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Istoria neºtiutã a românilor

NOI NU SUNTEM URMAªII ROMEI
Dr Napoleon Sãvescu
(continuare)

9.Cel mai mare imperiu dacic
al erei noastre
În momentul de faþã, când toate popoarele moderne îºi cautã cu strãºnicie
acte de identitate istoricã, ar fi o crimã din partea noastrã, a dacilor, sã
fim nepãsãtori la ceea ce ne aparþine.

D

acã am auzit de Burebista,
Deceneu ºi Decebal ca
despre cei ce au contribuit
la formarea ºi menþinerea regatului Dac,
iar despre Traian ca fiind cel care a cãutat
sã distrugã civilizaþia dacã prin cucerirea a 14% din teritoriile ei, furându-i
tezaurul ºi transportându-l la Roma,
unde a fost topit (parte din monedele
turnate din el fiind date cadou celor ce
au luat parte la jefuirea, aºa-zisa
cucerire a Daciei), sã vedem ce s-a
mai întâmplat cu marele neam al tracilor
(pelasgilor).
În jurul anului 300 dupã Hristos,
marele neam al tracilor, având nucleul
dacic ca element conducãtor, ajunge din
nou în fruntea tuturor neamurilor
europene ºi... ale lumii. Împãratul
Galerius cel Bãtrân, fiul Romulei (femeie
dacã din cetatea Recidava), pe numele
lui adevãrat Vãcarul (Armentarius),
dupã ce primeºte de la Senatul roman
titlul de împãrat roman, se declarã
duºmanul numelui de roman
considerându-1 impropriu, schimbând
numele din Imperiul Roman în acela de
Imperiul Dacic,33 deoarece majoritatea
populaþiei acestui imperiu era formatã
din daci-traci, ca, de altfel, ºi armata.
Limba dacicã este cunoscutã în
istorie sub numele de latina vulgarã,
fiind de fapt limba imperiului. Scriitorul

roman Lactantius în Romanos Dominarentur34se plânge cã dacii norddunãreni au ajuns stãpânii romanilor, iar
toatã suita lui Galerius cel Bãtrân
provenea din dacii de la nordul Dunãrii.
Astfel cã din cuceriþi, dacii au
devenit cuceritori, schimbând numele
imperiului roman în imperiul dacic,
aceasta fiind concluzia celui mai mare
duºman al dacilor de atunci, Lactantius,
în 325 d.Hr.
Galerius cel Tânãr, fiu al surorii lui
Galerius cel Bãtrân, a fost numit înainte
de a ajunge împãrat, cu numele dacic
cel adevãrat, Dara35. Aceºti doi mari
conducãtori ai Imperiului Dacic ridicã
la Salonic un Arc de Triumf în cinstea
apogeului ascensiunii dacice.
Tot nouã, dacilor, ne datoreazã
creºtinii libertatea cultului lor. Galerius
cel Tânãr, împãratul Daciei în anul 311
d.Hr., elibereazã o lege de toleranþã prin
care se acordã credincioºilor creºtini
libertatea cultului, cu condiþia sã se
roage lui Dumnezeu pentru el ºi pentru
stat36. Dupã preotul D. Bãlaºa 37, în
timpul celor doi împãraþi Galerius, statul
imperial al Daciei se reorganizeazã în
provincii conduse de un voievod
(voievod fiind un cuvânt dac cu sens
de luptãtor, rãzboinic, el corespunzând
cuvântului slav cneaz). El s-a pãstrat
de-a lungul secolelor nu numai în istoria

noastrã, ci ºi prin locurile unde am fost
ºi mai suntem... ca de exemplu, þinutul
Voivodinei inclus azi în Iugoslavia, unde
românii locali se luptã pentru eliberarea
lui de sub sârbi.
Tot D. Bãlaºa, în lucrarea citatã,
menþioneazã cã între daco-romani, cel
dintâi voievod, necunoscut pânã în
prezent, a fost Vlahernus (nume
provenind de la cuvântul Vlah, cum, de
altfel, încã îi numesc pe macedoneni
grecii ºi azi cu dispret).
Ca ºi cum doi împãraþi daci în fruntea
imperiului nu ar fi fost de ajuns, lui
Galerius cel Tânãr îi urmeazã la
conducerea noului Imperiu Dac un altul,
nãscut în satul dac Niº de la sudul
Dunãrii, Constantin cel Mare, cel ce
ridicã Arcul de Triumf de la Roma, pe
care apar o parte din figurile
comandanþilor daci. Tot el ºi-a mutat
reºedinþa la SIRMIUM, iar la scurt timp
dupã aceea la SERDICA , în DACIA
MEDITERRANEA , despre care va face
declaraþia semnificativã: ROMA mea este
SERDICA. Tot el reconstruieºte podul de
piatrã de peste Dunãre (construit de
strãbunul sãu Burebista ºi nu de...
Traian), adãugându-i un castru cu
patru turnuri ºi un edificiu cu
numeroase încãperi.
De ce oare cineva ar fi avut interesul
sã cheltuiascã sume mari de bani, atunci,
în antichitate, ca sã reconstruiascã un
pod acolo, departe peste Dunãre, când
romanii se retrãseserã deja... iar
locurile erau pustii... cum le place unor
istorici vecini sã susþinã ...?
Citind cartea d-lui profesor
Augustin Deac 38 , Istoria adevãrului
istoric, te vezi purtat de la tãbliþele de
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la Tãrtãria la istoricul român de
naþionalitate turcã Ali Ekrem, care
vorbeºte de Oguznam, cea mai veche
chronica turcã, tradusã în limba
germanã, francezã ºi rusã, încã din
secolul XVII-lea, dar de care marii
noºtri istorici nu au aflat încã; în ea se
menþioneazã cã în anul 839 exista o Þarã
a Românilor dar unde era ea pe harta
Europei ?
Nu am auzit niciodatã vorbindu-se
de atlasul german din 1826 care arãta
popoarele Europei anului 900, unde
Walahii se întindeau din Panonia
pânã la Nipru, menþionându-se ºi cinci
voevodate vlahice.
Ce pot spune de descoperirea
scrisorii unui conducãtor cazar
referitoare la sec.VIII-lea în care se
vorbeºte de Þara Ardil cu 100 de ani
înainte de sosirea ungurilor (deci numele
Ardeal nu vine din ungurescul Erdely).
În anul 1937 la cel de-al II-lea
Congres Episcopal romano-catolic din
Ungaria s-a vorbit despre lucrarea
preotului ºi arheologului romanocatolic Lukacs Karoly, care a pãstorit
10 ani în zona lacului Balaton ( fostul
Hercuniates de pe vremea dacilor ) ºi
unde a gãsit urme arheologice de : palate, biserici ºi conace româneºti din
secolul X.
În cronica împãratului Friederich al
II-lea Barbarossa, de prin anul 1189 se
atestã existenþa unei þãri Walahia între
Dunare ºi Munþii Carpaþi, descriinduse cu lux de amãnunte graniþele.
Descifrarea de cãtre aromânul
Stefanovschi a inscripþiei de pe inelul
de aur de la Celei( Sucidava ) din judeþul
Gorj, precum ºi a inscripþiei de pe inelul
de la Ezereva, Bulgaria de azi.
Rãspândirea credinþei lui Hristos
s-a fãcut în limba dacã, de cãtre sfântul
Andrei, fratele lui sf. Petru, la nordul
Dunãrii, ºi de cãtre sf.Pavel, la sudul
Dunãrii, vezi Biblia lui Wilfila ( scrisã în
limba carpato-dunãreanã la începutul
secolului IV).
Ce mai putem spune de lucrarea
cãrturarului dacoromân din sc.IV-lea,
Aeticus Dunãreanu, intitulatã Cosmos2
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graphia, scrisã în limba românadunãreanã cu alphabet geto-dac, limba
vorbitã de cele 3-5 milioane de locuitori
de pe vremea lui Burebista?
Noi am vorbit aceeaºi limbã dacã în
faþa românilor, goþilor, gepizilor, hunilor
ºi slavilor ºi continuãm sã o vorbim cu
schimbãrile care survin în orice limbã în
decursul mileniilor.
În raportul diplomatului bizantin
Panites Priscus, aflat în anul 448 la curtea
neîmblânzitului Atila, se menþioneazã
câteva cuvinte clare dacoromâne ca:
meiu, mied, colibã; iar la masa datã de
Atila în cinstea diplomaþilor s-a vorbit
ºi în limba Ausonicacarpatodunãreanã, dacicã.
Ce este cu stema regatului geto-dac,
cei doi lei afrontaþi, pe care o gãsim pânã
în 1921 pe stema României Mari?
ªi, în sfârºit, ce este cu acel Codex
Rohonczy, cronica dacã din secolele XIXIII, însumând 448 de pagini, scrise în
limba carpato-dunareanã, latina dunãreanã arhaicã, cu alfabet geto-dac, pe
care dacoromânii îl mai foloseau încã
pe vremea lui Vlad Þepes ( vezi Hasdeu).
Ea conþine îndemnuri la luptã ale
domnitorului Vlad-ca ºi al altoraîmpotriva migratorilor pecenegi (din
rãsãrit) ºi a ungurilor (din apus). Se
descriu 54 de bãtãlii victorioase, patria
noastrã arãtându-se ca o þarã bine
organizatã.
Când oare se va învaþa în ºcolile
dacoromâne despre aºa ceva?

10.Ei, tracii,
au fost daci

A

rborele tracic numãra peste
200 de triburi, cele mai
cunoscute fiind cele ale
dacilor, geþilor, ramanilor, bessilor
(metalurgiºti), latinilor etc.
O interesantã afirmaþie despre daci o
gãsim la istoricul Dio Casius, care a spus:
ªi iarãºi sã nu uitãm cã Traian - Troian a
fost trac veritabil. Luptele dintre Traian

ºi Decebal au fost rãzboaie fratricide, iar
tracii au fost daci.39
Dupã Mircea Eliade, numãrul
ramurilor giganticului arbore uman al
tracilor se ridica la cca. 200.40 Pr. Dumitru
Bãlaºa a alcãtuit un tabel al acestora,
numãrând nu mai puþin de 150 de ramuri
tracice.
Herodot (425 î.d.H.) considera cã
Neamul tracilor este cel mai numeros din
lume; tracii au multe nume, dupã regiuni,
dar obiceiurile sunt cam aceleaºi la
toþi.41
Dupã victoria grecilor de la Maraton
asupra perºilor, regele Xerxes (486-465
î.d.H.) îºi construieºte o mare armatã
printre care se menþioneazã de cãtre
Herodot ºi prezenþa tracilor bithini, din
nord-vestul Asiei Mici; aceºtia sunt
descriºi astfel: Tracii însoþeau expediþia
purtând pe cap cãciuli din blanã de vulpe,
îmbrãcaþi cu hitoane, peste care se
înfãºurau cu mantale viu colorate. În
picioare ºi peste pulpe aveau o
încãlþãminte din piele de cãprioarã. Ca
arme au suliþe, scuturi uºoare ºi pumnale
mici.42
Ovidiu în Tristele îi surprinde pe
tracii geto-daci astfel: Îi vezi cãlãri,
venind ºi ducându-se prin mijlocul
drumurilor. Între ei nu-i nici unul care sã
nu poarte tolbã, arc ºi sãgeþi îngãlbenite
de veninul viperei. Au glas aspru, chip
sãlbatic ºi sunt cea mai adevãratã
întruchipare a lui Marte. Pãrul ºi barba
lor n-au fost tunse niciodatã. Mâna lor
dreaptã e totdeauna gata sã înfigã cuþitul
pe care îl are legat la ºold orice bãrbat.43
În anul 547 î.d.H., perºii lui Cyrus au
înfrânt Regatul Lydiei Tracice din Asia
Micã, extinzându-ºi stãpânirea spre nordvest pânã la þãrmul sudic al Mãrii
Marmara.
Regele Persan Darius I (522-486
î.d.H.) a întreprins o expediþie la nord de
Dunãre, iar dupã acelaºi Herodot,
singurii traci care s-au luptat cu el au
fost geþii din Scythia Minor (Dobrogea)
nelãsându-l pe acesta sã se stabileascã
acolo. L-au atacat atât tracii din Munþii
Pangaion, cât ºi tracii odomanþi, stabiliþi
mai la nord, pãstrându-ºi astfel
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independenþa.
Peninsula tracicã a Chersonesului,
(cher-sones = fiii cerului, cei doi
Zamolxis), în decursul agitaþiei istoriei va
trece de la perºi la greci 44.
Confederaþia tribalã a tracilor-odrisi
care avusese o evoluþie strãlucitoare va
fi desfiinþatã în urma unui rãzboi fratricid
de regele macedonean Filip al II-lea.
Acesta va întreprinde o expediþie în
þinuturile Dunãrii de Jos (339 î.d.H.), unde
regele get Kothelas i-a dat-o pe fiica sa
Meda de soþie. Aceiaºi traci-macedoneni
dupã ce i-au învins pe sciþi, încãrcaþi de
prizonieri ºi de vite, întorcându-se acasã
traversând Munþii Haemus (Balcani) au
fost atacaþi de tracii tribali care le-au luat
toatã prada rãnindu-l grav la picior pe
însuºi Filip al II-lea.
Patru ani mai târziu, un tânãr tracmacedonean, fiul lui Filip al II-lea,
Alexandru Macedon (336-326 î.d.H.), va
face ºi el o incursiune în regiunile de la
nord de Balcani, în Þara Zeilor - Dacia
ºi, precum tatãl sãu va da lupte grele
împotriva fraþilor geto-daci al cãror rege
Syrmos (din Soare) se baricadase pe
un ostrov al Dunãrii cunoscut azi ca
Pãcuiul lui Soare pe care personal l-am
colindat prin anii 1973-74 ºi l-am gãsit
izolat ºi straniu.
O echipã de arheologi lucra cu
seriozitate ºi ne explica, mie ºi prietenului
meu ing. agronom Mihai Pãpuºoi despre
misterele locului. Eram pe atunci un tânãr
doctor al comunei Roseþi, jud. Cãlãraºi,
aºteptând sã mai treacã un an pentru ami începe stagiatura în chirurgie la
Bucureºti, la prof. Juvara. Il citisem deja,
de câteva ori, pe Nicolae Densuºeanu,
aºa cã discuþiile noastre au fost aprinse,
dar politicoase.
Despre regele Syrmos nu auzisem ºi
nici despre înfrângerea lui de mai târziu,
dar originea geto-dacã a numelui lui
Alexandru ei nu o ºtiau. Sã ne oprim puþin
sã-i vedem provenienþa: Alexan-Dros,
Cel Jertfit Cerbului, precum Cerbul; (lui
Orfeu i s-a mai zis ºi Dros, Cerbul, ºi în
amintirea sacrificiului sãu s-a construit
teribila tradiþie geticã a trimiterii unui Sol
Curat la ceruri).44

