ulterior a cãpãtat numele de la culoarea sângelui este cea mai bunã dovadã a unui cult sângeros, pãstrat în memoria
colectivã peste milenii.

Dosarul lui Gradivus al geþilor este mult mai amplu ºi nu ne propunem a-l epuiza aici, ceea ce ne intereseazã acum este a gãsi
acele corespondenþe care existã dincolo de timp ºi spaþiu geografic, cu elementele Malancai de la Ruginoasa, ºtiut fiind cã
anumite ritualuri se repetã pe diferite meridiane ºi în diferite culturi ale globului. Mai dãinuie sãrbãtori unde au loc bãtãi cu
ciomege la unele popoare de pe continentul american, însã nu este clar dacã acest obicei provine de la populaþiile amerindiene
ori el a fost transplantat de cãtre coloniºtii care au venit aici. Însã cercetãrile au arãtat, de fiecare datã, cã mitologia geticã era mai
degrabã compatibilã cu cea vedicã, întrucât, spaþiul carpato-dunãreano-pontic a fost leagãnul de formare a culturii arienilor,
populaþie anticã care a migrat apoi spre est, pânã pe teritoriul actualei Indii, iar a cãuta sã înþelegem zeul getic al rãzboiului prin
intermediul omologului sã hindus ni se pare mai mult decât necesar.

Potrivit literaturii vedice, zeul rãzboiului se numea Skanda ºi ca ºi la Ares al grecilor el este fiul cuplului divin suprem, adicã
Shiva ºi Parvati; se pare cã Parvati nu l-a nãscut direct ci doar la adoptat, iar mitul naºterii lui Skanda, numit ºi Kãrttikeya meritã
prezentat întrucât el ne aminteºte de cuplul divin mamã-copil rãzboinic din mitologia egipteanã, povestit de Herodot.

Se spune cã sãmânþa procreatoare a zeului Shiva a ajuns în fluviul Ganga, unde tocmai atunci se scãldau cele ºase frumoase
Apsara, care întruchipau constelaþia Krittika, cunoscutã de greci cu numele de Pleiade. Aceste tinere curtezane cereºti au rãmas
însãrcinate, nãscând apoi ºase bãieþi, care, printr-un act de magie s-au unit într-un singur trup cu ºase capete, 12 ochi ºi 12 braþe,
numit Karttikeya, dupã numele constelaþiei ce i-a fost doicã, sau Dvadasalocana, adicã cel cu 12 ochi. Se observã cã, dupã cum
Apsarele întruchipând constelaþia Krittika se scaldã în Ganga, tot astfel Pleiadele grecilor sunt fiice ale lui Pleione, la rândul ei
fiicã a lui Oceanos, apa fiind elementul de legãturã dintre cele douã mituri despre aceeaºi constelaþie cereascã. Constelaþia
Pleiadelor apare în Grecia, pe bolta cereascã pe la începutul lunii mai ºi apune pe la finele lui octombrie, iar perioada cât ea se aflã
pe firmamentul ceresc corespunde cu anotimpul ploilor ºi al furtunilor (9).Însãºi numele lor de Pleiade ºi al mamei lor Pleione vine
de la geticul „ploaie“, pentru cã ipoteticul latinism „plovia“ de la care se crede a deriva etimologic nu a fost atestat. Pleiadele sunt
o personificare a ploii, ploaia însemnând pentru hinduºi ºi femeia fertilã ºi anotimpul varã, anotimpul ploilor, adicã pe limba
sanscritã „varsa“, adicã vara geticã ºi deopotrivã ceea ce se varsã din cer. Aceste mituri provin dintr-o societate veche care îºi
mãsura anul prin douã anotimpuri-iarna ºi vara. Importanþa astrologicã a Pleiadelor se explicã, în primul rând prin aceea cã, în
urmã cu cinci-ºase mii de ani, rãsãritul lor marca primãvara numele celei dintâi case astrologice din zodiacul chinezesc este Mao,
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adicã Pleiadele. În Polinezia, ca ºi în Peru, anul începea în ziua în care aceastã constelaþie apãrea din nou la orizont. În aceste
douã regiuni ale lumii, ca ºi în Grecia anticã, acest grup de stele era socotit ca veghind asupra agriculturii.

Refacem astfel, prin deducþie logicã, o informaþie astãzi pierdutã ºi anume faptul cã zeul getic al rãzboiului era sãrbãtorit la
început de an nou , la rãsãritul pleiadelor, ºi anume, primãvara, în urmã cu cinci-ºase mii de ani, iar mutarea anului nou iarna a
determinat ºi mutarea ritualului pe 31 decembrie aºa cum se desfãºoarã în zilele noastre la Ruginoasa. În sprijinul acestei afirmaþii
mai aducem încã un argument ºi anume prezenþa unui animal patruped cu coarne numitã Turcã în cadrul colindelor cetelor de
feciori de an nou, care derivã dintr-o ispravã a lui Karttikeya ºi anume omorârea demonului-bivol numit Taraka. În amintirea
uciderii lui Taraka de cãtre zeul victorios al rãzboiului ºi fertilitãþii, deopotrivã, feciorii colindãtori de astãzi participã la uciderea
Turcii, o moarte violentã, prin lovire cu ciomagul, înnecare sau împuºcare (sãgetare).

 Am lãsat mai la urmã încercãrile de explicarea numelui de Malanca sub care se pãstreazã astãzi sãrbãtoarea de la Ruginoasa,
arãtând aici cã la mijloc poate fi o metatezã de la Mancala, la rându-i o transcriere incorectã a lui Mangala, care nu este decât un
alt nume al lui Karttikeya ºi totodatã numele planetei Marte în hinduism.Nu ar fi singura dovadã cã la geþi zeul rãzboiului se mai
numea ºi Mangala, toponimul Mangalia o demonstreazã.

Mai arãtãm cã, în ciclul Novãceºtilor, se mai pãstreazã amintirea unui copil de þâþã, de o putere uriaºã, abandonat de mama
lui în adâncimi de codru, în sihla munþilor cu un topor de fier de cincizeci de oca alãturi, ca jucãrie ºi armã de luptã:

Ca ºi Karttikeya, alãptat de cele ºase apsara-pleiade, copilul de o forþã uriaºã, mânuind cu dezinvolturã un topor gigantic de
cincizeci de kilograme, din cântecele novãceºti, dupã aducerea lui în cetate, este alãptat de mai multe femei, iar, dupã cum afirmã
textul, treizeci nu-i ajung ca sã-l sature. Se aflã aici arhetipul copilului cosmic, alãptat de ploi, crescut departe de mama sa ºi de
tatãl sãu-cuplul divin suprem, ºi care la un moment dat intrã, printr-o împrejurare sau alta în cetatea cereascã, pentru a-ºi
cunoaºte pãrinþii, iar momentul întâlnirii era sãrbãtorit de geþi printr-un ritual aparent violent, rãzboinic, pe potriva atribuþiilor
care-i revin zeului.