Deci Alexandru este un foarte vechi
nume pelasgic, carpato-dunãrean. El era
mesagerul care o datã la patru ani era
zvârlit între suliþe ºi prin moartea lui
ducea Zeului Suprem mesajul poporului
sãu.
Carpato-dunãrenii în evoluþia lor
s-au rãspândit în jurul nucleului cetãþii
naturale a Munþilor Carpaþi, munþi greu
de trecut, unde aurul, argintul ºi sarea se
gãseau din belºug.
Ei, carpato-dunãrenii, s-au rãspândit
peste toatã Europa Centralã, de la Alpii
Austrieci ºi din Câmpia Bavariei pânã în
Podiºurile Galiþiei Orientale ºi pânã în
Stepa Dobrogei, iar de acolo pânã peste
toatã aºa-zisa Rusie Meridionalã de la
Nistru ºi pânã în Kuban (vezi tracii
cimmerieni), în Asia Micã, în Insulele
Mãrii Tracice (Egee) care au fost la
început populate de ei, pelasgo-tracoarienii carpato-danubieni ajungând pânã
în Nordul Africii (vezi garamanii).45
Dar dacã istoria a fost aºa de
generoasã cu neamul nostru tracic, nu
acelaºi lucru se întâmplã ºi cu istoricii
contemporani.
Bulgarii, aparent un popor slav, sosit
de departe, din Asia, se redescoperã azi,
nemaiconsinderându-se invadatorii
sosiþi în secolul VI d.H., ci, nici mai mult,
nici mai puþin decât urmaºii tracilor!
Ei nu vor sã mai aibã nimic în comun
cu neamul slav (or vulgar: bulgar-mongoloid de la Volga).
Citindu-i pe acad. V. Georgiev, prof.
A. Fol ºi pe prof. G.I. Georgiev, descoperi
cã nici nu au existat traci la Nord de
Dunãre, iar ei, bulgarii, au devenit traci
prin 1964-1967, extinzându-ºi istoria cu
câteva mii de ani. ªi când te gândeºti cã
înainte ca fiica fostului lor preºedinte
Jivkov sã devinã istoriografã, ei, bulgarii,
credeau cã sunt slavi la origine!
Dupã cum vedem, nu numai
academicienii profesori de istorie
schimbã istoria, ci ºi fetele preºedinþilor
comuniºti ... ºi pentru ce, pentru niºte
interese geopolitice. Nu ar fi fost mult
mai simplu sã se mândreascã cu faptul
cã ne-au cotropit în secolul al VI-lea d.H.,
ne-au subjugat ºi decimat, lãsând în urmã

doar un numãr mic de supravieþuitori
megleno-românii? Când vorbeºti o
limbã slavonã (apãrutã foarte târziu în
istoria lumii), cum poþi spune cã eºti
trac?! Se ºtie cã de-a lungul râului Mariþa
trãiau tracii odrisi, numele lor fiind
menþionat pânã în secolul III î.d.H.
De asemenea, de-a lungul râului
Struma trãiau medii - trib din care se trãgea
ºi strãmoºul nostru Spartacus, trac ce a
clãtinat ºi înspãimântat Roma. Nãscut în
jurul anului 113 î.d.H., absorbit în armata
romanã, ºi-a permis un mic concediu
pe cont propriu, a fost prins ºi
transformat în sclav-gladiator. Fiind la
ºcoala din Capua, excelent pregãtit ºi cu
suflet trac, nu a acceptat ideea de a muri
pe arenã pentru satisfacþia stãpânilor,
aºa cã a evadat împreunã cu alþi 70 de
camarazi, alcãtuindu-ºi o micã armatã, cu
care a reuºit sã clatine Imperiul Roman
de atunci.
Spaima i-a obligat pe romani, învinºi
de câteva ori de armata tracului
Spartacus, sã trimitã împotriva acestuia
pe Marcus Licinius Crassus ºi pe Pompei
(adus special din Spania).46 Invins de o
armatã enormã, Spartacus moare
vitejeºte, în anul 71 î.d.H. lângã Silar,
râzând fericit în clipa morþii, ca toþi dacii.
Istoria schimbã câteodatã înþelesul unor
simboluri, aºa cã numele eroului nostru
trac este preluat de germanii socialiºti
care înfiinþeazã, dupã primul rãzboi
mondial, Liga lui Spartacus
(Spartakusbund). Aceºtia, în frunte cu
Rosa Luxemburg ºi Carol Liebknecht, vor
transforma la 30 Decembrie 1918 Liga
lui Spartacus în Partidul Comunist German. Ce ironie a sorþii! Dar tot ei,
germanii, dupã numai câþiva ani vor avea
o nouã idee, aceea de a fura simbolul
vieþii veºnice, zvastica pelasgicã, transformând-o într-un simbol al intoleranþei
ºi cruzimii, manifestat în cel mai extremist
sens, creând martiri în proporþie de masã.
Astfel, vechi simboluri preluate ºi
folosite necorespunzãtor îºi pierd
aparent valoarea, cum s-a întâmplat ºi
cu vechiul semn hitit carpato-danubian
al vulturului cu douã capete, adoptat de
Bizanþ, apoi de huni la formarea
3
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Imperiului Austro-Ungar, etc., etc.,
pentru ca în zilele noastre sã redevinã
actual, preluat de noul stat rus...
În acest context, trebuie sã nu-i uitãm
pe odrisi, trib tracic din zona Munþilor
Rodopi, care s-au rãsculat împotriva
Imperiului Roman, în anul 26 d.H.
Lãsându-i la o parte pe bulgarii
tracizaþi peste noapte de fiica
preºedintelui Jivkov ºi de alþi istorici
de-ai lor, sã mergem ceva mai la sudul
teritoriului tracic. Cu privire la numele
acestui teritoriu, Herodot spunea: Elada
(Grecia, n.a.) [era un] þinut care mai
înainte se numea Pelasgia.47
Ei, grecii, sosiþi între anii 1900-1400
î.d.H. în patru valuri: aheii, ionienii,
dorienii, eolienii, ne-au gãsit acasã, pe
noi, pelasgii carpato-danubieni, care ne
numeam traci (nume prima oarã
menþionat de acelaºi Herodot). Ei ne-au
învins de mai multe ori, reuºind sã ocupe
partea sudicã a Peninsulei Balcanice.
De la noi au luat apoi Asia Micã (vezi
rãzboiul împotriva tracilor-ramani
locuitori ai Troiei), dupã cum ºi insulele
din Marea Tracicã (grecii schimbându-i
numele în Marea Egee; vezi rãzboiul dus
de greci sub conducerea lui Temistocle
împotriva tracilor-sinthioni).
Revanºa împotriva grecilor ne-a fost
adusã de tracul-pelasg Alexandru
Macedon (336-323 î.d.H.), care cucereºte
Grecia ºi, conform tradiþiilor timpului, îi
angajeazã pe învinºi în trupele sale.
Acesta reconstruieºte într-o perioadã
foarte scurtã Marele Imperiu Pelasgic,
recucereºte Egiptul, Mesopotamia, Persia, India, capitala acestui Mare Imperiu
Pelasgic, reînviat, fiind la Pela.
Vremea a trecut ºi dupã 2000 de ani,
de astã datã istoricii greci îl redescoperã pe macedonul Alexandru ca fiind
grec ºi îl pun în Panthenon (dupã 2000 ani !!!). Dar nici bulgarii nu se lasã, ºi-l
adjudecã ºi ei pe strãmoºul Alexandru,
considerându-l unul din cei mai mari
generali bulgari ai antichitãþii.
Singurii care nu ºi l-au revendicat pe
Alexandru ca fiindu-le neam ºi strãmoº
... sunt românii.
Între timp, pelasgii au devenit ºi ei
4

greci, precum ºi tracii (o fi greºit Herodot
când îi considera pe traci ca fiind alt neam
decât grecii)!
Despre teritoriile locuite de pelasgotraci, acelaºi Herodot spunea: De la
Pãdurea Hercinicã, limita vesticã a
spaþiului pelasgo-tracic trece prin Alpii
Rãsãriteni, ocolind Noricum, provincie
cu populaþii predominant dacice ºi celtogermanice, ºi apoi coborând la Aquileea
(azi Terzo dAquileia - Italia), în golful
veneþilor. De aici, limita vesticã, sudvesticã a spaþiului pelasgo-tracic
urmãrea þãrmul Mãrii Adriatice, întreg
þãrmul de vest al Peninsulei Balcanice,
pânã în Creta.48
Populaþiile, neamurile pelasgo-tracice
de la Marea Adriaticã, din þinuturile
ilirice, atingeau, potrivit informaþiilor lui
Strabon, Istrul ºi Alpii dintre Italia ºi
Germania: populaþiile pelasgo-tracoilirice încep de la acel lac (este vorba de
lacul Constanþa, dintre Elveþia ºi
Germania de azi, n.a.) alãturi de care
locuiesc vindelicii, retii ºi helvetii...
Amintitul teritoriu (alpino-panonicoiliric), dacii l-au prefãcut într-un pustiu,
în urma rãzboiului în care i-au biruit pe
boi ºi pe taurisci - seminþii celtice de sub
stãpânirea lui Critasiros. Dacii pretind cã
þinutul acesta ar fi al lor, cu toate cã este
despãrþit de ei prin râul Parisos (Paar de
azi în Germania, n.a.), care vine din munþi
ºi se varsã în Istru (Dunãre)....49
Originea acestui popor tracic, cãruia
geografia ºi condiþiile climatice i-au
hãrãzit culoarea albã a pielii, menþinutã cu
toate invaziile, încruciºãrile ºi suprapunerile
orientale, se confundã cu cea a arienilor
carpato-danubieni, a vechilor pelasgi,
întemeietori ai Europei moderne de azi.
În ultima vreme, tot mai mulþi cercetãtori
sunt de pãrere cã leagãnul vechii Europe
este spaþiul carpato-dunãrean (Marija
Gimbutas), în timp ce considerã cã spaþiul
din care au pornit popoarele europene
este situat pe teritoriul dintre Valea
Dunãrii, Marea Egee (Marea Tracilor) ºi
Marea Neagrã (Marea Geticã).50
Istoricilor ºi arheologilor li s-au
alãturat ºi unii lingviºti, printre care
trebuie amintit Vladimir Georgiev.
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Importanþa tracilor în istorie ºi a spaþiului
tracic a fost subliniatã ºtiinþific prima oarã
de Vasile Pârvan.
Nãscut la 28 Sept. 1882, în cãtunul
Perchiu din comuna Huruieºti, jud.
Tecuci, fiu al unui învãþãtor rural, Vasile
Pârvan a fost un alt îndrãgostit de
preistoria poporului român. El ajunge la
27 de ani membru al Academiei Române,
Profesor de istorie anticã la Universitatea
din Bucureºti, Director al Muzeului
Naþional de Antichitãþi. El este autorul
sintezei istorico-arheologice despre
protoistoria Daciei, pe care a intitulat-o
Getica. În aceastã lucrare, V. Pârvan a
pus în evidenþã, documentat ºi convingãtor, mãreþia poporului geto-dac. El
va muri timpuriu, înainte de a atinge vârsta
de 45 de ani, lãsându-ne un tezaur de
nepreþuit, opera lui ºtiinþificã.
Din punct de vedere lingvistic, mulþi
cercetãtori susþin existenþa unei limbi
ariene, carpato-danubiene (pelasgice) care
a stat la originea limbii tracice, cu diferite
variante locale. Având în vedere legãturile
între limba hitita ºi limbile ariene, se poate
afirma cã miºcãri de popoare au avut loc
de la apus spre rãsãrit, adicã din Europa
spre Asia ºi nu invers. Forma veche a
cuvintelor hitite constituie o dovadã cã
hitiþii s-au desprins din trunchiul carpatodanubian, european, pãtrunzând în Asia
Micã. Sunt suficiente dovezi de naturã
arheologicã ºi antropologicã pentru a
îngãdui afirmaþia cã, încã din epoca
neoliticã în spaþiul tracic ºi într-o arie
limitrofã acestuia, existã o populaþie
autohtonã, din care îºi trag rãdãcinile
popoarele istorice europene, iar aceastã
populaþie poate fi consideratã din punct
de vedere lingvistic ca prearianã.51 Þinând
seamã de faptul cã istoricii ºi arheologii
au neglijat, necuvenit, mitologia noastrã
traco-dacicã, precum ºi alte mitologii cu
scrieri epice cum sunt Vedele ºi Upaniºadele sanscrite, consider cã introducerea
lor în circuitul cercetãrilor ar fi în avantajul
nostru, al românilor ºi în special în
avantajul iluminãrii trecutului îndepãrtat
al continentului european.
Simpozionul internaþional de
tracologie care a avut loc în Bulgaria (15-
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18 Mai, 1998) cu temele de mai jos scoate
în evidenþã cele afirmate de noi mai
înainte:
1. Cel mai vechi simbol pretracic gãsit
în lume - zvastica - 6.000 î.d.H.
2. Primele ornamente ºi mãºti de aur
(tracice) gãsite în lume - 3.800 î.d.H.
(Karanovo V-VI).
3. 1.600 de tezaure ale regilor traci cele mai frumoase din lume.
4. Noi splendori tracice.
În Iliada, Homer spunea despre traci
cã armatele lor strãluceau de scuturi de
aur ºi tezaurele lor erau aºa de preþioase
cã regele Priam (rege al Troiei tracice) a
putut sã ia înapoi, de la greci, capul fiului
sãu mort, numai dupã ce le-a dat acea
faimoasã cupã tracicã de aur.52
Toate marile civilizaþii au înflorit pe
vãile unor mari fluvii ºi în special la gurile
de vãrsare ale acestora: cea egipteanã
pe Nil, cea mesopotamianã, între Tigru
ºi Eufrat, cea indianã, pe Ind ºi Gange,
cea chinezã, pe Fluviul Galben, iar cea
europeanã, cu voia sau fãrã voia marilor
profesori de istorie ºi arheologie, pe
valea Dunãrii (Istrului, Danubiului) ºi în
special în zona deltei acesteia. Acesta
este leagãnul adevãrat al civilizaþiei protoeuropene, în strãvechea vatrã tracicã a
Carpaþilor, a Dunãrii carpatice. Aici
veneau grecii în antichitate sã-ºi caute
Lâna de Aur ºi bogãþiile agricole
dunãrene. Aici s-a dezvoltat faimoasa
Epocã de Aur, cu Cimitirul Eroilor de la
Gurile Dunãrii ºi Lãcaºul Zeilor din
Cetatea Koga-Ion-ului.
Uitaþi-vã pe hartã ºi veþi vedea ce
fantastic aratã acest spaþiu, unde din
trupul munþilor þâºnesc izvoare ce se
prefac în râuri care se desfãºoarã ca un
evantai spre Dunãre, strãbãtând vãi
calme ºi dealuri molcome, prielnice
agriculturii ºi pãstoritului. De sus, din
avion, aceastã reþea hidrograficã, având
forma de elipsã, seamãnã cu un Ou al
Genezei. Munþi de sare, fãrã de care sunt
greu de conceput viaþa omului ºi
creºterea vitelor, reprezentau în
antichitate o bogãþie mai mare decât
aurul, poate cea mai de seamã bogãþie
pentru oamenii vechimii, bogãþia fãrã de

care viaþa nu poate exista.
Bogãþiile solului ºi subsolului au
fãcut ca spaþiul tracic sã fie râvnit de
triburile ºi popoarele învecinate - spre
acel Eldorado al antichitãþii îºi orientau
dorinþele jefuitoare vecinii. Invadatorii
europeni au venit ºi încã vin de la rãsãrit,
miºcãrile dinspre sud spre nord fiind determinate nu atât de cauze economice,
cât de modificãri ale climatului, de
schimbarea florei ºi faunei. Precum orice
pom ce dã roade ºi seminþe cautã sã le
rãspândeascã în preajmã, aºa ºi neamul
nostru, al daco-tracilor, prin triburi
prolifice, a rodit ºi s-a rãspândit fie la
marginea teritoriului sãu de vieþuire, fie
deplasându-se la distanþe mai mari pânã
în Asia ori trecând strâmtorile Bosforului
ºi ale Dardanelelor pânã în Anatolia; aºa
au ajuns ramano-dardanii sã ridice oraºul
cetate Troia, iar brigii sã alcãtuiascã o
filialã care a luat numele de Frigia; mysii
nu erau altceva decât o fãrâmã a moesilor
din sudul Dunãrii; mesapii, iapygii ºi
veneþii din Italia de rãsãrit erau surplusuri
ale traco-ilirilor din Dalmaþia ºi din
Panonia (unde a existat statul Rama pânã la venirea ungurilor, dupã cum
atestã o serie de surse toponimice).53
Extinderea neamului carpatodanubian se poate asemãna cu o explozie
atomicã, avându-ºi epicentrul acolo,
acasã, în Þara Soarelui, în Daksha presanscritã, arianã. Îi vom gãsi pe strãmoºi
pe râul Hipanis (Bug) ºi Borystene
(Nipru). Cimmerienii vor fi împinºi de sciþi
spre sud, dar ºi ei, sciþii, se vor topi în
marea populaþie tracicã, tracizându-se,
lãsând în urma lor doar ... un nume. Ei
tracii care se întindeau spre apus pânã la
Oceanul Atlantic, au pãtruns ºi pe Valea
Vistulei, întemeind cetãþi ca Getidava; alte
ramuri ca etruscii ºi veneþii se vor
îndrepta spre Valea Padului. Peninsula
Italicã au cucerit-o de cel puþin patru ori,
ultima datã sub conducerea strãlucitorului raman Enea - plecat din zona
Oltinei (Dobrogei de azi) ori, dupã Homer
ºi Virgilius, de la Troia. Când Demostene
ºi Ificrate socoteau ca o cinste faptul cã
mamele lor fuseserã trace, când grecii ne
împrumutau zeii schimbându-le doar
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numele, înfruptându-se din plin din
miturile ºi credinþele geto- dacilor, cum
sã nu ridicãm vocea azi, noi urmaºii acelor
daco-traci, ºi sã spunem lumii adevãrul?
De ce sã tãcem, umiliþi ºi furaþi de al
nostru trecut glorios din dorinþa inteligentã de a nu ne supãra vecinii? Cine
au fost ºi cine sunt ei vecinii?!
Niciodatã un popor umil ºi fricos nu
a fost respectat, niciodatã un iepure nu
va sta alãturi de un lup! Este timpul sã
ne trezim, sã ne scoatem ochelarii de
miopi, primiþi de la vecini, ºi sã ne uitãm
cu mândrie, acolo, departe în trecut,
redescoperindu-ne ºi mândrindu-ne cu
noi înºine. Nu este nimeni în toatã
Europa, care sã aibã o istorie mai veche,
mai frumoasã ºi mai fantasticã ca a
noastrã.
Noi nu trebuie sã uitãm cã suntem
aici, pe acest pãmânt european primii,
înaintea grecilor, italienilor, francezilor,
germanilor or turcilor, înaintea englezilor
or slavilor.
Ei toþi, nou-veniþii, doresc ca noi sã
nu fi existat; astfel ca ei sã aibã drepturi!
Ei spun cã Transilvania a fost lipsitã de
populaþie, iar ei au venit ºi au locuit-o. Ei
ne încurajeazã în naivitatea noastrã sã
credem cã de fapt noi am apãrut dupã
106 d.H., prin unirea dintre doi bãrbaþi
Traian ºi Decebal, Traian - cuceritor a
14% din teritoriul Daciei, în urma unui
rãzboi fratricid.
E timpul sã realizãm cã noi avem
istoria noastrã, cu mii ºi mii de ani înaintea
sosirii romanilor pe câþiva kilometri din
teritoriul Daciei; istoria noastrã a început
atunci, de mult, când noi am început sã
fãurim Europa, sã cucerim Asia: China,
India ºi Japonia, Anatolia, Sumerul ºi
Asia Micã, Palestina ºi Mesopotamia,
Nordul Africii.
Aceasta este istoria noastrã, a
carpato-danubienilor, pelasgilor, tracilor,
daco-românilor. Noi, daco-românii,
reprezentãm coloana vertebralã a istoriei
lumii contemporane.
n
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O NOUÃ ATLANTIDÃ?

UN VECHI AªEZÃMÂNT IESE LA IVEALÃ DIN
APELE MÃRII DE NORD

A rãmas ascuns, mai bine de 10.000
de ani, dar în sfârºit, o scufundãtoare l-a
descoperit pe fundul mãrii, între nisip,
alge ºi pietre. Cel mai antic aºezãmânt
scufundat a fost descoperit în faþa
coastelor Angliei, care poate conþine
secretele unei Atlantide reistorice.
Descoperirea a fost fãcutã din întâmplare de o arheoloagã englezã de 34 de
ani, Penny Spikins, care lua lecþii de
scufundare cu cîþiva colegi, în acea
porþiune de mare din faþa portului
Newcastle, în nord-estul Angliei. Conform
experþilor, este vorba despre prima
dovadã concretã despre existenþa
aºezãmintelor umane din timpul epocii
de piatrã, în acea regiune care astãzi este
Marea de Nord.
Astãzi, acele pãmânturi sunt complet
sub apã, dar acum 5.000-10.000 de ani în
urmã, înainte de ridicarea nivlului mãrii,
ele acomodau populaþii mezolitice, care
au existat între sfârºitul ultimei ere

glaciare ºi începutul epocii agricole.
ªtim cã existã o Atlantidã preistoricã
pe fundul Mãrii de Nord, unde un timp,
o suprafaþã de dimesiunea actualei Marii
Britanii era conectatã de continentul
populat de fiinþe umane ºi animale preistorice, a spus David Miles, arheologul
principal a autoritarei asociaþii English
Heritage (Moºtenirea Englezã).
Nu este clar dacã aºezãmântul
descoperit de Spikins este în realitate
Altantida preistoricã despre care
vorbeºte Miles, dar el a subliniat cã
descoperirea constituie un prag de unde
se poate pleca la descoperirea acestei
lumi necunoscute.
Pânã acum, arheologii aveau
cunoºtinþã doar de un singur aºezãmânt
mezolitic acoperit de apele Manicei, în
faþa Southampton-ului, în sudul Angliei.
Domeniul gãsit de Spikins conþine
douã aºezãminte: unul se aflã la capãtul
unei mase pietroase chiar la malul mãrii
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Un dac la Atena
–rezumat scris al unui roman nescris–
Pe la mijlocul secolului întâi de
dupã Naºterea lui Hristos, sfatul
bãtrânelor cãpetenii ale neînfricaþilor daci de la Sarmizegetusa,
socotind vremea ºi drumul stelelor
pe cer dupã calendarul soarelui de
andezit din inima sanctuarului
strãmoºesc, hotãrãsc sã-l trimitã
pentru a treia oarã pe mai tânãrul
ºi destoinicul Getis la Atena,
însãrcinându-l cu mai multe treburi
în interesul Daciei, legate, printre
altele, ºi de baterea ºi turnarea în
tiparele Greciei a unei noi serii de
kosoni de aur pentru daci. ªi de
aceastã datã, Getis este însoþit în
lungul ºi neprevãzutul drum de
sfetnicul Duros.
Coborând din munþi, Getis ºi
însoþitorul sãu, dupã ce trec Istrul
ºi strãbat Tracia ºi Macedonia,
ajung în sfârºit, cu destulã greutate,
în metropola grecilor. Dupã ce au
luat legãtura cu oamenii de
încredere, pentru îndeplinirea
misiunii lor, Getis ºi Duras îºi
îngãduie pânã la ziua plecãrii sã
strãbatã drumurile ºi pieþele Atenei,
pentru a cunoaºte mai bine capitala
ºi cetatea înþelepciunii lumii.
Tocmai atunci, venind din Asia
Micã ºi trecând prin Filipi, Tesalonic
ºi Bereea, ajunge în Atena ºi
Sfântul Apostol Pavel cu câþiva
dintre ucenicii ºi însoþitorii sãi. În
vremea când îi aºtepta pe Sila ºi
pe Timotei, vãzând cetatea plinã
de idoli ºi sinagoga de îndoialã,
faþã de Evanghelia pe care o
vestea, Sfântul Apostol Pavel
ajunge lângã celebrul altar atenian
al Dumnezeului necunoscut. Din
8

rânduiala Providenþei, care voieºte
ca toþi oamenii sã se mântuiascã
ºi la cunoºtinþa adevãrului sã vinã,
lângã acel altar se aflau, în ziua ºi
ceasul ºi clipa aceea ºi Getis cu
însoþitorul sãu. De la altar, o razã
din lumina Damascului alunecã prin
privirea apostolului ºi se opri pe
chipul dacului Getis. Îndatã ochiul
soarelui de la Sarmizegetusa cãuta
prin ochii lui Getis faþa Sfântului
Pavel.
Nu-ºi vorbirã, dar chipul unuia
trecu în sufletul celuilalt! Soarele
de andezit al dacilor cãuta lumina
Damascului. Noaptea, Getis avu un
vis, în care vãzu în lumina reflectatã
a soarelui de andezit capul de lup
al stindardului dacic, atârnând de o
Cruce!
A doua zi, alãturi de mulþimea
filozofilor, înþelepþilor, curajoºilor ºi
întâmplãtorilor din Atena, se afla în
Areopag, din aceeaºi rânduialã a

Providenþei ºi Getis împreunã
Duras. Cuvintele predicii Sfântului
Apostol Pavel, invitat de epicurei
ºi stoici, cãdeau rând pe rând ºi în
pãmântul cel bun al Daciei, prin
auzul lui Getis, al cãrui suflet se
rãcorea, se înviora ºi se adãpa din
harul cuvântãrii semãnãtorului de
cuvinte din Tars. Lui Gentis i se
pãru cã predica Sfântului Pavel din
Areopag se rostogolea val dupã val
printre pietrele, altarele ºi
sculpturile Atenei ºi peste inimile
împietrite ale atenienilor, precum
apa limpede ºi rece a Sargeþiei
natale, peste pietrele neînfricaþilor
daci nemuritori.
Fiecare cuvânt al apostolului
era ca un nor luminos care-i înaripa
ºi-i purta sufletul spre înãlþimi
nebãnuite. În El trãim ºi ne
miºcãm ºi suntem! Deasupra
Atenei, soarele strãlucea mai
frumos ca niciodatã. Într-o clipã i
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se pãru cã este rãpit ºi se vãzu
îngenuncheat pe marginile soarelui
de andezit. O luminã îi cuprinse
sufletul miºcându-i inima în iubire,
iar din ochii sãi izvorau ºi curgeau
nesfârºite lacrimi pe piatra soarelui
de la Sarmizegetusa. Îºi reveni
vãzând lespedea Areopagului de
sub picioarele lui, stropitã ºi udatã
de propriile-i lacrimi. Un râu al vieþii
trecea pe dinaintea lui. I se pãru
cã Sfântul Pavel în vreme ce
vorbea atenienilor, era dincolo de
râu, iar el se afla dincoace. O larmã
neaºteptatã îl trezi, iar cuvintele ce
se desluºeau din mulþime: Despre
asta, te vom asculta altãdatã, i se
pãrurã ca o stavilã care oprirã
curgerea râului ºi puseserã capãt
predicii Sfântului Apostol Pavel din
Areopag.
Printre râsetele filozofilor, la
auzul cuvintelor despre Judecata de
apoi ºi Învierea din morþi, Sfântul
Pavel ieºi din mijlocul lor. Iar unii
bãrbaþi, alipindu-se de el, au crezut,
între care ºi Dionisie Areopagitul
ºi o femeie numitã Damaris ºi alþii
împreunã cu ei (Faptele Apostolilor 17,34)  între care ºi Getis.
Mai înainte ca Sfântul Pavel sã
plece din Atena la Corint, între cei
puþini care primiserã botezul creºtin, se numãrã ºi Getis. Ar fi vrut
sã rãmânã nedespãrþit de Sfântul
Pavel, dar glasul lui Hristos îi vorbi
prin conºtiinþã: Întoarce-te acasã
ºi povesteºte cât bine þi-a fãcut þie
Dumnezeu.
Dupã câteva zile, luându-ºi
rãmas bun de la creºtinii din
Atena, Getis trebui sã purceadã pe
drumul de întoarcere spre Dacia.
Însoþit de Duras, ajunserã la Berea,
întãrindu-ºi sufletele în sânul
comunitãþii creºtine de aici. Apoi
la Tesalonic, unde de asemenea,
Duras s-a învrednicit sã primeascã
botezul aici. Continuându-ºi drumul

înapoi spre Macedonia ºi Sardica
Traciei, creºtinii Getis ºi Duras, ca
alþii Luca ºi Cleopa, au ajuns în
Dacia. Despre cele ce vãzuserã,
auziserã ºi se petrecuse cu ei,
îndrãznirã a spune încã din primele
zile ale întoarcerii lor la
Sarmizegetusa. Toþi cunoscuþii se
bucurarã de sosirea lor cu bine,
minunându-se de schimbarea ºi
înnoirea vieþii lor.
Un dor mistuitor dupã Sfântul
Apostol Pavel începu sã aprindã
inima lui Getis. Era semnul rugãciunii apostolului neamurilor
pentru el. Munþii Daciei i se
pãrurã mai frumoºi ca totdeauna,
râurile mai limpezi, oamenii mai
buni, florile mai minunate,
animalele mai blânde ºi cântecul
pãsãrilor mai dulce. Ziua ascuns
ºi noaptea în tainã, rugãciunile lui
Getis, îngenuncheat pe lespedea
soarelui de andezit, se ridicau
însoþite de foºnetul fagilor ºi de
murmurul izvoarelor ºi vegheate
de lumina lunii ºi a stelelor, spre
Dumnezeul lui Avraam, Isaac ºi
Iacob, Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt.
Treimea cea de o fiinþã ºi nedespãrþitã, descoperit în Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, Cel
propovãduit de Sfântul Pavel ºi de
toþi apostolii, pretutindenea.
Trecuserã ani. Getis strãbãtu
davele dacice de la munþi ºi din
ºesuri Þãrii-dintre-râuri, vestind
pe Hristos. Jertfa Lui, Învierea Lui
ºi A Doua lui Venire. Numãrul
celor ce primiserã botezul în
vadurile Sargeþiei, ale Râului Mare
ºi ale Râului Galben, crescuse.
Dar curând începuserã rãzboaiele
romanilor lui Domiþian ºi Traian cu
dacii. Getis se ruga ºi pentru unii
ºi pentru alþii. Duras murise. De
la soli ai lui Decebal trimiºi la
Roma, Getis aflã despre moartea
Sfântului Pavel în vremea lui Nero.

Vestea îl cutremurã, dar îl ºi liniºti,
ºtiind cã de acum înainte are un
ales mijlocitor pe lângã tronul
Împãratului cerurilor.
Ajuns la adânci bãtrâneþe,
presbiterul Getis fu martor rãzboiului din 101-102. Între
prizonierii romani, aflã cã sunt ºi
creºtini. Pentru aceºtia, dar ºi
pentru ceilalþi, mijloci stãruitor ºi
cu succes la Decebal. Pacea însã
fu scurtã.
Flamurile armatei romane ameninþau din nou vatra ºi glia dacicã.
Venirã anii 105-106 ºi odatã cu ei,
asediul Sarmizegetusei.
În rugãciunile nopþii de dinainte
de cucerire, pe piatra soarelui de
andezit, Getis vãzu o cruce de foc.
În zori, cetatea fu din nou asediatã
ºi incendiatã. La asfinþitul vieþii sale
ºi în rãsãritul unei noi istorii, lui Getis
i se descoperi în vedenie, în flãcãrile Sarmizegetusei, firul vieþii ºi
destinul noului popor daco-roman
ce prinde a se naºte, cu toate
nodurile lui istorice, pânã la Parusie.
Getis se închinã, mulþumi ºi se
rugã lui Dumnezeu. La rãsãritul
soarelui, i se duse vestea despre
moartea ºi sfârºitul lui Decebal. La
auzul acesteia, precum preotul Eli
din Biblie, îndurerat, dar ºi împãcat
cu sine ºi sãtul de zile, Getis se
sãvârºi lângã zidul cetãþii, dându-ºi
sufletul în mâinile lui Hristos. Cel
propovãduit de Sfântul Pavel în
Atena.
Câþiva creºtini, romani ºi daci,
îi luarã trupul ºi-l îngroparã în
ascuns sub rãdãcina celui mai
bãtrân stejar, pe a cãrui coajã,
înspre Rãsãrit, însemnarã o Cruce.
Daniil Partoºanu
Episcop administrator
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DIN VIAÞA DACILOR