Mai întâi are loc o întâlnire cu tatãl patern, în ciclul de care vorbim, însuºi bãtrânul Novac, iar aceastã întâlnire are caracterul
unei lupte, moment în care copilul grozav îi învinge pe rând pe locotenenþii tatãlui-Gruia ºi Ioviþã. Întâlnirea cu mama, are loc mult
mai târziu, dupã spusele lui Herodot (vezi paragraful de mai sus) care descrie ritualul de la Papremis (Egipt) zeul ajunsese la
vârsta bãrbãþiei, adicã la majorat, vârstã pe care o au tinerii participanþi la bãtaia cu ciomege de la Ruginoasa. Este vârsta care
face trecere de la copilãrie la bãrbãþie, când adolescenþii devin adulþi având dreptul sã ia cuvântul ºi sã-ºi spunã pãrerea în
adunãrile sãteºti ori sã participe la rãzboaie dacã le era predestinatã o carierã a armelor ºi lucru foarte important, puteau sã-ºi
întemeieze o familie. Sunt douã aspecte distincte în tot acest ritual:ascunderea pleiadelor de pe cer, din octombrie pânã în mai,
echivala cu perioada
când tinerii primeau
o iniþiere rãzboinicã
paternã, în spaþii
retrase, în pãduri, iar
apariþia pe cer a
pleiadelor însemna
revenirea în
societate, ca tineri
maturi gata sã
cunoascã femininul
cosmic, indiferent cã
este vorba de mamã
ori de viitoarea
soþie, iar acest ultim
aspect este întãrit de
d e c l a r a þ i i l e
bãtrânilor din
Ruginoasa cum cã
tinerii consideraþi
învingãtori au
dreptul sã-ºi aleagã
cele mai frumoase
fete.

În munþii Mohanului,
În codrii Catrinului,
 La floarea vijdeiului,
Sub un fag cu vârfu înalt
ªi la poale înrotat,
Un copil mic e culcat,
De trei zile e nãscut,
Num-o datã þâþ-a supt,

Mama sa l-a lepãdat,
Cãci nu s-a fost cununat,
Dar a pus pe lângã el
Un toporel mititel,
De cincizeci d-oca de fer,
Sã se apere cu el !
ªi copilul, când durmea,
ªi suflarea-i ieºea,

Poalele de-a fagului
Spre-nãlþimea vârfului
Ca de viscol se izbea,
Iar când sufletul-ºi trãgea,
Poalele de-a fagului,
Spre faþa pãmântului,
Pân’ la gurã-i ajungea
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Suntem într-un domeniu în care informaþiile literare ºi arheologice descoperite pânã acum nu ne dau dezlegãri
depline, astfel cã pentru concluziile la care vom ajunge, ipoteza apare ca o necesitate a argumentãrii. De
altfel, cercetãtorii cei mai de seamã ai problemelor scythice au dat loc larg ipotezei în cercetãrile lor.

În pantheonul scythic, din timpurile cele mai îndepãrtate, se atestã existenþa unui cult al soarelui sau a unui zeu-
soare, care nu lipseºte niciunui popor iranian, sincretizat mai târziu cu elemente strãine, greceºti ºi frigiene, sub
numele lui Mythras. Acest zeu al soarelui era conceput, în epoca patriarhalã, ca un Zeu-tatã, de origine prototemisticã,
care caracterizeazã religia popoarelor nomade ºi pastorale. Dar acestui zeu i s-a dat de la început o tovarãºã femininã,
numitã, poate, Anaitis care, sub numele de Tabitti, dupã cum spune Herodot, a devenit apoi capul unei triade de
zeitãþi.

Pantheonul se completeazã apoi cu Agrimpase, iar în popasul lor din Rusia Meridionalã, Scythii primesc influenþele
locale ale unei zeiþe de caracter chtonian, numitã - dupã o versiune a lui Herodot – fiica fluviului Borysthene sau,
dupã altã versiune a aceluiaºi istoric, femeia-ºarpe. Astfel, vechea Anaitis iranianã, sincretizatã cu elementele chtonieneale
divinitãþii gãsite pe teritoriul actualei Rusii sudice, a devenit în curând Marea Zeiþã, al cãrei cult, din secolul IV î. Hr.
ºi pânã în epoca romanã, a fost foarte rãspândit în toatã acea zona , dar mai ales în Crimeea.

La acest pantheon se adaugã o sumã de credinþe ºi superstiþii, despre a cãror existenþã ne vorbeºte inventarul
mormintelor scythice, atât din zona meridionalã a actualei Rusii cât ºi din þinuturile noastre. Sunt, în primul rând,
bãtrânele spirale terminate în protoame de ºerpi, a cãror origine trebuie cãutatã în inelele semispirale, zise scythice,
ºi apoi mulþimea de amulete. Purtãtoare de superstiþii tainice, exprimate zoomorf ºi mai târziu, chiar antropomorf.

Aceste superstiþii sunt, desigur, ºi orientale, aparþinând fondului religios primitiv scythic, cele mai multe de
caracter uranian, dar ºi locale, mai totdeauna de caracter chthonian. Este de remarcat cã o datã cu invazia scythilor
se produce un curent sudic scythic, iar mai târziu unul greco-scythic, de superstiþii foarte variate, exprimate de
obicei zoomorf ºi uneori chiar antropomorf.

În acest curent, cum vom vedea ceva mai jos, ºarpele cu exagerãrile sale stilistice de balaur, va veni sã adauge
superstiþiile geto-dace de origine peindoeuropeanã, pânã a determina chiar un cult al ºarpelui-balaur.

O Anaitis scythicã se afirmã în Dacia prin grupul de la Nãeni: o micã statuetã de bronz masiv, înaltã de 15
centimetri, care reprezintã o femeie cãlare pe un leu, pe care-l þine cu stânga de coamã ºi cu dreapta de coadã, având
la dreapta sa un personaj bãrbãtesc, care stã în picioare, þinând cu dreapta coama leului, iar cu stânga sprijinind de
spate femeia. Pârvan a observat, cu multã dreptate, cã acest grup se întregea, pe stânga, cu un alt asemenea
personaj, care a fost rupt ºi pierdut. Atât femeia, cât ºi acolitul sãu au îmbrãcãmintea caracteristicã scythilor. Dupã
chiutoarea care se vede la spatele femeii, acest grup este un amulet, care se agãþa mai degrabã de gâtul calului, decât
în capul oiºtei sau la un harnaºament de car, cum credea Pârvan.