Cãsãtoria

P

recum în viaþa omului
modern cãsãtoria are un
rol important, tot aºa
trebuie sã fi avut ºi în viaþa omului
antic. De felul organizãrii ºi
normelor ei depind aspecte esenþiale, care deþin o importantã
pondere în definirea portretului
moral al geto  dacilor.
Textele antice atestã faptul cã
tracii practicau poligamia. Într-unul
dintre fragmentele pãstrate din opera lui Heraclit din Pont aflãm despre
traci cã fiecare se cãsãtoreºte cu
trei sau patru femei. Sunt unii care
au treizeci de soþii. Ei le folosesc
ca pe niºte sclave. Au legãturi
trupeºti cu numeroase femei ºi se
unesc cu ele pe rând. Femeia spalã
ºi serveºte pe bãrbatul cu care a
trãit. Cele mai multe, dupã
împreunare, se culcã pe pãmânt.
Dacã vreuna dintre femei este
nemulþumitã, pãrinþii îºi pot lua
înapoi fata, dupã ce restituie ceea
ce au primit pentru ea. Cãci oamenii
îºi mãritã fetele în schimbul unui
preþ. La moartea bãrbatului, femeile
sunt moºtenite, întocmai ca celelalte
lucruri.
De la Menandru, cel mai de
seamã autor de comedii, dupã
Arisofan, aflãm cã printre tracii
poligami se înscriu ºi geþii. Într-un
fragment dintr-o piesã al cãrei nume
nu se cunoaºte, foarte probabil un
sclav spune: Aºa suntem noi, tracii
10

toþi, ºi mai ales geþii  mã mândresc
cã mã trag din neamul acestora din
urmã: nu suntem din cale afarã de
cumpãtaþi. Nici unul dintre noi nu
ia o singurã femeie, ci zece,
unsprezece sau douãsprezece, ºi
unii chiar mai multe. Când se
întâmplã sã moarã cineva care n-a
avut decât patru sau cinci neveste,
oamenii din partea locului spun:
bietul de el n-a fost însurat, n-a
cunoscut iubirea.
Acest text este reprodus ºi de
Strabo, care ne spune cã:
Menandru, desigur, n-a plãsmuit
ceva, ci a respectat realitatea
istoricã, iar dupã încheierea
citatului adaugã: susþinerile acestea
sunt întãrite ºi de alþii, fãrã sã
precizeze la cine anume se referã.
În legãturã cu faptul de a avea
mai multe femei trebuie adãugat ºi
textul lui Arrian care, citându-l pe
Eustaþiu, ne spune cã: la traci era
obiceiul sã aibã multe femei, în aºa
fel cã de la multe femei sã aibã mulþi
copii  iar obiceiul acesta se spune
cã îºi trage obârºia de la regele
Doloncos, care a avut mulþi copii
de la multe femei.
Din textele antice aflãm mãrturii
ºi cu privire la modalitatea de
încheiere a cãsãtoriilor. Pomponius
Mela, referindu-se la traci în general, spune: fetele de mãritat nu
sunt date bãrbaþilor de cãtre pãrinþi,
ci în mod public sunt cumpãrate

Prof. Mirela Lãscoiu

spre a fi luate în cãsãtorie sau
vândute (cu zestre). Se face (târgul)
într-un fel sau altul, dupã cât sunt
de frumoase ºi de cinstite. Cele
cinstite ºi frumoase au un preþ bun.
Pentru celelalte se cautã cu bani
cineva care sã le ia de soþie.
Acelaºi lucru îl aflãm ºi de la
Solinus: femeile de mãritat se duc
la bãrbaþi nu dupã hotãrârea
pãrinþilor, ci acelea care se disting
prin frumuseþe cer sã fie vândute la
mezat ºi, dupã ce li se îngãduie sã
se stabileascã valoarea lor, se
cãsãtoresc nu dupã obiceiuri, ci
dupã preþurile oferite; iar cele
nãpãstuite din pricina urâþeniei lor
îºi cumpãrã cu zestrea lor soþii cu
care se mãritã.
De la Herodot aflãm cã tracii
crestoni pe fete nu le pãzesc, ci le
dau voie sã aibã legãturi trupeºti cu
bãrbaþii care le plac. Îºi pãzesc însã
nevestele cu strãºnicie, cumpãrându-le cu mulþi bani de la pãrinþi.
Din textele citate reiese cã la
traci se practicã poligamia, obicei
prezent ºi la geto  daci. Fãrã
îndoialã însã cã sunt exagerate
afirmaþii ca ale lui Heraclit din Pont,
care vorbeºte de unii care au
treizeci de soþii sau cele ale lui
Menandru, dupã care geþii ar avea
zece, unsprezece sau douãsprezece
neveste ºi chiar mai multe.
Menandru spune acest lucru într-o
comedie ºi deci intenþia lui era de a
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exagera în scop estetic, altfel cum
s-ar putea interpreta afirmaþia cã un
get care n-a avut decât patru sau
cinci neveste, la moarte, este plâns
pentru cã n-a fost însurat ºi nu a
cunoscut iubirea.
Despre poligamia tracilor,
Herodot ºi Pomponiu Mela
vorbesc în legãturã cu obiceiurile
de înmormântare care, dupã cum
am arãtat, sunt confirmate
arheologic ºi la geto  daci, numai
cã nu este vorba de întreaga
colectivitate, ci numai de vârfurile
ei. Se pare cã regii ºi aristocraþii au
avut mai multe soþii, un obicei întâlnit
ºi la alte popoare.
Poligamia practicatã o vreme
probabil cã a fost ulterior
abandonatã, însã fãrã sã putem
preciza când anume. Poate printre
reformele iniþiate de marele rege
Burebista sã fi fost ºi interzicerea
practicãrii poligamiei. Sigur este
faptul cã în a doua jumãtate a
secolului I a. Chr. nu mai exista, de
vreme ce într- o odã a lui Horaþiu
citim:
La ei (la geþi) soþia cea de-a
doua este blândã ºi ia samã
De copiii mici din casã care sunt
lipsiþi de mamã,
ªi femeia cea cu zestre nu-i
stãpânã pe bãrbat
Nici ºi-mperecheazã traiul cu
vreun tânãr destrãmat,
Zestrea mare pentru dânºii e
virtutea pãrinteascã.
E iubirea ºi credinþa înfrânând
pofta trupeascã,
Cãci pãcatul adulterului, cu
îndemnu-i orbitor
Se rãscumpãrã cu moarte, dupã
datinile lor.
Din textul lui Horaþiu rezultã cã
la geto  daci familia era
patriarhalã, patriliniarã ºi

monogamã. Femeia trãia în casa
soþului, iar descendenþii erau trataþi
unilateral prin tatã. La moartea
mamei, copiii rãmâneau în casa
tatãlui, însã la moartea soþului, dupã
relatarea lui Heraclit din Pont,
femeia va fi moºtenitã ca ºi celelalte
lucruri. Virtutea femeii era preþuitã
pentru cã adulterul se plãtea cu
moartea.
Cu privire la femeile trace,
Heraclit din Pont ne spune cã ele
sunt folosite de soþii lor ca niºte
sclave. Femeile sunt cele care îi
servesc ºi îi spalã. Despre
servituþile pe care le îndeplinesc
femeile geto  dacilor ne vorbeºte
Trogus Pompeius atunci când ne
spune cã regele Oroles i-a
pedepsit pe daci sã facã soþiilor
lor serviciile pe care mai înainte
acestea obiºnuiau sã le facã lor.
Asemenea servicii erau de fapt
foarte grele. Femeile sunt cele
care, dupã relatarea lui Ovidiu,
macinã grâul cu râºniþa de mânã ºi
tot femeia este cea care pe vârful
capului duce ulcioarele grele cu
apã. Despre condiþia socialã a
femeii ne vorbeºte ºi marele filosof
Platon care, referindu-se la traci,
ne spune cã ei, ca ºi multe alte
neamuri, pun femeile sã lucreze
pãmântul, sã pascã vacile, oile ºi
sã slujeascã fãrã a se deosebi
întru nimic de sclavi. Referinduse la obiceiurile celþilor, ale tracilor
ºi ale sciþilor, Strabo ne spune cã
femeile muncesc ºi ele la câmp ºi
de îndatã ce au nãscut, îi slujesc
pe bãrbaþi, punându-i sã stea
culcaþi în locul lor. Adesea ele nasc
la muncile câmpului. Spalã copilul,
ºezând pe vine lângã apa vreunui
râu, ºi-l înfaºã.
O informaþie importantã pe care
o aflãm tot de la Strabo se referã

la bãrbaþii care nu se cãsãtoresc.
Unii traci  spune Posidoniu  îºi
petrec viaþa fãrã sã aibã legãturi cu
femeile, numindu-se «ctistai»; ei sunt
onoraþi ºi socotiþi sacri, trãind,
aºadar, feriþi de orice primejdie. Pe
toþi aceºtia poetul i-a numit
«strãluciþii mulgãtori de iepe», «cei
care se hrãnesc cu lapte», «cei care
duc viaþa sãrãcãcioasã» ºi «oamenii
cei mai drepþi». Îi numeºte «abii»
mai ales pentru cã trãiesc departe
de femei, fiind încredinþaþi cã o viaþã
singuraticã de om necãsãtorit e o
viaþã numai pe jumãtate, ca ºi casa
lui Protesilaus, numai pe jumãtate
casã, pentru cã [acesta murind]
este vãduvitã de el.
Nu avem motive sã credem cã
situaþia femeii geto  dace se
deosebea de cea a tracelor. În
concluzie, se poate presupune cã
obiceiul era acelaºi ca ºi la toþi tracii,
ºi anume ca bãrbaþii sã-ºi cumpere
soþiile de la pãrinþii lor pentru care
plãteau sume diferite, în funcþie de
frumuseþe, cinste ºi alte calitãþi,
aprecierea preþului fãcându-se în
mod public. Horaþiu ne vorbeºte
despre zestrea femeilor dace, care
nu le fãcea însã stãpâne ale
bãrbaþilor lor. Din relatarea lui
Herodot reiese cã moralitatea
fetelor înainte de cãsãtorie nu era
controloatã, contrar cu ceea ce
spune Pomponius Mela, ºi anume
cã preþul plãtit pentru o femeie era
atât în funcþie de frumuseþe, cât ºi
de cinste. Sigur era însã cã dupã
cãsãtorie femeile erau pãzite cu
strãºnicie, dupã cum ne spune
Herodot, iar adulterul era plãtit cu
pedeapsa capitalã.
n
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Þara Haþegului, cu Apusenii ºi Poiana Ruscãi
 insulã a fostului Ocean Tethys, insulã a dinozaurilor

Prof. Gligor Haºa

Se înmulþesc presupunerile,
ipotezele, teoriile, dar ºi
argumentele aduse de cercetare
sau întâmplare, conform cãrora
spaþiul României, ºi, mai cu seamã,
cel al Þinutului Hunedoarei, este
leagãn al vieþii pe pãmânt ºi al
începuturilor civilizaþiei omeneºti.
Aici, în oceanul primordial Tethys,
a existat o insulã din care fãceau
parte Þara Haþegului, de la Porþile
de Fier ale Transilvaniei sau
(atenþie!) Porþile Marmuce (mãrii
moarte), cu prelungire peste Munþii
Poiana Ruscãi ºi parte a
Apusenilor, cu metaliferii ºi
Zarandul. În acest ocean primordial, din insula amintitã,
Depresiunea Haþegului pare sã fi
fost o lagunã extrem de favorabilã
vieþii, fiindcã numai aºa se explicã
neasemuitul depozit al Erei
Dinozaurilor de la poalele
Retezatului ºi Munþilor Poiana
Ruscãi, munþi cu roci formate la
sfârºitul erei Mezozoice,
corespunzãtor perioadei dintre 70
ºi 65 milioane de ani. Savanþii s-au
pus de acord cã din fostul ocean
Tethys a rezultat Mediterana ºi
marea Sarmaticã, devãrsatã apoi la
ruperea catenelor munþilor la
Porþile de Fier ale Severinului, pe
Vãile Oltului, Jiului, Mureºului, în
lacul cu apã dulce care era, pe
atunci, Marea Neagrã.
Pânã a nu recurge la dovezi ºi
12

argumente mai recente, credem cã
e mai potrivit sã apelãm la istoriografia greco-romanã, dar ºi la
istoricii români, începând cu Nicolae Densuºianu, ca sã ajungem
la fragmentele hidrografice ale
Oceanului Primordial ºi, astfel, sã
dezlegãm multe necunoscute,
devenite azi, în era uimitoarelor
descoperiri, semne de întrebare,
dar ºi motive de cercetare la zi. La
grecul Pindar, Columnele lui
Hercule poartã numele de Gadira;
faimoasa strâmtoare, prin care râul
cel mare al Europei se vãrsa din
fosta Mare Sarmaticã sau Panonicã
în Marea Neagrã, poartã numele
de Porþile de Fier. Nu departe de
aici, în Þara Haþegului, apar alte
Porþi de Fier. Ambele se aflau în
Þara Arimilor (Întâii noºtri strãmoºi
din spiþa Omului Sapiens). Vorbim
despre Istru, respectiv Danubiu,
Donaris  Dunãre, numit de cãtre
cei vechi Oceanos patamos.
Aceste porþi sunt descrise de
grecul Suidas ca niºte stânci ale unui
munte scufundat comparate cu
Strâmtoarea Scyla din Sicilia.
Limba românã numeºte obstacolele naturale de stânci ºi pietre
aflate de-a curmeziºul unui râu, fie
el Oltul, fie Jiul, Mureºul ºi, probabil, Someºul, gard; de aici la
gadir cât mai e? Mai cu seamã
cã în limbile provenite din sanscritã,
înseamnã acelaºi lucru. Recent,

cercetãri acvatice ultrafostificate în
Marea Neagrã, demonstreazã cã
ea a fost cândva un lac interior, cu
apã dulce, pe care o are ºi acum în
adâncuri, pânã când, în urma unui
cataclism, care poate coincide cu
potopul, s-au rupt catenele munþilor
la Bosfor ºi în Carpaþi, apa sãratã
a Mediteranei fãcând din lac,
Marea Neagrã º.a. Locuitorii
Serbiei, moºtenitorii culturii vechii
romanitãþi sud-dunãrene mai
numesc ºi astãzi aceste cataracte
cu termenul, corupt, Gherdapuri
(adicã tot garduri).
Hai, sã zicem cã aceste sunt,
deocamdatã, speculaþii. Dar cum
ne putem explica faptul cã
argonauþii cãutau lâna de aur la
Dunãrea de Jos venind din
Mediterana?! Fãrã sã treacã prin,
atunci, inexistentul Bosfor?!
Metaforic, lâna de aur era
proprietatea în foiþe de aur, sau fire
de aur a regelui Aiete, care avea ºi
un berbec de aur masiv, cum aflãm
de la Pindar, Ovidiu ºi Valeriu Flacc.
Celebrul oracol Pelasg din Delphi
porunceºte aducerea lânii de aur
drept sentinþã pentru toate
seminþiile pelasge de pe teritoriul
Eladei. Multe dintre enigmele
constând în misiuni cavalereºti sacre
din vechea Eladã se petrec la
Dunãrea de Jos, într-un þinut
miraculos, unde se pare cã a fost
Raiul Primar sau leagãnul civilizaþiei
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omeneºti.
Despre întoarcerea argonauþilor
în Elada existau în antichitate mai
multe versiuni. Cea mai veche,
crede Nicolae Densuºianu,
vorbeºte despre navigaþie în sus,
cãtre apus, pe râul Oceanos, pe
valea munþilor Ripaei, iar de aici,
argonauþii transportã pe umeri
renumita lor corabie, 12 zile, pânã
ajung în apele Mediteranei. ªi a
doua versiune, aparþinând lui
Apoloniu Rodiu ºi lui Valeriu Flacc,
ni-i prezintã pe argonauþi
întorcându-se în Elada pe Istru în
sus. Ce nu au luat în consideraþie
cercetãtorii ºi nihiliºtii? Fenomene
catastrofice care s-au putut petrece
între timp. Versiunea din urmã, la
care ne-am referit, spune cã Istrul
vechi avea douã braþe: unul se
vãrsa în Pontul Euxin (probabil la
ruperea catenelor din Carpaþii
româneºti), iar altul curgea spre
Adriatica. Iason aduce aminte
tovarãºilor sãi de învãþãturile
preoþilor din Theba Egiptului cã
fluviul Istru are douã braþe, din care
unul curge spre apus, pe unde
argonauþii vor trece corabia lor.
Adevãrul e descoperit mai târziu de
Apolloniu Rhodiu, care afirmã cã
unul din braþe se scurge în Marea
Ionicã. Hipparch ºi, mai apoi,
Strabon, precizeazã cã existã douã
râuri cu numele Istru, din care unul
curgea spre Adriatica. De mirare e
cã ambele braþe se reîntâlnesc ,
pentru a se vãrsa, tot în Pontus
Euxinus. Sã fie vorba despre Streiul
Haþegului (Ister  Istru?). De ce nu,
dacã o mare insulã primordialã, a
oceanului primordial Tethys, era
cea amintitã de începutul acestui
demers?!
Dupã acest fragment de excurs