Este Anaitis la originea sa o zeiþã iranianã?
S-a crezut, întrucât pantheonul iranian este în general lipsit de zeiþã, cã Anaitis are o origine strãinã. Observaþia

este justã ºi argumentul este convingãtor, fiindcã religia iranienilor prezarathustrieni exprimã un cult al naturii, în care
soarele, ca principiu asexuat, era unicul zeu. Iar dupã Zarathustra, mazdeenii credeau în lupta dintre Ahura- Mazda,
principiu luminos al Binelui ºi Adevãrului ºi Ahriman, principiu obscur al Rãului ºi Minciunii, în care cel dintâi
biruieºte. Cele ºase Amesha-Spenta, principii nemuritoare, care erau creaþia lui Ahura – Mazda ºi care completau
phanteonul mazdeean, nu exprimau în niciun fel ideea de sex, ca ºi cele douã mari grupe de genii, Yazatas, cereºti ºi
pãmânteºti, în care Anahita apare ca un neînsemnat geniu al apelor.

Din acest yazatas al apelor fertilizante, pe calea sincretisticã, Anahita devine zeiþa producþiei, a rodirii, a vieþii, a
mântuirii.

Este interesant de urmãrit procesul de sincretizare al Anahitei, pânã în momentul în care Scythii ne mãrturisesc
cultul ei prin amuleta din Nãeni ºi printr-o sumã de reminiscenþe arheologice de la noi ºi din Rusia. Total deosebiþi de
toate popoarele lumii vechi, mazdeenii iraniei, cu religia lor dualisticã bazatã pe o puternicã teologie moralã, care era
mai mult un ansamblu de tradiþii ºi de rituri decât un corp de doctrine, au primit de timpuriu influenþa religioasã a
Chaldeei. Divinitãþile celor douã religiuni au fost identificate, legendele lor apropiate ºi astrologia semiticã, fruct al

Influenþe religioase scythice
la geto-daci

Andrei NOUR
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lungilor observaþii ºtiinþifice, se suprapun miturile naturiste ale iranienilor: Ahura- mazda a fost asimilat lui bel,
Anahita Istarei ºi Mithra lui Shamosh, zeu al soarelui. Din acel geniu fãrã sex mazdeean, Anahita devine zeiþa rodirii,
prin sincretizare cu Isthar, zeiþa vegetaþiei în Babilon. Este bine sã ºtim, pentru lãmurirea deplinã a procesului de
evoluþie sincretistã a Anahitei din Dacia scythicã, cã nici Isthar nu este originarã din Babilon, ca zeiþã a rodirii. La
început babilonienii vedeau în Isthar o zeiþã masculinã, întrucât reprezenta luceafãrul de dimineaþã, cãruia i se
asimileazã o zeiþã de origine necunoscutã, numitã Nana-Nanai din Uruk, zeiþa fecunditãþii luxuriante ºi a amorului
sexual, în a cãrei legendã se pierd urmele strãvechi ale mitului Isis-Osiris.

Influenþa teologiei caldeene asupra religiunii maydeene, ºi în general asupra religiunilor tuturor iranienilor, trebuie
sã fi avut loc cãtre începutul celui de-al doilea mileniu î. Hr., dacã nu chiar mai devreme. Geniu al apelor curgãtoare
ºi, prin aceasta, principiu fecundiv al naturii vegetale, Anahita – Anaitis, asociatã cu Nana –Isthar, devine zeiþa
fecunditãþii generale: ea pune în bãrbat sãmânþa, în femeie germenul; ea dã aceeaºi sarcinã fericitã ºi-i umple sânii
cu lapte. Vechii perºi ºi-o închipuiau o femeie voinicã, solidã, puternicã, frumoasã ºi luminoasã, plinã de voluptate ºi
dornicã în fiece clipã de dragoste sexualã. Cultul sãu avea loc pe marginea râurilor ºi a lacurilor, departe de zgomotul
ºi de zbuciumul cetãþilor, într-un complicat ceremonial orgistic, în care orgia se termina într-un desfrâu sexual
neînchipuit. Ca zeiþã a fecunditãþii ºi deci a dragostei, avea în cultul sãu un ritual deosebit, aºa-zisa prostituþie divinã.
În templul sãu din Acilisen veneau fecioare sã se prostitueze pentru bani, din care o parte o dãdeau templului, iar cu
cealaltã se cãsãtoreau. Ca sacrificii i se înjunghiau tauri, cu sângele cãrora se botezau ºi se împãrtãºeau credincioºii
(taurobolium). Cultul Anahitei s-a rãspândit foarte de timpuriu în Asia Micã, mai ales cã amândouã aveau în ritualul
lor taurobolium.

Revenind la grupul din Nãeni, dupã aceastã lungã incursiune necesarã, sã vedem ce elemente aducea Anahitis în
cultul sãu din Scythia: I. zeiþa însãºi. În trãsãturile sale stângace ºi destul de sumare nu se vorbeºte nimic despre
concepþia strãveche iranianã, care o înfãþiºa pe Anahita ca o femeie voinicã, zdravãnã ºi plinã de voluptate. Oricât de
puþin meºter ar fi fost artistul care a lucrat statueta, n-ar fi uitat sã-i dea pulpe ºi braþe solide, dar mai ales piept mare
ºi plin, simbol al amorului sexual ºi al fecunditãþii. Atât cât se poate distinge, îndepãrtarea sânilor peste proporþia
normalã este, fãrã îndoialã, un element de atestare a carismei sale. Cu toate acestea, indicele mamar care întotdeauna
este inferior sau cel puþin egal în sculpturile care o înfãþiºeazã pe zeiþa protectoare a fecunditãþii ºi a amorului sexual,
la aceastã Anahitis din grupul de la Nãeni, este vizibil superior. ªi încã mai mult: plinãtatea mamelelor, care caracterizeazã
în sculptura arhaicã pe aceste zeiþe, lipseºte cu desãvârºire la modelul nostru. ªi atunci ne putem întreba, pe bunã
dreptate, dacã aceastã Anaitis mai înfãþiºeazã vechea Anahita a iranienilor. Pãrerea noastrã este cã amuleta din Nãeni
ne vorbeºte de o Anatis nouã, produs sincretistic al unor elemente pe care le vom examina mai jos.

Apoi: II. leul. Marele animal al deºertului nu exista în mitologia primitivã a Iranului. El este originar din Chaldeea
sau chiar din Egipt ºi se pierde în epoca animisticã a religiilor mesopotamiene. Babilonienii au avut zei –animale, ºi
între acestea au fost leul, taurul, peºtele, porumbelul etc., vechi totemi tereºtri de tendinþã uranianã. Un strãvechi zeu
caldeean, Nergal, este înfãþiºat ca un leu. Mitul a trecut apoi în Lydia, unde helenicul Herakles, asociat unei zeitãþi
locale Sandon, este înfãþiºat sub forma unui leu, reminiscenþã totemisticã a unui îndepãrtat cult al leului.

Dupã o legendã lydianã, Sandon fusese fiul unui rege din Sardes, nãscut leu, care avea în paza sa apãrarea cetãþii.
Grecii, pãstrând urmele vechiului totem lydian, îl înfãþiºau pe Herakles ca un om voinic, care purta pe urme o piele
de leu, trofeu al leului ucis în valea Nemeei din porunca regelui Eurystheu din Tirynth.

Cressus, regele Lydiei, trimise la Delphi, drept ofrandã pentru un oracol, un leu de aur, simbol al zeului protector,
în greutate de zece talanþi. Ca la toþi semiþii, înºiºi evreii numãrau între isprãvile lui Samson, care nu este decât un
Herakles evreiesc, uciderea unor lei, desigur, o legendã de origine totemisticã. Caldeenii au dat ºi mai mare loc leului
în religia lor. Un mit al leului- zeu, fãrã nume sau cu numele Nergal, face parte dintr-o mitologie zoomorfã mult mai
complexã.

Alãturi de leu au fost încã: taurul, peºtele, scorpia, balaurul, berbecul, racul, þapul etc., o întreagã galerie de mituri
cu care caldeenii, ca astrologi desãvârºiþi, au însemnat pe cer marile constelaþii. De la babilonieni, leul pãtrunde în
religia iranienilor, asociindu-se mitului Anhitei, în forma în care o gãsim dupã ce i se substituise marea zeiþã semitã
Isthar. O legendã ne spune cã Gilgameº, un rege vestit din Uruk, care avea ca tovarãº pe Eugidu (Eabani), vestit cã
ucisese un leu, (el însuºi cu pãr de leu pe trup, deci un Herakles babilonian), pentru cã respinsese dragostea Anahitei,
aceasta trimite o ceatã de lei sã-l sfâºie, dar el scapã punându-i pe goanã.

Este pentru prima datã când leul intrã în ciclul mitologic al acestei zeiþe. Ceea ce trebuie sã reþinem este cã
originea lui este din Babilon , deci nu pur iranianã. De aici înainte leul o va însoþi pe Anahita în toate peregrinãrile sale
peste Caucaz ºi în Rusia meridionalã, luând parte la toatã evoluþia ei sincretistã. Ce înseamnã leul în cultul Anahitei?
Desigur: putere, îndrãznealã, supleþe, sãlbãticie, dar ca principiu masculin, mai înseamnã ºi bãrbãþie, curaj, dar mai
cu seamã virilitate. În niciun caz animalul din grupul de la Nãeni, nu poate fi leoaicã, cum înclinã a crede Pârvan,
fiindcã leoaica nu se întâlneºte mai nicãieri în cultele asiatice, mai ales în cele feminine. Ceea ce trebuie sã completeze
ideea de fecunditate în mitul Anahitei era leul, ca cel mai puternic, mai mândru ºi mai frumos animal sãlbatic. Artistul
a dat zeiþei încã mai multã semnificaþie când a înfãþiþat-o cãlare pe leu. El exprima astfel ideea de adâncã stãpânire a



28

nr. 56, octombrie–decembrie 2008DACIAmagazin
animalului, deci ca suveran în exercitarea atributelor sale de zeitate.

ªi în fine: III. cei doi acoliþi. ªtirea lui Strabo despre cei doi amesha- spenta, care se întâlnesc în cultul Anhitei
persane, este foarte preþioasã, dar credem cã nu se poate aplica monumentului de la Nãeni. Strabo trãieºte ºi ne
vorbeºte dintr-o vreme când cultul strãvechi al Anhitei, dupã lungi peregrinãri la toate neamurile Asiei Mici, se
reîntorsese în Persia încãrcat de elemente semitice ºi mai ales babiloniene. Ea cãuta în þara de origine o nouã
naþionalizare, o reîmpãmântenire, cu aerul sãu dobândit aiurea de stãpânã, de zeiþã suveranã, de supremã divinitate.
Perºii, care pierduserã mult din teologia lui Zarathustra ºi care, sub influenþa cultelor semitice din Babilon ºi Armenia,
înclinau cãtre politeism, au acordat Anahitei locul de cinste în panteonul lor. Astfel cã dintr-un simplu yazatas, geniu
al apelor, al cãrui domeniu îl împãrþea cu Ardvicura, un geniu similar, ea devenise marea zeiþã a vieþii, ceva mult mai
înalt în rang decât cele 6 amesha- spenta, disputând chiar întâietatea lui Ahura-Mazda, marele principiu al Binelui,
pânã la întronarea lui Mithras. În acest stadiu este cu putinþã asocierea la cultul Anahitei a acelor douã amesha-
spenta, fie ele Vohu- Mano, gândul cel bun ºi Ameratat, longevitatea, cum crede Meyer, fie Harupatat sãnãtatea ºi
Ameratat, nemurirea, cum crede Pârvan.

Dar acest lucru se petrece mult timp în urma epocii din care dateazã amuleta din Nãeni, dacã o socotim ca un
produs al artei ºi al religiei scythice. Se scurseserã cel puþin o mie de ani între poposirea scythilor la Marea Neagrã
ºi între epoca în care trãieºte Strabo. În acest lung rãstimp Iranul acceptase din plin influenþa religioasã semiticã sub
care se transformã Anahita, dintr-o divinitate a apelor, în marea zeiþã a fecunditãþii ºi a vieþii. ªi atunci cei doi acoliþi
din grupul de la Nãeni nu pot fi, în niciun caz, vreunul dintre cele ºase amesha-spenta ale panteonului persan. Ei sunt,
cum vom arãta mai târziu, zeitãþi locale, poate acei cavaleri danubieni (dioscuri-cabiri) atât de controversaþi în
cercetãrile de pânã acum.