sã revenim la Þara Haþegului, a
Pãdurenilor ºi a Zarandului. Uimitor
de asemãnãtoare prin elemente de
antropologie ºi statornicie în datini
sau tradiþii. Aceastã insulã a
conservat scheletele unor dinozauri,
ierbivori ºi carnivori, care populau
insulele fostului Ocean Tethys.
Contele Franz Nopcsa de la
Sivlaº, care la sfârºitul secolului al
nouãsprezecelea ºi începutul
secolului douãzeci stãpânea o mare
parte din Þara Haþegului, a
descoperit primele depozite
fosiliere. Pasiunea a îndemnat la
cercetare ºi astfel F. Nopcsa a
devenit o mare personalitate
europeanã ºi mondialã în
paleontologie. Amatorul, devenit
savant, a descris cinci specii de
dinozauri din Þara Haþegului, patru
fiind confirmate ulterior, toate cele
confirmate fiind ierbivore. Este
meritul acestui savant, dintr-o
familie care a jucat un mare rol în
istoria Transilvaniei, de a fi sesizat
dimensiunile foarte mici ale
dinozaurilor de la Haþeg,
comparativ cu altele din Europa. În
ultimii 25 de ani, în zona localitãþilor
Sâmpetru, Sãcel, Tuºtea, Pui,
Vãlioara, s-au fãcut descoperiri cu
caracter de confirmare, dar ºi de
specii noi de bipede foarte agile
(vezi prof. dr. Dan Grigorescu).
Recent s-a descoperit un cuib de
reptile zburãtoare, contemporane
dinozaurilor, precum ºi noi specii.
Dumnezeu nu ne-a îndrituit cu
o culturã scrisã (bogatã ºi
descifrabilã, nu pictograficã sau
cuneiformã cu semne de întrebare).
În schimb, ne-a dãruit o culturã
folcloricã incomparabilã în plan
european. Un descântec din Gorj
vorbeºte despre uriaºi, oameni

peroºi din codri peroºi (omul
de Neandertal); basmele vorbesc
despre cataclisme care au schimbat
faþa planetei ºi habitatele, despre
vremuri când se bãteau munþii în
capete ºi se deschideau catenele
pe Olt, pe Jiu, pe Mureº; avem în
Transilvania, în jurul insulei
oceanului Thetya, trei denumiri
care certificã existenþa unui ocean
sau a unei mãri: Maramureº  fund
de apã moartã (sãratã); Mureº 
apã moartã, Porþile Marmuce (de
Fier ale Transilvaniei) porþi de apã
moartã (sau mare). Avem scrierile
antichitãþii greceºti, de care, în
marea noastrã modestie, ne
speriem. Avem atâtea monumente
megalitice, comparabile cu cele
cãrora li s-a fãcut propagandã pânã
la exacerbare: Babele, Ceahlãul,
Caraimanul, Drumul Pietrelor
Scrise, avem complexul din Munþii
Orãºtiei, avem atâtea dolmene ºi
menhire, mai ales în spaþiul
transilvan, încât sã putem afirma:
aici a început lumea sau aici au fost
pogorâþi, pentru sãvârºirea
pedepsei, Adam ºi Eva.
Ultimele descoperiri de-a
dreptul senzaþionale, ale craniului
din Peºtera Oaselor din Caraº care
îl situeazã pe Ion (cum l-au botezat
cercetãtorii) ca fiind cel mai bãtrîn
locuitor al planetei, precum ºi fosila
de crocodil gãsitã la Oarda de Alba
care dã istoria înapoi cu milioane
de ani, nu fac decât sã confirme cã
leagãnul omenirii îºi are într-adevãr
obârºia în acest spaþiu.Cîte
descoperiri de acest fel trebuie sã
se mai facã pentru a-i convinge pe
unii istorici de evidenþe faþã de care
nu ne mai putem permite sã fim
ignoranþi ?
n
13
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Atacurile dacilor
împotriva
imperiului
EPISCOPUL
WULFILA,
O RECONSIDERARE
roman în sec. II-III d. Hr.

C

ucerirea unei pãrþi a
Daciei de cãtre romani
nu a însemnat dispariþia
dacilor, un popor cu rãdãcini
strãvechi în spaþiul strãbãtut de
Carpaþi ºi Dunãre ºi mãrginit de
Marea Neagrã. Dorinþa lor de a fi
liberi a rãmas la fel de puternicã ºi
dupã înfrângerea dramaticã din anul
106, în aceastã dorinþã aflându-se
în bunã parte secretul dãinuirii
noastre în timp de atâtea mii de ani.
Atunci, dacii au pierdut doar o treime
din þara lor, Banatul, Criºana,
Maramureºul, Moldova de nord ºi
centrala rãmânând în afara noii
provincii romane. De fapt, pânã în
anul 275 a existat o Dacie liberã
mereu în rãzboi cu cea romanã. Prin
atacurile lor succesive, declanºate
la scurt timp dupã moartea
împãratului Traian, dacii au continuat
rãzboiul început în vremea lui
Decebal, scopul fiind acum
alungarea stãpânirii romane din
provincia Dacia.
Deseori dacii s-au coalizat
împotriva romanilor cu populaþiile
barbare aºezate în vecinãtatea lor,
precum sarmaþii iazygi ºi roxolani ºi
mai târziu goþii, vandalii, gepizii.
Putem considera cã astfel ei au
participat la o acþiune mai largã prin
care popoarele aflate la graniþele
imperiului urmãreau distrugerea
puterii romane. Spre sfârºitul
secolului al III-lea, aceste lovituri au
culminat cu retragerea stãpânirii
romane din provincia întemeiatã de
Traian la nord de Dunãre.
14

Informaþiile scriitorilor antici în
legãturã cu prezenþa dacilor în aceste
evenimente sunt destul de puþine, iar
atunci când ele existã sunt
insuficient de clare. De aceea, de
nenumãrate ori putem doar bãnui
participarea dacilor la aceste
atacuri. O cauzã importantã a
acestei situaþii este aceea cã
majoritatea scrierilor istorice
privitoare la primele trei secole ale
erei creºtine au fost redactate mult
mai târziu, pe baza unor lucrãri mai
vechi care nu s-au mai pãstrat. În
prezent, lipsa de precizie a acestor
izvoare este tot mai mult completatã
cu informaþiile furnizate de
descoperirile arheologice, epigrafice
ºi numismatice.
La scurt timp dupã moartea
împãratului Traian (88-117), situaþia
de la graniþele Daciei a devenit
deosebit de gravã ca urmare a
atacurilor sarmatiþilor iazygi ºi
roxolani, însoþite de o rãscoalã a
dacilor din provincie. Confruntat cu
aceste evenimente, noul împãrat
Hadrian (117-138) ia mãsuri pentru
apãrarea Daciei, prezenþa sa aici în
anul 118 fiind atestatã printr-o
inscripþie
descoperitã
la
Sarmizegetusa. Informaþiile oferite
de Istoria augusta în legãturã cu cele
relatate mai sus nu îi amintesc ºi pe
daci. Participarea lor poate fi
înþeleasã din afirmaþia cã la începutul
domniei lui Hadrian s-au revoltat
neamurile pe care le supuse
Traian.1
Exista însã o menþiune despre un

rãzboi dacic într-un papirus
descoperit în Egipt. În mod sigur este
vorba de atacurile dacilor liberi care
alãturi de iazgi au continuat lupta ºi
dupã ce roxolanii încheiaserã pace
cu romanii. O eventualã rãscoalã a
populaþiei dacice din provincie este
dedusã din epitaful de la Pergam al
guvernatorului C. Iulius Quadratus
Bassus, care a murit la începutul
domniei lui Hadrian, luptând în
Dacia 2. De asemenea, adãugarea
de cãtre acest împãrat la numele
Ulpiei Traiane ºi pe acela de
Sarmizegetusa este pusã în legãturã
cu o rãscoalã a dacilor împotriva
stãpânirii romane. Momentul greu
prin care trece imperiul este dovedit
ºi de decizia lui Hadrian de a-l numi
ca guvernator al Daciei pe Q.
Marcius Turbo, un general
experimentat în reprimarea unor
revolte ale populaþiilor supuse.
Împãratul intenþiona chiar sã
abandoneze aceastã provincie, dar
sfãtuit de prieteni a renunþat pentru
a nu lãsa pe mâinile barbarilor o
mulþime de cetãþeni romani, dupã
cum scrie istoricul Eutropius. 3 Tot
acum, Hadrian a luat hotãrârea
distrugerii suprastructurii podului de
peste
Dunãre,
fãcându-l
impracticabil, de teama pericolului
trecerii fluviului ºi invadãrii Moesiei
de cãtre barbari. 4
Muntenia ºi sudul Moldovei, care
aparþineau Moesiei Inferior sunt
lãsate în afara imperiului, asupra lor
menþinându-se numai un control
militar al acestuia. Evacuarea
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acestor teritorii nu poate fi pusã doar
pe seama rãzboiului cu roxolanii
care au fost repede împãcaþi prin
acceptarea mãririi subsidiilor
acordate de cãtre romani. O
asemenea hotãrâre a fost
determinatã în mai mare mãsurã de
o rãscoalã a populaþiei dacice din
Muntenia, conjugatã cu atacurile
sarmaþilor.
Confruntãrile, de mai micã
amploare însã, au continuat în timpul
lui Antoninus Pius (138-161), care
potrivit Istoriei augusta, prin
guvernatorii ºi generalii sãi a supus
pe germani, pe daci ºi multe alte
neamuri. 5
Primele lupte cu dacii s-au purtat
în anul 143. La aceste rãzboaie
pricinuite de nebunia geþilor se
referã retorul grec Aeluis Aristide
în cuvântarea sa Laudã Romei,
scrisã în 144. Încercând sã
desluºeascã aceastã expresie,
istoricul Dumitru Tudor considera cã
ea se referã mai degrabã la dacii
liberi din nord-vest ºi nu la
eventualele rãscoale ale bãºtinaºilor
din provincie.6 De altfel, Oracolele
Sibylline amintesc pentru aceºti ani
de luptele cu dacii mari. 7
Mult mai grele au fost luptele
duse împotriva dacilor liberi,
cunoscuþi sub numele de costoboci,
prin anii 156-157. Pentru a face faþã
pericolului au fost aduse în Dacia
trupe din alte provincii. Luptele au
fost conduse de M. Statius Priscus
ºi cu aceastã ocazie probabil
Legiunea a XIII a Gemina a fost
distinsã cu epitetul de pia fidelis.
O serie de inscripþii acordau
împãratului Antoninus Pius titlul de
Dacicus, iar guvernatorul M. Statius
Priscus închina un altar Victoriei
Augusta, în apropierea ruinelor
fostei reºedinþe a lui Decebal.
Participarea dacilor din provincia

romanã la aceste evenimente este
foarte probabilã în condiþiile în care
atacatorii erau de acelaºi neam cu
populaþia bãºtinaºã. 8
Deosebit de semnificative pentru
marele pericol prin care trecuse
Dacia, sunt evenimentele înscrise pe
un altar închinat la Apulum (în 158)
în numele Legiunii a XIII Gemina
lui Jupiter Optimus Maximus ºi
adunãrii zeilor ºi zeiþelor pentru
salvarea Imperiului roman. 9
Domnia împãratului Marcus
Aurelius (161-180) a fost puternic
tulburatã de aºa-numitul rãzboi
marcomanic la care au participat
numeroase populaþii barbare. Printre
cei care nutriserã împreunã
sentimente duºmãnoase poporului
roman sunt amintiþi în Istoria
augusta ºi peucinii (locuitori ai insulei
Peuce) ºi costobocii, triburi dacice
din nordul Moldovei. 10
Provincia Dacia este atacatã în
anii 167-170 atât dinspre vest, nordvest, de cãtre iazygi ºi triburile
germanice, vandalii, cât ºi dinspre
est, nord-est, de cãtre costoboci,
bastarni ºi roxolani. Pentru întãrirea
apãrãrii sale, este adusã Legiunea
a V a Macedoniei, la Potaissa, în
Dacia Porolissensis, ca þintã
principalã regiunea auriferã din
Munþii Apuseni. La Apulum, barbarii
au pãtruns pânã sub zidurile lagãrului
Legiunii a XIII Gemina. O inscripþie
închinatã de colonia Ulpia Traiana
Sarmizegetusa împãratului Marcus
Aurelius drept mulþumire cã a fost
scãpatã de un dublu pericol indicã
fie un atac venit din douã direcþii
diferite (vest  iazygi, est  dacii
liberi, vandalii) fie un atac din afarã,
concomintent cu unul din interior, din
partea populaþiei autohtone.
Împrejurãrile grele fac necesarã
o conducere unicã a celor trei
provincii dacice al cãror prim

guvernator de rang consular devine
M. Claudius Fronto. Faptul cã
acesta conduce atât cele trei Dacii,
cât ºi Moesia Superior aratã situaþia
extrem de criticã prin care trece
imperiul. Dar nu numai Dacia
romanã a fost atacatã. În anul 170,
costobocii au întreprins o puternicã
invazie în teritoriile Moesiei Inferior,
ajungând pânã în Grecia.
Prin anii 171-172 o parte a
þinutului locuit de costoboci este
atacat ºi cucerit de vandalii astingi,
la îndemnul ºi cu sprijinul
guvernatorului Daciei, Cornelius
Clemens, ca represalii pentru invazia
din 170. 11 Aceastã acþiune a avut
drept consecinþe nimicirea puterii
politice ºi militare a costobocilor,
autorii antici nemaifãcând referire
de acum înainte la ei. Poate în urma
acestor evenimente au ajuns la
Roma în situaþia de captivi sau
ostatici soþia regelui costobocilor
Pieporus ºi nepoþii sãi.
Dupã mai bine de un deceniu de
lupte, fiul lui Marcus Aurelius,
Commodus (180-192) reuºeºte sã
încheie pace cu seminþiile barbare.
Liniºtea nu s-a restabilit deplin. Dio
Cassius relateazã cã acest împãrat
avu de purtat câteva rãzboaie
împotriva barbarilor de dincolo de
Dacia 12, referindu-se probabil la
teritoriul dacilor liberi ºi al altor
neamuri de la graniþa de nord-est a
Daciei.
Biograful împãratului din Istoria
augusta îi aminteºte ºi el pe daci,
învinºi ca ºi maurii prin legaþii sãi.
Se pare cã au existat probleme ºi în
interiorul Daciei romane, unde
puterea cezarului a fost impusã
provincialilor care nu voiau sã-i
recunoascã domnia. 13
Liniºtea la hotarele imperiului
este restabilitã în timpul dinastiei
Severinilor (193-235). Apãrarea
15
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graniþelor statului a fost principala
preocupare a împãraþilor Septimiu
Sever (193-211) ºi Caracalla (211217) ºi a descurajat prea mult timp
atacurile barbare. Aflat pe teritoriul
Daciei, la Porolissum, Caracalla
duce tratative cu populaþiile din
vecinãtatea provinciei în vederea
reglementãrii relaþiilor lor cu statul
roman. Dio Cassius ne informeazã
cã împãratul a luat ostatici de la dacii
liberi, i-a învrãjbit pe vandali ºi
marcomani, iar pe regele cvazilor,
Gabrionarus, l-a ucis.
Simþind momentul de cumpãnã
al puterii imperiale odatã cu
asasinarea lui Caracalla, dacii au
pustiit provincia traianã în timpul lui
Macrinus (217-218). Informaþia
oferitã de Dio Cassius ne aratã cã
este vorba despre aceiaºi daci liberi
cu care încheiase Caracalla o
alianþã ºi care doreau acum sã îºi ia
înapoi ostaticii. Alte atacuri nu au
mai avut loc pânã la sfârºitul
dinastiei Severilor.
Situaþia s-a schimbat radical
odatã cu izbucnirea anarhiei militare,
în 235. Profitând de criza politicomilitarã provocatã de luptele
neîncetate pentru tron, ai cãror
protagoniºti sunt comandanþii
legiunilor, neamurile barbare atacã
tot mai insistent graniþele statului
roman.
Deºi în biografia împãratului
Maximin Tracul (235-238) din
Istoria augusta nu este scris cã a
dus lupte cu dacii, titlul de Dacicus
Maximus pe care ºi-l ia poate sã
însemne fie cã a purtat rãzboaie cu
dacii, fie cã a apãrat Dacia de
barbarii care o ameninþau. Epitafurile
datând din perioada domniei lui ºi
aparþinând unor soldaþi din Noricum
ºi Pannonia aratã cã ei ºi-au pierdut
viaþa într-un rãzboi împotriva dacilor.
14
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vigoare, prin puternice atacuri, carpii,
un neam de oameni foarte potriviþi
pentru rãzboaie, care adesea au
produs pagube romanilor, dupã cum
îi caracterizeazã Iordanes. 15
Atacurile lor, la care participau
ºi goþii, sunt îndreptate mai ales spre
provinciile de la sudul Dunãrii de Jos,
Moesia
Inferior,
Thracia,
Macedonia, Grecia, dar nici Dacia
nu este scutitã de incursiuni. În anul
238, carpii ºi goþii invadeazã Moesia
Inferior, Histria suferind mari
distrugeri. Despre acest atac se
aminteºte ºi în Istoria augusta, un
termen folosit pentru a-i desemna
pe carpi fiind ºi acela de sciþi. 16
Guvernatorul Tullius Menophilus
încheie pace cu goþii în schimbul unei
sume de bani. Carpii sunt
nemulþumiþi ºi pretind ºi ei subsidii
deoarece ei sunt mai puternici
decât goþii. Guvernatorul roman îi
refuzã însã. Acest refuz îi determinã
pe carpi sã reia atacurile odatã cu
anul 242, când ei invadeazã din nou
Moesia ºi Thracia.
Împãratul Gordian al III-lea
(238-244) este nevoit sã amâne
rãzboiul împotriva pãrþilor pânã la
alungarea duºmanilor din aceste
provincii.
Cel mai puternic atac al carpilor
împotriva imperiului are loc în anul
245, în vremea împãratului Filip
Arabul (244-249).
Legenda Victoria Carpica de
pe monedele emise acum ºi titlul de
Carpicus Maximus acordat
împãratului consacrã biruinþa
obþinutã de romani.
Atacurile carpilor s-au prelungit
pânã în anul 249, când noul împãrat,
Traianus Decius, îi învinge în mod
decisiv. Titlul de Dacicus Maximus
ºi restitutor Daciarum îi sunt
acordate acestuia în urma apãrãrii
Daciei de invaziile numeroaselor