Dar acest lucru pune în discuþie chiar prezenþa Anahitei în grupul de la Nãeni. Lipsitã de cei doi acoliþi, ca doi din
cei ºase amesha-spenta, numai leul singur nu poate sã afirme cu prisosinþã prezenþa zeiþei în acest grup. Cãci dacã
Anahita soseºte în Dacia pe cale scythicã ºi o datã cu cel dintâi val iranian, ea pãrãseºte Iranul cel mai de vreme în
prima jumãtate a celui de-al doilea mileniu î. Hr. ªi, în acest caz, douã lucruri se opun: mai întâi prezenþa celor douã
amesha-spenta care se asociazã cultului Anahitei numai dupã ce zeiþa ieºise din cercul sãu de geniu al apelor ºi,
primind influenþa Istharei, devenise zeitate de primul rang, fapt care se petrece cãtre începutul primului mileniu î.
Hr.; apoi, zeii nu dobândesc în Iran imagini antropomorfe decât de la Artaxerxe Mnemon (404-361), cel care dintâi
îngãduie sã fie adoraþi zeii sub forma omeneascã, ridicând el însuºi statui Anhitei la Babilon, la Suza, Ecbatana, în
Persia, la Damasc ºi la Sardes; deci grupul de la Nãeni sau nu înfãþiºeazã pe Anahita sau aparþine unei epoci de dupã
anul 400 î. Hr.

O altã explicare ar mai fi cu putinþã spre a se afirma prezenþa Anahitei în grupul din Nãeni: sã fi venit pe altã cale
decât pe cea scythicã de la nordul Mãrii Negre. Dacã se poate afirma nedezminþit cã sacii, popor iranian, aºezat în
douã puncte diferite în Dacia, n-au venit pe cale schiticã, ci prin sud, prin Cappadocia ºi Pont, ºi cã aceastã amuletã
este un produs de artã ºi credinþã al lor, atunci desigur cã în grupul de la Nãeni se aflã Anahita, de astã datã Anahita
în torma lydianã, ºi cei doi acoliþi pot fi douã din cele ºase amesha- spenta persane sau doi dioscuri ai mitologiei

greco- asiatice. Un singur lucru ar rãmâne discutabil
ºi în acest caz: stilizarea, care nu înfãþiºeazã, cum
am vãzut mai sus, o zeiþã a fecunditãþii ºi a amorului
sexual, aºa cum era conceputã Anaitis în ultimele 3-
4 secole înaintea erei creºtine.

Dupã cele arãtate mai sus, concluziile noastre
asupra grupului de la Nãeni sunt: mai întâi amuleta
având toate însuºirile scythice, aparþine acestora,
apoi cã femeia din grup nu este Anaitis lydiano-greco-
sacizatã, ci este Marea Zeiþã Cybela, mama zeilor,
iar acoliþii sãi sunt cei doi cavaleri danubieni. De
altfel Pârvan, apropiindu-ºi concluziile lui
Rostovtzeff, înclina a crede cã zeii cavaleri stau în
legãturã cu marea Zeiþã a belºugului, dar greºea când
vedea în aceastã mare Zeiþã pe Anaitis de formã syro-
anatolianã. Faptele care îndreptãþesc aceste concluzii
sunt evidente ºi elocvente.

Marea Zeiþã face parte, fãrã îndoialã, din marele
panthen al celei mai primitive umanitãþi. Domnise în
tot neoliticul ºi eneoliticul Daciei ºi urme ale cultului
sãu trãiau încã pretutindeni în þinutul tracic.
Pretutindeni în aºezãrile premetalice gãsim
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nenumãratele sale imagini. Dintr-un început ea a fost privitã ca mamã a zeilor ºi adoratã sub multe ºi diferite nume.
În Asia Micã ºi în insulele egeice ea dateazã din timpurile cele mai îndepãrtate. În Europa cultul sãu era pe primul plan
cu mult înainte de sosirea indoeuropenilor.

Urme ale cultului sãu în Creta au o vechime mai mare de 3.500 d ani. Este strãvechea Rhea-Cybela a grecilor,
stãpâna munþilor ºi a peºterilor afunde, pãzitã de lei ºi veºnic însoþitã de o fiarã sãlbaticã. În Grecia ea trecea drept
soþia lui Cronos, dar cultul sãu a pierdut din strãlucire, menþionându-se numai în Peloponez ºi în Arcadia, unde s-a
asociat unor divinitãþi locale. Era de obicei reprezentatã printr-o femeie voinicã ºi frumoasã, aºezatã pe un tron înalt
ºi având în pãrþi câte un leu. La Delos se atestã urme strãvechi de cult al zeiþei Mama Zeilor, nesincretizatã încã cu
Cybela, care de data aceasta are lângã ea doar un leu, aºezat la stânga tronului. În Asia Micã, divinitatea principalã a
frigienilor este Marea-Mamã preelenicã, zeiþã a pãmântului ºi a fecunditãþii, stãpâna munþilor ºi a fiarelor sãlbatice,
existentã aici înainte ca frigienii sã fi trecut în Tracia (sec.XII î.Hr.) ºi cunoscutã de hitiþi, ºi în Lydia sub numele Mâ,
al cãrei cult a primit adânci influenþe semitice. O sumã de epitete o dovedeºte în întreaga Asie Micã: Sipylena,
Dindymena, Berecyntha etc., peste tot însã zeiþã a munþilor ºi a peºterilor.

Pãstrãtoare a unui strãvechi cult chtonian, un nesfârºit rãstimp zeiþa nu a avut niciun nume. I s-a spus (poate mai
mult în urmã decât la început) Marea Zeiþã sau Mama Zeilor, apoi Mâ ºi Rhea, iar în timpul din urmã liniile generale
ale chipului Cybelei, la greci, dar mai ales la romani. Când a intrat în istorie, în plinã epocã a bronzului, era la capãtul
unei nesãvârºite evoluþii. ªi acest proces de evoluþie a continuat încã în lumea de zei ºi zeiþe a politeismului antic. Prin
natura sa de zeiþã a fertilitãþii animale, dar mai ales omeneºti, a avut largi posibilitãþi sã-ºi atragã ºi sã-ºi asimileze
puzderii de zei ºi de zeiþe, întâlnite în lunga sa cale de-a lungul pãmântului. Nu a fost zeiþã în tot politeismul antic care
sã fi acceptat mai adânci ºi mai variate transformãri ºi adaosuri sincretistice ca aceastã Cybelã-pãmânt-mare, Zeiþã-
Mama Zeilor ºi încã Gheea-Demeter- Anahita-Atargates, Dea Syria-Diana Regina, daco- romanã dana celticã- freya,
germanicã –Maica Domnului. Ar fi imposibil de fixat toate suprapunerile ºi înrudirile acestei zeiþe în acest nesfârºit
puhoi de ani, din neolitic pânã în creºtinismul secolului al V-lea, de când pare sã i se piardã urma.

Din aceastã lungã peregrinare ºi-a cules toate atributele. Leul sau leii, simbol astral, pentru a parcurge spaþiul, îi
datoreazã Egiptului, primiþi mai degrabã pe cale cretanã sau caldeeanã, aºa cum au venit ºi s-au amestecat în cultul
sãu ºerpii ºi taurii. Sacrificiul omenesc, deºi poate apare ca o strãveche influenþã semiticã, totuºi, în ceea ce cultul
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sãu de la Dunãre ºi din Rusia meridionalã pare sã fie un produs local, preindoeuropean, ale cãrui reminiscenþe se vãd
ºi în cultul lui Zamolxis. Taurobolium, care este în cultul marei Zeiþe sacrificiul cel mai obiºnuit, mai ales în Asia Micã
e o reminiscenþã caldeeanã, pãstratã din asocierea sa cu Anâhita, cu Men, cu Afrodita urania sau cu Artemis Tauropola.
ªarpele care însoþeºte uneori pe marea zeiþã în reprezentãrile sale iconice este, fãrã îndoialã, elementul cel mai arhaic
din cultul sãu, iar cei doi delfini, indicând stãpânirea apelor marine, au origine ponticã ºi nord-ponticã ºi sunt primele
înfiripãri ale asocierii cu Dioscurii ºi cu Zeii Cavaleri danubieni.

În afarã de monumentul de la Nãeni, în care vedem pe Marea Zeiþã, o Cybelã-Mamã Zeilor de facturã scythicã,
dar reprezentând iconic pe strãvechea divinitate femininã, preindoeuropeanã, a rodirii ºi a viei, asociatã unei Anâhite
oarecum iraniene, o sumã de monumente arheologice ne documenteazã prezenþa acestei zeiþe. Ea venea din Rusia
unde, dupã atestarea lui Stabon ºi a mai multor inscripþii gãsite aici, cultul sãu era în floare prin secolul IV î. Hr., mai
ales în Crimeea ºi în Peninsula Taman de la gura Mãrii Azov, unde ºi-au gãsit numeroase sanctuare. Dar venea ºi din
Sud, pe cale lydiano- frigianã, ca o Zeiþã-Mamã lydianã, asociatã unei Artemis-Anaitis, aºa cum se va pãstra pânã în
ultimul crepuscul al pãgânismului. Pretutindeni la Marea Neagrã se gãsesc numeroase urme arheologice al Marii
Zeiþe: la Olbia cultul sãu era bine organizat ºi imaginea iconograficã foarte rãspânditã în figurine ºi în opaiþe de lut ars
– la Panticapaion unde, la picioarele Acropolei, s-a gãsit o statuie de marmurã înfãþiºând pe zeiþã tronând între doi lei,
la Tyras, monede numeroase cu zeiþa pe tron, din epoca romanã. La Tomis, la Callatis. Apoi în Moesia Superioarã,
în Dacia (Apulum, Drobeta, Napoca, Sarmizegetuza, Tibiscum), la Deltum, la Gallipolis, la Hadrianoplois, în Dalmaþia
etc.

Pretutindeni pânã în Africa, de-a lungul ºi de-a latul Imperiului Roman, sunt nenumãrate inscripþiile, altarele ºi
statuetele acestei zeiþe, în faþa cãreia lumea întreagã s-a închinat aproape douã mii de ani. Pretutindeni cultul sãu a
tras ºi a contopit strãvechile culte locale, asociindu-se sau alipindu-se tuturor marilor ºi micilor zei ai Panteonului
european, asiatic ºi african. Aceastã zeiþã poate fi socotitã ca primul pas al pãgânismului spre monoteism ºi spre
creºtinism.

În Dacia aceastã zeiþã poate fi recunoscutã în vestigiile arheologice cele mai vechi, având haine scytice, ca în
amuleta de la Nãeni, ºi celtice, sau în þinuta mândrã ºi impunãtoare a marmurei daco- romane. Mamã a zeilor, stãpânã
asupra fondului vegetal, animal sau uman, protectoarea cãlãtorilor pe apã, stãpâna egilor ºi a oamenilor, omnipotentã
ºi omniprezentã, ea conþine în mâinile sale puterile multiple ale tuturor zeilor ieºiþi din ea.

O chestiune ne rãmâne încã: cultul Marei Zeiþei-Mama zeilor, Cyhela, în forma în care îl cunoaºtem în Dacia, îl
datorãm scyþilor? Strãmoºii noºtri nu au cunoscut pe zeiþã în forma ºi structura culturalã sud-mediteraneanã. Ei, aºa
cum am vãzut, o aveau acasã în liniile sale simple ºi dure de zeiþã a pãmântului, aºa cum o gãsiserã aici din strãvechile
vremi neolitice ºi eneolitice. Poate cã în timpurile lor totemistice au adorat-o sub forma unei stânci sau a unui arbore,
dar în strãvechea semnificaþie a pãmântului, aceea de a da viaþã rodului vegetal ºi poate din ea ºi din zeul-soare,
luminã ºi viaþa, un Zamolxis primitiv, ei fãcuserã o pereche aºa cum s-a petrecut în toatã istoria religiilor la începuturile
civilizaþiei omeneºti.

Dar o mare zeiþã, aºa cum o putem avea în Dacia pe la începutul primului mileniu înainte de Hristos, o datorãm
scyhþilor, fiindcã avea ceva din vechea Anâhita iranianã, zeiþã a apelor curgãtoare, fertilizante ºi navigabile. Cu acest
atribut ºi-a asociat de aici, de la noi, pe Cavalerii Dunãreni , cu care o vedem în grupul din Nãeni, ºi care, sub
influenþa greceascã a dioscurilor ºi a cabirilor, îºi vor lãrgi competenþa zeiascã, luând în seama lor ºi protecþia
cãlãtorilor pe mare ºi pe fluvii.

Influenþa religioasã scyhticã pare sã se fi oprit aici. Niciun alt zeu scythic, dintre cei câþiva pe care ni-i comunicã
Herodot, nu-i mai întâlnim, sub formã scyhticã la bãºtinaºii Daciei. ªi dacã totuºi aceºtia au existat aici înainte de
fixarea coloniilor greceºti pe malul nordic al Pontului, s-au contopit cu totul în marele panteon elenic. Procesul
acesta de contopire trebuie sã fi fost în curs pe vremea când Herodot cãlãtoreºte în Scyhþia, fiindcã el ne dã
echivalentul fiecãrui zeu scyhtic în panteonul grecesc.