seminþii barbare, printre care erau
ºi carpii.
Victoriile obþinute împotriva
goþilor de Claudius al II-lea Goticul
(268-270), la Naissus (270), ºi de
Aurelian (270-275) în anul 271 au
salvat imperiul de la o eventualã
dezagregare. Pentru anul 272,
Istoria augusta aminteºte de o
incursiune a carpilor în Balcani, fiind
însã învinºi de Aurelian în
Dobrogea.
Se credea cã sub acest împãrat
atât de capabil unitatea imperiului
era refãcutã. Dupã victoriile
obþinute la toate graniþele, Aurelian
dorea sã reorganizeze apãrarea
frontierelor. Pentru întãrirea limesului danubian a hotãrât pãrãsirea
Daciei romane. Retragerea armatei
ºi a administraþiei romane din
Dacia, a cãrei datã nu poate fi
stabilitã cu precizie, s-a fãcut întrun moment când inamicii imperiului,
printre care ºi dacii, fuseserã
învinºi, dar aºa cum se întâmplase
de atâtea ori, înfrângerea lor nu
dura prea mult. Renunþarea la cea
mai glorioasã cucerire a lui Traian,
deºi dureroasã, a fost acceptatã de
contemporani, care au recunoscut
meritul lui Aurelian de a fi înþeles
noile realitãþi de la Dunãre. În loc
sã mai fie un bastion al imperiului
printre neamurile barbare, Dacia
romanã împiedicã acum apãrarea
eficientã a teritoriilor de la sud de
Dunãre.
Consecinþa fireascã a dispariþiei
stãpânirii romane în Dacia a fost
refacerea în scurt timp a unitãþii lumii
dacice din interiorul ºi din afara
Carpaþilor.
Pierderea Daciei a fost preludiul
cãderii întregului Imperiu Roman, iar
dacii contribuiserã din plin la
aceasta.
Prof. Neta MATACHE
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AMENINÞAREA TERORISTÃ
ªI DREPTURILE OMULUI
În memoria militarilor români cãzuþi în luptã în Afganistan,
primii dupã al Doilea Rãzboi Mondial, subofiþerii eroi
Silviu Fogãraºi ºi Samoilã Iosif
Dincolo de definiþiile academice,
terorismul este perceput ca acþiunea
violentã folositã pentru inculcarea
spaimei, a fricii cu efect paralizant, a
psihozei destabilizatoare asupra unei
persoane sau a unui grup de persoane,
mai mic sau mai mare (pot fi mase de
oameni), pentru a-l elimina, manevra
sau aservi. Mai direct, principalul scop
al acþiunii teroriste este sã inducã
FRICA - unul din polii freudieni ai
existenþei umane, NEÎNCREDEREA
în capacitatea protectoare a valorilor
reale dobândite de civilizaþie, de naturã
sã influenþeze comportamentul ºi
deciziile. În forma nudã, explicitatã mai
sus, vechimea terorismului se pierde
în negurile istoriei umanitãþii.
Modelându-se de-a lungul secolelor ºi mileniilor ca scop, mod ºi
instrumente de acþiune, în raport de
evoluþia politicã ºi tehnologicã a
omenirii, ale cãrei mijloace le foloseºte
parazitar, în epoca modernã ºi
contemporanã terorismul ºi-a asociat
aliaþi ºi arme noi: fanatismul  de
naturã religioasã, naþionalistã sau
socialã; ferestrele sau spaþiile de
manevrã create de practica libertãþilor
ºi drepturilor fundamentale ale omului
în societãþile democrate; facilitãþile
polivalente oferite de progresul
tehnologic al serviciilor la dispoziþia
publicului larg, deturnate în scop
criminal; interesele marilor corporaþii
mafiote producãtoare de bani negri;
ambiþiile megalomanice ale unor
dictatori locali mai mari sau mai mici,
ca ºi lipsa de control asupra teritoriilor

unor state rãu guvernate, în care
vectorii terorismului îºi gãsesc adãpost
ºi baze de acþiune.
Un lung ºir de atentate având drept
þintã trenuri, avioane de linie, pieþe,
gãri, autobuze, ºcoli, lãcaºe de cult,
sãli de spectacole  cu mii de victime
absolut nevinovate, între care mulþi
copii  au marcat trecerea de la
terorismul bazat pe asasinate nominale,
îndreptate împotriva unor lideri
condamnaþi pentru vini reale sau
imaginare de cãtre organizaþii teroriste
justiþiare, la acþiuni de naturã sã
acrediteze ideea cã nimeni ºi niciunde
nu este în siguranþã. Aºa s-a ajuns la
manevra teroristã strategicã internaþionalã care a declanºat primele
operaþii de RÃZBOI TERORIST, în
fatidica zi de 11 septembrie 2001,
împotriva unor obiective etalon de pe
teritoriul statului unicã super-putere
politicã, economicã ºi militarã
mondialã, considerat pânã atunci un
bastion inexpugnabil al democraþiei ºi
libertãþilor omului.
Oricâte victime umane ºi distrugeri
materiale a fãcut aceastã operaþie
teroristã, principala pierdere a fost
ÎNCREDEREA oamenilor în ei înºiºi.
De la 11 septembrie 2001,
AMENINÞAREA TERORII este
prezentã peste tot unde fiinþa umanã a
cutezat sã pãtrundã, din adâncurile
oceanelor, pânã în spaþiul extraatmosferic. Terorismul a lovit, de data
aceasta, în valori fundamentale pe care
se întemeiazã civilizaþia umanã, între
care simþãmântul cã drepturile ºi

libertãþile omului nu mai pot fi garantate
a avut efectul cel mai nociv. O grenadã
aruncatã de un iresponsabil psihopat
pe trotuarul din faþa unei ºcoli, o navetã
spaþialã care a suferit o avarie majorã
ºi s-a dezintegrat, un praf alb inofensiv
pus într-un plic de un adolescent mai
neastâmpãrat ne duc imediat cu
gândul la terorism ºi pun în joc
autoritãþi de stat ºi dispozitive de
protecþie care au ca primã grijã sã
dezmintã  deci sã înlãture sentimentul
de ameninþare  cã ar fi fost o acþiune
teroristã. Este dovada cea mai concludentã a conºtientizãrii faptului cã
atacurile teroriste, promovarea ideologiei dispreþului faþã de viaþã ca fundament teoretic al terorii, au reuºit sã
inducã  la nivel planetar  o realã
psihozã colectivã cum nu se poate mai
periculoasã, aptã sã destabilizeze ºi sã
paralizeze voinþa umanã.
Mai este nevoie oare sã pledãm
pentru necesitatea acþiunii concertate
în favoarea eradicãrii terorismului ºi a
rãdãcilor sale, oriunde s-ar afla? Categoric, nu! Trebuie sã demonstrãm prin
solidaritate ºi implicare cã teroarea a
câºtigat o luptã, dar va pierde rãzboiul
cu umanitatea.
Ceea ce România ºi face, prin
participarea militarilor sãi la lupta
antiteroristã, în Afganistan, Irak,
Kosovo ºi oriunde valorile civilizaþiei
umane ºi drepturile sacre ale omului
sunt ameninþate.
G-ral (ret.) Niculae Spiroiu
Consilier Dacia Revival
International Society
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ÎNTÂIA DIASPORÃ
CARPATO-DANUBIANÃ
De mii ºi mii de ani, legenda
potopului o gãsim în poveºtile biblice,
când se vorbeºte despre Noe, sau în
orientul mijlociu în mitul lui Gilgamesh.
Din fericire, aceste poveºti biblice
s-au dovedit a nu fi chiar poveºti.
Paradoxal despre ce s-a întâmplat la noi
acasã,în spaþiul carpato-danubianopontic aflãm de la doi cercetãtori
americani, William Ryan ºi Walter Pitman, care primesc în anul 2000 cea
mai înaltã distincþie din partea Columbia University, Shepard Medal pentru
cercetãri exemplare în geologia marinã.
 Cei doi distinºi geofizicieni
americani au descoperit un eveniment
catastrofic care a schimbat istoria, un
potop gigantic de acum 7.600 de ani,
pe locul unde acum avem Marea
Neagrã. Folosind metode de cercetare
deosebit de sofisticate, ei au studiat
fundul Mãrii Negre, odatã fundul unui
lac de apã dulce ale cãrui maluri erau
cu 110 metri mai joase ca azi. Tehnici
sofisticate de datare au confirmat acest
eveniment de acum 7.600 de ani. Munþi
de apã sãratã au þâºnit peste înfloritoarea
vale a Bosforului, apele sãrate ale
Mediteranei revãrsându-se în lacul
cunoscut azi drept Marea Neagrã, cu
o forþã de neimaginat, de 200 de ori
mai puternice decât cascada Niagara ,
ridicând marginile acestuia, invadând ºi
devastând tot ce înainte fusese viaþã în
locurile acelea.
 Acea adevãratã oazã de apã dulce,
Marea Neagrã de azi, unde oamenii
vânau, creºteau animale, pescuiau, a
început sã creascã vertiginos, 15 cm.
pe zi, distrugând totul în calea ei, gonind
pe locuitori, care disperaþi se vor
rãspândi în toate direcþiile.
 Fermierii, sãtenii unei vaste regiuni
au fost forþaþi sã fugã, pãrãºindu-ºi
limba, obiceiurile ºi ..memoriile. Studii
cromozomale, lingvistice, datãri cu
18

carbon 14 dar ºi noi tehnici ca TIMSThermal Ionisation Mass Spectometry
sunt utilizate pentru a se gãsi un rãspuns
corect.
 Dar, de fapt, cum a început acest
eveniment. Acum 12.500 de ani î.dHr.,
crescând brusc temperatura globului
terestru, calota euro-asiaticã, ºi nu
numai, a început sã se topeascã
determinând o creºtere a apelor mãrilor
si oceanelor cu pânã la 110 metri.
Anglia din peninsula va deveni insulã,
Marea Mediteranã îºi va creºte nivelul
cu 100-110 m, fãcând posibilã istoria
Atlantidei; petecul de pãmânt ce lega
peninsula Balcanicã, de azi, de Asia Micã
se va scufunda lãsând în locul acesta
o puzderie de insule noi ºi o mare nouã,
Marea Tracicã, cunoscutã azi sub
numele de Marea Egee. Civilizaþii
surprinzãtor de avansate vor fi gãsite
pe aceste insule, sau mai corect pe ce
a rãmas pe vârfurile muntoase scãpate
de ridicarea nivelului Mãrii Mediterane
cu 110 m. Aproape în toate religiile lumii
gãsim aceastã poveste a potopului care
le fac credibile ºi prin faptul cã, populaþii
la distanþe mari unele de altele au pãstrat
acest eveniment de-a lungul mileniilor
în special în memoriile lor religioase.
 O bruscã migraþie de populaþii
porneºte din zona carpato-dunãreanã
spre centrul Europei, explozie migratoare numai recent recunoscutã.
Astfel, un grup cunoscut drept LBKlinear-band-keramik ( ceramicã linearã,
necoloratã) ajunge pe malurile Rinului
ºi al Senei (vezi The Diaspora, p.191Noahs Flood, The new scientific discoveries about the event that changed
history, W.Ryan& W.Pitman, Simion&Schuster, 1998). Acest grup
care a provocat o invazie în masã
determinând apariþia unor noi case, mult
mai lungi de aproape 150 de picioare, nemaiîntâlnite înainte în Europa, în zona

DR. NAPOLEON SÃVESCU
Parisului de azi. Apar vase acoperite cu
forme de spiralã - spirala carpatodunãreanã-, valuri concentrice, desene
rectangulare, tot felul de forme
geometrice, asemãnãtoare celor din
Moldova, spre exasperarea experþilor
care la început nu puteau explica acest
fenomen. Prãpastia culturalã dintre
aceºti invadatori ºi bãºtinaºi este
evidentã. Carpato-dunãrenii aduc
animale domestice, plante de culturã,
un tip nou de fortificaþii.
 Simultan, un alt grup din spaþiul
carpato-dunãrean îºi face apariþia în
centrul Europei, grup recunoscut sub
numele de Vinca/Vincea. Ei construiesc
case pe un teren bine nivelat, cu strãzi
paralele (p.189). Podeaua caselor este
fãcutã dintr-un pãmânt alb iar pereþii
sunt construiþi din cãrãmizi de pãmânt.
Arta de a decora vasele este
excepþionalã, fiind în contrast cu cea
dinaintea sosirii lor. Scrisul pictografic
i-a fãcut cunoscuþi în lume, folosindu-l
cu aproape 2000 de ani înaintea
sumerienilor. (vezi Noi nu suntem
urmaºii Romei-p.257 Ed.Intact,
Bucureºti ). Localitãþile Tãrtãria din
judeþul Alba, România precum ºi Vincea
din Jugoslavia de azi, Gradesnita-Bulgaria pãstrezã urmele scrise ale acestor
emigranþi.
 Simultan cu cele douã culturi
descrise mai sus apare, de-a lungul
Adriaticei, pe coasta Dalmaþiei grupul
Danilo-Hvar, lângã ei apãrând ºi grupul
Butmir în jurul localitãþi Sarajevo de azi.
 Al IV-lea grup numit Hamangia,
apare ºi el în acestã perioadã, lãsând
sculpturi remarcabile ca Gânditorul. Ei
sunt singurul grup cãrora nu le-a fost
teamã sã se aºeze lângã Marea Neagrã.
 Puþin mai la nord de LBK ProtoIndo-Europenii se vor diviza în douã
ramuri; una vesticã ºi alta esticã. Ultima va fi cunoscutã ºi sub numele de
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Tocharieni, rãspândindu-se spre sudul
Chinei de azi, în zona Tarim Basin,
unde urmele scheletelor, corpurilor
mumificate au creat probleme mari,
la început, specialiºtilor. Erau înalþi,
blonzi, îmbrãcaþi în haine confecþionate din lânã europeanã. Migraþia lor
se pare cã a atins ºi insulele Japoniei
de azi (vezi Noi nu suntem urmaºii
Romei p.247, Ed. Intact, Bucureºti)
 Acest exod de populaþie , plecat
din zona noastrã, din Vechea Europã,
va determina acel prim val cultural
Golden Age( p.192) european, va
forma Diaspora europeanã.
 Epopeea strãmoºilor noºtri nu a
fost însã numai una europeanã. Despre
ramura rãsãriteanã, aºa-zisã indoeuropeanã, v-am vorbit deja. Sudul ºi
sud-estul Mãrii Negre, aºa cum s-a format ea, este delimitat de douã grupuri
muntoase: în sud Munþii Taurus, iar în
est Munþii Caucaz .
 Din zona Munþilor Caucaz porneºte un grup sudic, cunoscut sub
numele de Ubaid avându-l ca zeu pe
Enki. Ei vor cuceri paºnic Mesopotamia/Sumerul. (vezi Noi nu
suntem urmaºii Romeip.257., dar ºi
Noahs Flood, p.198). Sã nu-l
uitãm ºi pe Sir Arthur Keith care
descoperã a time capsule veche de
5.000 de ani. De fapt el descoperã
cimitirul regal din Ur, unde întreg
anturajul regal al unei regine a fost
sacrificat. El observã tipicul caucazian/european al scheletelor, considerându-i asemãnãtori cu predinasticii egipteni. (vezi Noahs
Flood, p.200.)
 Tot din el se desprinde un mic
grup de fermieri care se vor aºeza pe
malul râului Rioni în Transcaucazia.
 Grupul sud-estic va avea o micã
ramurã anatolianã care este atestatã
în zona Catal Huyuk ºi Hacilar din
Turcia de azi, descrisã de James
Mellaart încã din 1957. Cealaltã
ramurã, Pre-Dinasticã egipteanã,
trece prin Jerico/Palestina de azi,
ajungând pe valea Nilului. Ei aduc arta
olãritului, necunoscutã pânã atunci pe
valea Nilului, animale domestice, plante
de culturã, cereale, tehnica irigãrii

terenurilor etc.
 În sfârºit un alt grup va fi cel
semitic, aºa cum poate fi vãzut în poza
ataºatã.
 ªi iatã cã dintr-o datã descoperim
cã Nicolae Densuºianu în lucrare sa
monumentalã Dacia preistoricã a
avut acea sclipire genialã în a înþelege
formarea popoarelor europene, plecarea
lor din spaþiul carpato-dunãrean.Faptul
cã nu a fost înþeles aratã numai limita
de înþelegere a celor chemaþi sã-l
înþeleagã.
 Dar ce aflãm în luna noembrie
2003: Cel mai antic aºezãmânt scufundat a fost descoperit în faþa
coastelor Angliei, care poate conþine
secretele unei Atlantide preistorice.
Descoperirea a fost fãcutã din întâmplare de o arheoloagã englezã de 34 de
ani, Penny Spikins, care lua lecþii de
scufundare cu câþiva colegi, în acea
porþiune de mare din faþa portului
Newcastle, în nord-estul Angliei.
 ªtim cã existã o Atlantidã
preistoricã pe fundul Mãrii de Nord,

unde un timp, o suprafaþã de dimesiunea
actualei Marii Britanii, era conectatã de
continentul populat de fiinþe umane ºi
animale preistorice, a spus David
Miles, arheologul principal a autoritarei
asociaþii English Heritage.
 Pânã acum, aheologii aveau
cunoºtinþã doar de un singur aºezãmânt
mezolitic acoperit de apele Canalului
Mânecii, în faþa Southampton-ului, în
sudul Angliei.
 Domeniul gãsit de Spikins conþine
douã aºezãminte: unul se aflã la capãtul
unei mase pietroase chiar la malul mãrii
provenind dela începutul perioadei
mezolitice (între 8.000 ºi 10.000 de ani),
celãlalt - la apro0ape 100 m distanþã de
mal ºi cam 500 m departe de coastã provine de la sfârºitul mezoliticului
(între 5.000 ºi 8.500 de ani).
Vedem cum aparent informaþii disparate pot fi puse împreunã dacã avem
o altã concepþie unitarã despre apariþia
popoarelor europene moderne.
n
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ISTORIA POLEMICÃ
A RENAªTERII DACIEI
Rãspuns d-lui prof. dr. Mircea Radu Babeº
Universitatea Bucureºti, Facultatea de Istorie, Seminarul de Arheologie Vasile Pârvan
Membru P.C.R. #000666253412 1978. Specializat în Bulgaria la Institutul de Tracologie
G.Katzarov micuþul comunist-tracolog Mircicã Raducu Babeº, dupã cãderea PCR, azi, la 62 de ani
îºi schimbã pielea, dar nãravul ba. (mirceababes@hotmail.com).
În Observatorul cultural numãrul
175 din 09 septembrie 2003 a apãrut
un articol, pe 3 pagini intitulat
Renaºterea Daciei?, articol frapant
nu prin aceea ce este tendenþios scris
în el, ci prin dimensiunile lui trei
pagini. În acest articol, renumitul
profesor sus-citat încurcã rãu de tot
cunoºtinþele elementare de istorie
veche, dovedind o rãutate pe care nu
reuºeºte sã ºi-o ascundã, împotriva a
tot ce este frumos ºi demn de admirat
în istoria veche a poporului nostru.
Cunoºtinþele dânsului ca fost membru
al Partidului Comunist Român sunt
folosite din belºug, dar nu ºi cele
ºtiinþifice.
Ca orice savant care se respectã
îºi incepe lucrarea cu un motto:
...avem a face cu un product al
ºovinismului ºi nu cu unul al
ºtiinþei...
A.D. Xenopol
Aºa, fãrã nici o introducere,
cititorul trebuie sã afle de opinia lui
Xenopol, despre Renaºterea Daciei . Suntem în anul 2003, dle
profesor, iar Xenopol a murit în 1920
ºi este imposibil sã fi comunicat cu
cineva de atunci, în afarã poate, pe
cãi oculte, cu d-voastrã.
Cineva încurcã rãu de tot merele
cu perele ºi tot din lipsã de timp,
dar ºi de cunoºtinþe minime cu privire
la formarea Europei ºi a popoarelor
europene, se repede în a ne spune cã:
Într-adevar, ideea care l-a
obsedat pe Densuºianu ºi care îi
obsedeazã încã pe epigonii
acestuia este aceea cã regiunea
carpato-dunãreanã ar fi fost încã
20

de pe la 6000 î.Hr. leagãnul unei
mari civilizaþii, al civilizaþiei
pelasgice, ºi, totodatã, locul de
naºtere al mai tuturor popoarelor,
limbilor ºi civilizaþiilor din Europa,
Asia Anterioarã ºi nordul Africii.
În continuare, de la acelaºi erudit,
aflãm despre supãrarea sa.
Toate civilizaþiile de seamã ale
Antichitãþii: mesopotamianã, egipteanã, greacã ºi romanã ar avea
astfel origini carpato-dunarene.
Pelasgi  deci vorbitori ai uneia ºi
aceleiaºi limbi  ar fi fost în egalã
mãsurã tracii, geþii ºi dacii, sarmaþii
iranieni, etruscii ºi latinii, germanii
ºi balþii etc. Faptul cã Nicolae
Densuºianu a beneficiat de acea
sclipire genialã, prezentând în opera
sa Dacia preistoricão teorie fundamentalã asupra originii popoarelor
europene ºi un numai, teorie care astãzi
o regãsim la oamenii de ºtiinþã
americani, englezi , francezi, italieni
etc., îl nedumereºte total pe emeritul
om de ºtiinþã Mircea Babeº care nu a
auzit încã de ei. Aºa cã vom încerca
sã-l ajutãm.
1. La mai bine de 63 de ani de la
moartea lui N. Densuºianu, Marjea
Gimbutas, profesoarã de arheologie
europeanã la Universitatea din Los
Angeles, California, spunea: Vatra
vechii Europe este spaþiul carpatodunãrean aceastã civilizaþie
europeanã a anilor 6.500-3.500 î.Hr.,
a înflorit cu mult timp înaintea celei
greceºti... vezi The Goddesses and
Gods of old Europe, (1974 University
of California Press). Dar Mircicã nu
citeºte englezeºte! El nu are însã

lacune la limba rusã sau bulgarã.
2. Leon E. Stover, profesor de
antropologie la Illinois Institute of
Technology, împreunã cu Bruce Kraig,
profesor de istorie la Roosvelt University în Chicago, publicã, în 1978,
Stonehenge, the indo-european
heritage,Nelson-Hall Inc.. La pagina
25 nu numai cã se scrie despre spaþiu
carpato-dunãrean-pontic ca despre
locul de unde a început migrarea
primilor europeni în toate direcþiile, dar
ne dã ºi o hartã a provinciilor Europei
mileniului V, cu epicentrul în România
de azi. Nu îmi amintesc ca ei sã-l fi
citat pe N.Densuºianu, cartea acestuia, Dacia Preistoricã, interzisã în
România atunci, azi continuã sã fie
blamatã de grupul oamenilor de ºtiinþã
tip Babeº.
3. John North, de la universitatea
din Oxford,în lucrarea A new interpretation of prehistoric man and cosmos, 1996, Harper Collins Publishers, la 85 de ani de la moartea lui
N.Densuºianu, începe cronologia
Europei cu fermierii din Balcanii anilor
6.500 î.Hr., fãrã sã-i pese de celebrul
Mircicã.
4. Cercetãtorii americani Ryan &
Pitman provoacã o adevãratã explozie
nuclearã în istorie, prin studiul lor. De
mii ºi mii de ani, legenda potopului o
gãsim în poveºtile biblice, când se
vorbeºte despre Noe, sau în Orientul
Mijlociu în mitul lui Gilgamesh. De
curând, aceºti doi distinºi geofizicieni
au descoperit un eveniment catastrofic
care a schimbat istoria, un potop gigantic de acum 7.600 de ani, pe locul
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unde acum avem Marea Neagrã.
Folosind metode de cercetare deosebit
de sofisticate, ei au cercetat fundul
Mãrii Negre, odatã fundul unui lac de
apã dulce ale cãrui maluri erau cu 100
metri mai joase decît ale Mãrii Negre
de astãzi. Tehnici sofisticate de datare
au confirmat acest eveniment de
acum 7.600 de ani, când munþi de apã
sãratã au þâºnit peste înfloritoarea vale
a Bosforului, apele sãrate ale Mediteranei revãrsându-se în lacul
cunoscut azi drept Marea Neagrã, cu
o forþã de neimaginat, ridicând marginile acestuia, invadând ºi devastând
tot ce înainte fusese viaþã în locurile
acelea. Fermierii, sãtenii unei vaste regiuni au fost forþaþi sã fugã, împrãºtiindu-ºi limba, obiceiurile ºi ...memoriile. Din nou Mircicã &Co.
necitind, nu numai englezeºte, dar nici
mãcar România Liberã, continuã
sã-l critice pe sãracul N. Densuºianu,
ale cãrui concluzii erau foarte asemãnãtoare cu ale distinºilor americani
care au primit din partea universitãþii
Columbia, New York, 2.000, cea mai
înaltã distincþie, medalia Shepard.
5. Faptul cã azi, cea mai veche
dovadã a omului modern european
s-a gãsit tot pe teritoriul nostru, nu pare
sã-l intereseze pe Mircicã. Cum sã
fim noi primii, tovarãºi!? Într-adevãr,
pe 23 septembrie 2003, peste tot în
lumea ºtiinþificã internaþionalã, ºi nu
numai, s-a publicat ceea ce profesorul
de antropologie de la Washington University , St. Louis, Erik Trinkaus, a
dovedit prin studiul cu carbon radioactiv fãcut pe mandibula din Peºtera
cu oase. Mandibula a fost datatã ca
având o vechime de 34.000-36.000 de
ani.
Mircicã s-a zãpãcit de tot când a
auzit aºa ceva, aºa cã îºi publicã
gândurile ºtiinþifice, profesorale în
acest articol din Observator Cultural.
Dar sã vedem ce îl mai supãrã pe
ilustrul profesor:
În încercarea de a-ºi fundamenta
originala teorie, Densuºianu a pro-

cedat împotriva tuturor principiilor ºi
regulilor ºtiinþei. Sursele de informaþii
(mitologia anticã greco-romanã,
tradiþiile ºi legendele româneºti,
materialul lingvistic, în special cel
toponimic ºi onomastic, o serie de
monumente arheologice reale, dar mai
ales cele imaginare  în realitate jocuri
ale naturii) au fost abuziv interpretate,
în fapt înghesuite cu forþa în scenariul
istoric preconceput.
Dar tocmai acestea sunt astãzi
recomandate a fi studiate ºi interpretate
de oamenii de ºtiinþã ºi nu ignorate. Iar
dacã N. Densuºianu le-a folosit, atunci
la sfârºitul secolului al XIX-lea pentru
a-ºi fundamenta teoria astãzi acceptatã în toatã lumea cu privire la originea popoarelor europene, este un
merit al acestuia.
Tot de la sus-numitul MB aflãm
cã: Pe baza unor vagi, îndepãrtate
sau nereale, în orice caz irelevante
asemãnãri de nume, toþi zeii ºi eroii
mitologiei greco-romane, toate
locurile legate de legendele lor
s-ar fi plasat la Dunãre ºi în
Carpaþi.
Nu înþeleg de ce MB nu îl criticã
ºi pe preºedintele Academiei de ªtiinþe
al Suediei, care în anul 1687 în
lucrarea sa Zalmoxis primul legiuitor
al geþilorspune aceleaºi lucruri. În
cazul în care MB nu îl poate citi în
original pe Carolas Lundius, cartea
gãsindu-se la biblioteca Academiei, ºi
recomandãm sã citeascã traducerea
Mariei Criºan sau, ºi mai ieftin pentru
MB, dacã internetul nu îi creeazã
probleme, sã o citeascã în englezã pe
www.dacia.org. Asta dacã ºtie.
Nemulþumirile ilustrului istoric ºi
vajnic arheolog merg însã mai departe:
Pentru români, teoria lui Nicolae
Densuºianu înseamnã negarea
procesului lor de etnogenezã, care
în opinia marii majoritãþi a lumii
savante este întemeiat pe simbioza
daco-romanã.
ªi uite aºa iar ne întoarcem la
etnogeneza, controversatã, a poporului