Nici în materie de ritual nu putem recunoaºte vreo influenþã scyhticã la bãºtinaºii Daciei. Scythii aveau obiceiul de
a aduce zeilor sacrificii de animale, în special cai, pe care dupã ce îi sugrumau cu funia, îi fierbeau într-un cazan
uriaº. Acest fel de sacrificiu nu-l atestã niciun contemporan ºi niciun indiciu arheologiyc pentru geto-daci. Ca ºi
bãºtinaºii Daciei, scyhiþii practicau sacrificiul omenesc dar, spre deosebire de aceºtia, ei sacrificau prizonierii, pe
care, dupã ce le stropeau capul cu vin, îi înjunghiau deasupra unui butoi în care strângeau sângele ca sã-l întrebuinþeze
la ceremonialurile sacre. Afumarea cu seminþe de cânepã aprinse, care le dãdea o dispoziþie de extaz ºi care pare sã
se fi practicat în ritualul religios, obicei atestat ºi la geþi, poate sã fie o influenþã scyhticã la aceºtia, dar nu face parte
din fondul primitiv comun al ritualului indo-european.

Influenþele religioase scythice nu se opresc aici. Dacã este adevãrat cã pantheonul geto-dac nu a primit niciun zeu
scyhitc ºi dacã fundamentul însuºi al religiei strãmoºilor noºtri a rãmas total deosebit de al scyhiþilor, vom recunoaºte
totuºi o sumã de întrepãtrunderi în credinþele bãºtinaºilor din Dacia. Ritualurile, superstiþiile ºi cultele mai mãrunte
mãrturisesc o adâncã influenþã scyhticã, pe care nu o poate explica numai o vreme de goanã ºi de refugiu, ci o
adevãratã epocã de stãpânire scyhticã în Dacia.
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Urieºii au existat cu certitudine, dacã luãm în serios izvoarele scrise ºi orale, iar în spaþiul românesc ei mai
existã în câteva legende de pe Valea de Mijloc a Mureºului (zona Tãrtãriei ºi Platoul Secaºelor) ºi sub
poalele muntelui Gugu, în zona Cernei ºi a muntelui Pregleda. Urieºii, istoriceºte, au urmat ciclopilor ºi

pot fi identificaþi cu titanii din izvoarele greceºti.
Coroborând izvoare ºi date, mituri ºi legende, se pare cã au trãit înainte de ultima mare glaciaþie sau înainte de

potop, adicã în vremurile bi ºi prebiblice. Într-un timp geofizic când clima favoriza astfel de forme de viaþã inteligentã,
aºa cum va fi favorizat ºi misterioasa Atlantida.

Urieºii din legendele culese de noi pe teritoriul amintit, cunoscut în satul meu de lângã Blaj ºi cu numele de
Tãrtãria, prin imprecaþiile De te-a duce în Tãrtãria sau De te-ar înghiþi Tãrtãria, dar ºi prin legenda despre uriaºii
care au dat oamenilor plugul, jugul, ºi boii, deci elementele esenþiale ale agriculturii, s-au pãstrat ºi în basme româneºti,
cu numele Pãsãrilã- Lãþi- Lungilã, Strâmbã Lemne, Sfarmã Piatrã, Zmeul, personaje cu trãsãturi prea general omeneºti
ca sã nu fi fost reale. Ce s-a pãstrat pânã cãtre zilele noastre nu reprezintã devieri de la normalul genetic, ci dovezi
urmaºii acelei seminþii care, cândva, a populat pãmântul ºi ne-a lãsat lucrãri inexplicabile pentru puterea omeneascã:
piramidele, Valul Troian sau Brazda lui Novac ºi, de ce nu, cetãþile dacice din Munþii Orãºtiei? În satul subsemnatului
a existat pânã prin anii 60 o familie, a lui Ronciu, în care toþi cei din spiþã bãrbãteascã peste 2,50 m, iar femeile peste
2 m. Oameni sãnãtoºi, vrednici, aºezaþi, despre care mama îmi zicea ºoptit: ãºtia, a lui Ronciu, aºezaþi în Rovinã, nu
se ºtie de unde ºi când au venit, dar sunt neam de urieºi. ªi ai lui Ronciu trãiau mult, însã numai o viaþã de om. Cât
vor fi trãit urieºi din basme, cât cei biblici, despre care avem ºtiri o fi hotãrât ºi fenomenul creºterii. Vremurile biblice
nu pot fi mãsurate, fireºte, cu unitãþile de mãsurat timpul de acum: ora, ziua, anul. Dacã da, atunci sã nu ne mire cã
omul biblic din Geneza avea 900, 700, 500 sau 300 de ani ºi în consecinþã, o talie giganticã: în jur de 40 de m. Adam
ºi Eva, vreo 30 Noe, 8 Avram, 4–5 Moise etc. Aºa judecând lucrurile, Moise pare a fi, dupã pãrerea lui Alex Comfort,
gerontolog englez, ultimul mutant, ultimul uriaº. Se vehiculeazã, ºi nu de cãtre amatori, ºi ideea cã urieºii, urmaºii
giganþilor, oamenii primari ar fi fost alcãtuiþi din alt soi de materie.

Coborând cu picioarele pe pãmânt amintim cã s-au descoperit multe schelete de giganþi, întâmplãtor sau cu
prilejul sãpãturilor arheologice, în Sicilia, de pe vremea lui Tiberiu, în Grecia, de pe vremea împãratului Hadrian, la fel
în Egipt, consemnate de credibili istorici precum Herodot ºi Pausanias, Plinius vorbeºte despre niºte popoare de
uriaºi (3,50–4 m) trãitoare în Etiopia, Herodot spune cã trupul lui Oreste, descoperit la Tigee, mãsura 3,50 metri.
Destul de recent a fost descoperit trupul regelui cimbrilor, Teutobochus, în Franþa, cu dimensiuni incredibile: 8,25
lungimea corpului, 3,30 m circumferinþa capului, 20 cm orcitele ochilor. La 1833, cu prilejul unor sãpãturi în
California, niºte soldaþi au descoperit scheletul unui uriaº de 4 m, având dentiþie dublã. Asupra cauzelor care determinau
urieºenia savanþii nu s-au pronunþat pânã acuma convingãtor. Iatã, însã, cã în 190, erupþia vulcanului Polee a
determinat creºterea populaþiei în înãlþime. În zilele noastre au trãit sau mai trãiesc oameni cu înãlþimea cãtre 3 m ºi
nu ne gândim neapãrat la baschetbalistul Gheorghe Mureºan.

Dacã Tãbliþele de la Tãrtãria (þara tãrtarilor sau a urieºilor?) mai, sunt o enigmã, ºi mai enigmatice sunt în acest
mirific în acest mirific spaþiu de pe Valea de Mijloc a Mureºului legendele ºi basmele cu urieºi, trãitori în munþii unde
dãinuiesc (de secole, de milenii) cetãþile, sanctuarele ºi calendarele dacice. Pe una dintre acestea o vom reproduce,
aºa cum am cules-o de la un bãtrân din Romos, la finalul acestui serial. Numai cã eu, cunoscând bine firea românului,
mã mir cã Toma Necredinciosul nu s-a nãscut printre români: tot ce se întâmplã la alþii, de domeniul fantasticului,
poate fi credibil, dar nu se poate întâmpla la noi. Prin anii 1894–1895, atras de legendã dar ºi de izvoarele istoriografice
greceºti, Nicolae Densuºeanu poposea în Þara Gugulanilor (zona actualã Oþelul Roºu) pentru a face mãsurãtori ºi
studii antropologice pe un segment de populaþie cãreia i se dusese buhul: mãroiigugani sau gugulani, nemuriþi ºi în
inegalabila doinã bãnãþeanã Gugula cu car cu mere ºi cu frumoasã muiere. Cu excepþia abaterilor de la regulã, nu a
gãsit nici un bãrbat sub înãlþimea de 2 m ºi nici o femeie sub 1,80 m. Cercetarea a inclus-o în cap. XXXIII din Dacia
preistoricã, despre Titani, care, dupã Hesiod, au fost cei dintâi copii pe care i-a nãscut Terra cu Uran. Vechea familie
a titanilor era alcãtuitã din 12 ginþi care locuiau în pãrþile de nord ale Traciei, lângã Dunãre (Oceanos patamos).
Titanii erau o clasã, o ierarhie socialã în lumea pelasgicã, condusã de Atlas. Marele savant de la Densuº plaseazã lupta
acestora cu Joe în pãdurea Tartesiu (a albinelor), de lângã Cerna. Aici se gãseºte o mare peºterã, despre care
aminteºte ºi Dio Casius, vorbind despre rãzboaiele daco- romane, peºterã în care ºi-au cãutat refugiu titanii, când
au fost învinºi de zei. Aceºti titani au rãmas în mitologia ºi medicaþia popularã româneascã sub numele de tãtâni
(bãtrânii înþelepþi, cei cu vârstã matusalemicã, de unde miraculoasa plantã leac tãtãneasa ori Iarba lui Tãtane, care
atenueazã procesul îmbãtrânirii, înlãturând ridurile, evitã sclerozele, folositã fiind intensiv în ultima vreme în Þinutul
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Hunedoarei, adicã cel al urieºilor ºi gugulanilor). Instituþia tãtânilor sau sfatul bãtrânilor a existat pânã în perioada
interbelicã în unele localitãþi din Apuseni ºi de pe Valea de Mijloc a Mureºului, ca o instituþie patriarhalã de mare
prestigiu.

În tradiþia româneascã, vechii titani, apar cu mai multe nume: jidovoi, tãtani, tãtari. Acestora li se atribuie mormintele
–movile acoperite cu pietre (precum cea din Poiana Omului sau Mãgura lui Vian, de la Tãu), chiliile sãpate în stânci,
cetãþile de curte, voievodale sau þãrãneºti, monumente megalitice precum cele de Drumul Pietrelor Scrise (Ilia- Brad,
peste munte), troiene (precum cel de pe Secaºul Mic). Este de ordinul evidenþei cã tãtarii aceºtia sunt tãrtarii ºi nu
migratorii asiatici de la începutul celui de al II-lea mileniu d. Hr.

Toatã tradiþia istoriograficã îi considerã pe uriaºi (giganþi) popor de munte, de la nord de Dunãre. Celebrând o
victorie a împãratului Augustus împotriva dacilor, Horaþiu îl numeºte învingãtor al titanilor. Lui i se alãturã mai
târziu marþial, numindu-l pe Domiþian învingãtor al giganþilor.

Izvoarele istoriografice greceºti îi localizeazã pe giganþi în zona muntelui Pelegra, pe teritoriul Daciei, unde se
luptase giganþii cu zeii.

Pelegra bãnãþeano-mehedinþeanã ºi-a pãstrat pânã astãzi numele în Pregleda, munte acoperit, inexplicabil, numai
cu stânci calcaroase ºi arse... de fulgerele lui Joe. În sprijinul localizãrii vin multe argumente: peºtera din vechime,
Avernus, localitatea Izvernea, cu altã celebrã ºi misterioasã peºterã, trãitorii gugulani descoperiþi de Nicolae Densuºeanu
ca o relicvã umanã din strãtimpuri, muntele Gugu, identificat de unii istorici cu sacrul Cogaion. Dar, zicem noi, mai
cu seamã fenomenele paranormale ce se petrec în Retezat, între Pelega ºi Gugu, în noaptea de solstiþiu de varã,
când, pe cer senin, se fac schimburi de mingi aidoma fulgerelor globulare, câinii ciobanilor devin fiare, fiinþa umanã
se tulburã inexplicabil de anxietate, fenomen trãit experimental de autorul acestor rânduri împreunã cu alþi scriitori ºi
cu studenþi de la facultatea de Geografie din Cluj.

Guganii sau gugulanii au fost ºi mai sunt, în majoritate, pãstori în regiunile muntoase ale judeþelor Mehedinþi ºi
Gorj, la învecinarea cu judeþul Hunedoara. Duc încã o viaþã izolatã, se considerã altfel încât nu acceptã amestecul
genetic: Eu vând mere, au vând pere/ Dar nu vând a mea muiere, zice gugulanul din amintitul cântec. Ei sunt
individualitãþi, cum sesizeazã ºi Nicolae Densuºeanu, de particularitãþi lingvistice (fonetice): nu au pe º ºi pe j în locul
lor folosind pe s ºi z; sunetele ce ºi ci o rezonanþã înmuiatã, precum ºi în Þara Haþegului. Ei, guganii, sunt amintiþi ºi
în Tabula Peutingerianã prin localitatea Gagani (gaganis). Se pare cã aceºti gugani sunt rudele ligurilor din Italia,
emigraþi din Carpaþi, cum crede istoricul Strabo.

Îndrãznim sã credem cã guganii (gugulanii) mehedinþeano-gorjeni apar ºi în Biblie, la Ezechiel, când proorocul
vorbeºte despre neamurile Gog ºi Magog, precum ºi la Ieremia, Sfântul Augustin îi asociazã cu geþii ºi massageþii.

Notã: Alãturãm legenda despre uriaºi, culeasã de autor dintr-un sat vecin cu Tãrtãria, Romosul.
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