român, capitol ce a fost eliminat ºi din
ultima ediþie a Istoriei poporului român,
scoasã de Academia românã, probabil
datoritã prezentãrii ilariante de pânã
acuma a acesteia . Dar sã o prezentãm, pe scurt, pentru cititori :
Dacia a fost ocupatã, parþial, de
romani în proporþie de 14%; 86% din
teritoriul Daciei nu a fost cãlcat de
picior de soldat roman.
Sigur cã apare ridicol atunci ca în
100 si ceva de ani toatã populaþia
Daciei, ocupatã ºi în special neocupatã-liberã, sã renunþe, de bunã
voie ºi nesilitã de nimeni, la limba
maternã ºi sã înveþe o limbã strãinã;
limba dacicã dispãrând astfel in
totalitate, într-o perioadã de 100 ºi
ceva de ani!!!
Dupã cum vedeþi opinia marii
majoritãþi a lumii savante ºi a lui
MB nu a împãrtãºit-o nici N. Densuºianu ºi s-a fãcut vinovat în faþa celui
de mai sus, tot aºa cum ne facem ºi
noi cei de azi care refuzãm sã
acceptãm o asemenea aberaþie.
În continuare, d-l prof. MB se
revoltã pe cunoºtinþele lingvistice ale
lui N. Densuºianu care susþinea cã:
Limba romanã nu ar fi o limbã
neolatinã, ci ar fi doar o continuare
a limbii pelasgice din Carpaþi. Latina,
care stã la baza limbii române, nu ar fi
fost implantatã în Dacia o datã cu
cucerirea ºi colonizarea traianã , ci
s-ar fi nãscut chiar aici, într-un trecut
îndepãrtat, nebulos, pentru a ajunge
abia ulterior sã fie vorbitã în Italia ºi în
alte pãrþi ale Europei, în urma unor
ipotetice migraþii pelasgice ºi în
continuare savantul român MB de
celebritate internaþionalã ne spune:
Ciudata ipotezã, prezentatã de N.
Densuºianu ºi de epigonii sãi mai vechi
sau mai noi drept o certitudine, se aflã
într-o contradicþie ireconciliabilã cu
concepþia dominantã despre formarea
limbii ºi poporului român, susþinutã de
cei mai mari istorici ºi lingviºti români
ºi, cu puþine excepþii, în general
acceptatã de cercetarea inter21
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Dar sã-i vedem pe epigonii sãi
mai vechi ºi ce ne spun ei de îl iritã
aºa de tare pe donprofesor. Sã
începem cu Ioan Al. BrãtescuVoineºti ºi lucrarea acestuia Originea
neamului românesc ºi a limbii noastre
Bucureºti, Cartea Româneascã,
1942 Au fost ºi sunt încã ºi azi teribili
specialiºtii, faþã de cei ce îndrãznesc
sã emitã ipoteze, care ar zdruncina
valoarea operelor lor. Ce sentiment de
cruþare poate avea un învãþat faþã de
cel care emite o ipotezã care, dacã
s-ar adeveri, ar însemna aruncarea la
coº a tot ce a scris el pe baza unor
ipoteze contrarii? Era cu atât mai uºor
specialiºtilor istorici sã reducã la neant
valoarea operei lui N. Densuºianu, cu
cât ipoteza lui, care aducea o clãtinare
a credinþei obºteºti, cã noi suntem
urmaºii Romei, apãrea tuturor ca un
act de impietate, o micºorare a valorii
titlului de nobleþe... N-a pierit nici o
limbã a dacilor, pentru cã ei n-au avut
o altã limbã proprie, care sã fie
înlocuitã prin limba romanilor ºi n-au
avut o astfel de limbã pentru simplul
motiv cã dacii vorbeau latineºte.
Limba dacilor n-a pierit. Ea a devenit
în Italia limba romanilor care era o
formã literarã a limbii Daciei, iar mai
târziu limba italianã; aceeaºi limbã a
dacilor, dusã în Franþa, a ajuns întâi
limba Galilor, iar cu timpul limba
francezã; în Spania ea a devenit întâi
limba iberilor, iar cu timpul limba
spaniolã, iar aici la noi a devenit cu
vremea limba noastrã româneascã.
Aceleaºi idei le gãsim ºi la generalul
Nicolae Portocalã, care a publicat
lucrarea Din pre-istoria Daciei ºi a
vechilor civilizaþiuni ( Bucureºti,
Institutul de Arte Grafice Bucovina,
1932), la Marin Bãrbulescu în studiul
Originea daco-tracã a limbii
române(Bucureºti, 1936), la
G.Ionescu-Ghica, care publicã în
volum o suitã de conferinþe intitulate
Dacia sanscritã. Originea preistoricã
a Bucureºtilor (Bucureºti, Tipografia
Carpaþi, 1945). B.P. Hasdeu în
22
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lucrarea Perit-au dacii?, la M.
Eminescu în întreaga sa operã ºi la
mulþi alþii.
Sigur cã imediat dupã instaurarea
ocupaþiei sovietice ºi a regimului
comunist în România, operele lui
Nicolae Densuºianu au fost interzise
prin listele publicate de Ministerul
Propagandei ºi majoritatea exemplarelor aflate în biblioteci au fost
declasate si arse. Astfel cã dl. istoric
de renume internaþional Mircea
Babeº, membru activ al Partidului
Comunist Român, nu l-a putut citi pe
N. Densuºianu. Totuºi M.B. a avut o
ºansã, când dupã aproape trei decenii
de interzicere, într-o scurtã perioadã
de dezgheþ politic ºi cultural, se publicã,
dupã 73 de ani, a II-a ediþie,
prescurtatã, a lucrãrii Dacia preistoricã (Bucureºti, Meridiane, 1986).
Prãbuºirea regimului comunist, în
1989, a creat premisele unei dezbateri
a ideilor lui N.Densuºianu dincolo de
interesele sau constrângerile politice
de moment.
Dacã ediþia prescurtatã M.B. nu
a apucat s-o citeascã, a treia ºansã a
lui a fost cel de Al treilea Congres
Internaþional de Dacologie: N.
Densuºianu 2002, ocazie care a
permis apariþia lucrãrii Dacia preistoricã, concomitent, în cadrul a trei
edituri! Acum ºi celebrul membru
P.C.R., tovul de istorie, Mircea Babeº,
a trebuit sã audã de Nicolae
Densuºianu ºi a luat mãsurile de
rigoare, aºa cum a fost ºcolit.
Rezultatul îl puteþi vedea în ceea ce
ne spune M.B.: teoria lui Densuºianu
a fost respinsã de cercetarea calificatã
româneascã în întregul ei, începând cu
Xenopol ºi Pârvan, ca o enormã
eroare de concepþie ºi metodã (Radu
Vulpe), iar ºtiinþa internaþionalã, din
fericire, a ignorat-o cu desãvârºire.
Pentru a-i rãspunde lui M.B. mã
folosesc, nu prima oarã, de
Constantin-Mihail Popescu, care a
publicat la Bucureºti, în cadrul Editurii
Academiei de înalte studii militare,
cartea Nicolae Densuºianu, omul ºi

opera, 2003.
Aflãm astfel cã istoricul A.D.
Xenoplol (1847-1920), profesor de
istoria românilor la Universitatea din
Iaºi a publicat Teoria lui Rösler. Studiu
asupra stãruinþei românilor din Dacia
Traianã (Iaºi, Tipografia naþionalã,
1884). N. Densuºianu va scrie o amplã
recenzie la aceastã lucrare, demonstrând lipsa de originalitate a pãrerilor
susþinute de Xenopol, faptul cã nu era
un studiu independent, o cercetare
nouã, îndelungatã ºi laborioasã, ci, din
contrã, o scriere grãbitã, nerumegatã,
în care autorul, Xenopol, aluneca cu
uºurinþã din rãtãcire în rãtãcire.
N.Densuºianu susþinea cã acceptarea,
chiar ºi parþialã, a teoriei lui Rösler
privind originea poporului român fãcea
jocul istoriografiei ºi autoritãþilor
austro-ungare, dar mai ales sprijinea
interesele panslavismului sub aparenta
combatere a teoriei lui Rösler.
Recenzia a apãrut în revista Þarã
Nouã , nr. 2 ºi 3 din 1885.
Xenopol nu a rãspuns direct, dar
în Istoria Românilor din Dacia
Traianã el a acceptat tacit o parte
din criticile lui N. Densuºianu. În
schimb, la apariþia celui de al II-lea
volum din Colecþia Hurmuzaki,
Xenopol îl criticã, rãutãcios ºi
nejustificat pe N. Densuºianu.
Academicianul Dimitrie A. Sturza
îºi exprimã indignarea faþã de invidia
ºi ura care au stat în spatele gestului
lui Xenopol, considerând cã : Xenopol
e un mizerabil, cãci crede cã nu se
poate fandacsi decât cârtind despre
alþii ºi aruncând minciuni asupra celor
care-i sunt superiori cu multe sute de
mãsuri. (Scrisoarea, din 7 octombrie
1890, adresatã lui Ioan Bianu).
În aceste condiþii vã las pe
d-voastrã sã judecaþi dacã Xenopol
mai poate primi credit ca sã-l judece
el pe N.Densuºianu, ºi cu atât mai
puþin un individ de calibrul lui M.B.
Despre Vasile Pârvan ºi neinspirata lui afirmaþie despre Dacia
Preistoricã: roman fantastic, plin de
mitologie ºi filologie absurdã, care a

DACIA
magazin

nr.8 decembrie 2003

stârnit admiraþie ºi entuziasm numai
printre dilatanþi, acesta a primit replica unui diletant de geniu, cunoscut
pentru cariera sa de istoric al religiior.
Este vorba de Mircea Eliade, care
publicã în Cuvântul, din 11
sept.1927, un articol intitulat Cãtre
un nou diletantism, susþinând cã
intuiþia nespecialistului poate fi o virtute, cã dilatanþii au simpatizat
întotdeauna istoria ºi au înþeles-o,
deoarece sensurile profunde ºi de
sintezã le sunt mai accesibile lor decât
profesionistului.
Tov. M.B. nu poate sã nu aducã
laude P.C.R.-lui, al cãrui slujitor fidel
a rãmas : O uºoarã preferinþã oficialã
pentru fondul dacic, (în timpul regimului comunist NA) care se putea
explica prin idiosincrasia faþã de
vestul capitalist, identificat pentru
nevoile cauzei cu imperialismul
român, nu a mers atât de departe
încât sã încurajeze eventuale
manifestãri tracomane.
În continuare, fostul membru îºi
aduce aminte cã P.C.R.-ul nu mai
existã ºi, încercând sã o mai dreagã,
îºi începe ofensiva împotriva armatei
române a anilor 80, dar ºi împotriva
dacilor, care, în concepþia lui M.B., ar
fi trebuit sã se bucure, sã danseze ºi
sã cânte când romanii, dupã ocuparea
a 14% din Dacia, au pustiit, pârjolit,
robit satele ºi cãtunele dacice, au furat
tezaurul dacic, au omorât sau dus în
robie pe strãmoºii noºtri, ºi un numai :
dupã eºecul încercãrii de a impune o
linie accentuat naþionalistã în tratatul
de Istoria României (proiect abandonat în 1980, datoritã rezistenþei
majoritãþii autorilor), într-un tratat
alternativ, coordonat militãreºte de
generalul Ilie Ceauºescu, Istoria
militarã a poporului român (vol. I,
Bucureºti, 1984), se vorbea despre
trupele de ocupaþie romane care au
adus daune materiale ºi morale mari
poporului dac, popor care, desigur,
nu s-a împãcat nici o clipã cu situaþia

în care se gãsea ºi în tot acest timp a
dus o luptã dârzã, tenace, permanentã,
soldatã în cele din urmã cu eliberarea
teritoriilor ocupate ºi reîntregirea
Daciei în hotarele ei fireºti.
Oare ce este scris greºit în cele
de mai sus ca sã-i otrãveascã, aºa de
rãu sufletul sensibil de istoric cinstit al
tov-ului M.B. Cât i-a fost bine a fost
membru P.C.R., apoi când lucrurile sau schimbat a devenit cel mai
înverºunat anticomunist. Parvenitismul, lipsa de loialitate, minciuna
asociatã cu cinismul îi caracterizeazã
pe cei ce cred cã acolo unde le este
bine acolo le este ºi patria. Îl respect
pe fostul membru al PCR care spune
simplu : am fost membru de partid
pentru cã sincer am crezut în sistem.
Am tot dispreþul pentru cel care, dupã
ce s-a strecurat în PCR ºi s-a folosit
de avantajele oferite atunci, azi tunã
ºi fulgerã împotriva unor istorici, foºti
membri de partid, care au scris cinstit
despre daci. Acest MB îmi aminteºte
de povestea cu un hoþ ce aleargã pe
stradã, dupã ce a furat ceva ºi strigã
în gura mare: hoþul! hoþul! prindeþi
hoþul? Oportunistu-l care a trãdat o
datã va continua sã o mai facã. Pe
tovarãºul istoric M.B. nimic nu îl mai
poate surprinde: Nu mai poate
surprinde nici faptul cã un nucleu
tracoman important, avându-i în frunte
pe istoricii miºcãrii muncitoreºti ºi
comuniste I. Popescu-Puturi, N.
Copoiu ºi A. Deac, s-a aflat chiar în
Institutul de ªtiinþe Istorice ºi SocialPolitice (ISISP) de pe lângã CC al
PCR.
Revolta tovarãºului M.B. se
revarsã ºi peste hotarele României.
El nu poate sã înþeleagã de ce un om
cu bani poate sã se intereseze de
soarta istoriei noastre, aºa cã îi
suspecteazã de trãdãri pe cei ce au
astfel de preocupãri. În general, este
ºtiut cã fiecare judecã dupã el însuºi :
cinstitul crede cã toþi sunt cinstiþi, iar
trãdãtorul cã toþi trebuie sã fie ca el.
Dar sã ne întoarcem la ce îl mai revoltã

pe M.B.: bogatul om de afaceri
româno-italian Iosif Constantin
Drãgan, editorul ºi proprietarul fiþuicii
Noi Tracii, suspectat de presa liberã
româneascã ºi strãinã de a fi fost agent
de influentã al regimului ceauºist.
Proaspãtul donprofesor MB nu îºi
poate crede ochilor cã dupã cãderea
comunismului cuiva îi mai pasã în
România de istorie, de daci ºi afirmã
cã : mai surprinzãtoare la o primã
vedere ne apare astãzi reînvierea
tracomaniei, manifestarea sa tot mai
activã ºi agresivitatea sa sporitã dupã
decembrie 1989. Desigur, libertatea de
opinie ºi de exprimare câºtigatã prin
Revoluþie a constituit condiþia favorabilã a apariþiei a numeroase astfel
de produse.
O altã problemã care îl roade pe
domn profesor vine sã confirme
rãutatea ºi cinismul: În joc sunt ºi
mijloace financiare considerabile, fãrã
de care cele patru aºa-zise Congrese
Internaþionale de Dacologie, gãzduite
în 2000-2003 de luxosul Hotel Intercontinental din Bucureºti, nu ar fi
reuºit probabil sã-ºi atragã participanþii
 diletanþi din România, din Republica
Moldova ºi din rândurile emigraþiei
româneºti din SUA.
Donprofesor a descoperit cauza
insucceselor sale nu are bani ca sã
ridice el niºte monumente, cui ºtie el
cã ar trebui, probabil lui Suleiman
Paºa, lui Baiazid, Timur Lenk ºi altor
Viteji ai naþiei: Fãrã aceºti bani, nici
monumentele dedicate lui Burebista,
lui Nicolae Densuºianu ºi tãbliþelor de
la Tãrtãria nu ar fi putut fi ridicate ºi
inaugurate cu fastul dorit de iniþiatori.
Numai cã banii folosiþi la conceperea, ridicarea ºi plasarea statuii lui
Burebista, prima statuie ridicatã
acestui gigant al istoriei neamului
nostru, au provenit în proporþie de
80% de la particulari, prin grija
doctorului în medicinã ºi istorie Napoleon Sãvescu, preºedinte al societãþii
Dacia Revival din New York, iar 20%
23
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de la Consiliul Judeþean Hunedoara
prin grija preºedintelui dr. Mihai
Rudeanu ºi a Consiliului Municipal
Orãºtie prin grija primarului Iosif
Blaga. Mai trebuie menþionaþi ºi toþi
cei al cãror nume se regãseºte pe
placa de pe monument. Cinste lor!
Ridicarea monumentului închinat
memoriei lui Nicolae Densuºianu, în
comuna Densuº, din þara Haþegului,
s-a fãcut prin eforturile materiale ale
unor particulari ca dr. N. Sãvescu,
dr. N. Stoian, drd. Cimponieru, medici
în New York, dar ºi cu ajutorul
deosebit al Consiliului Judeþean
Hunedoara ºi cel al Consiliului
Comunal Densuº.
La ridicarea monumentului de la
Tãrtãria, judeþul Alba, închinat apariþiei
scrisului în lume, s-au implicat nu
numai dr. Sãvescu, av. Lazãr Cutuº
din Oradea, dr. N. Stoian, dar ºi
Consiliul Judeþean Hunedoara, prin dr.
Mihail Rudeanu ºi Prefectura Alba
prin av. Ioan Rus. Important sprijin în
aceastã ctitorie a venit din partea
doctorului în ºtiinþe economice George
Constantin Pãunescu.
Mulþumiri speciale trebuie acordate ziaristului V. Brilinsky, preºedintele Daciei Revival Transilvania.
Am menþionat numele celor pe
care le-am gãsit pe plãcile monumentelor criticate de donprof.
M.B., ca astfel cititorii publicaþiei
Dacia Magazin sã înþeleagã cã ele
s-au ridicat cu eforturile materiale
deosebite ale unor persoane particulare ºi cu al unor formaþiuni guvernamentale, ºi nu cu niºte bani picaþi
din cer, cum încearcã sã sugereze
marele nostru savant de rãsunet
internaþional M.B.
În continuare donprofesor dovedeºte cã nu numai cu priceperea are
probleme, dar ºi cu vederea:
Adevãrata comunitate ºtiinþificã
româneascã (cu douã-trei inexplicabile excepþii), precum ºi cea
internaþionalã au pãstrat o distanþã
prudentã faþã de noile ºi ostentativele
manifestãri
24
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N-ar fi lipsit de interes sã-i amintim
revoltatului profesor câteva dintre
personalitãþile prezente la Congresele
de dacologie: acad. Constantin
Bãlãceanu Stolnici, acad. Ion
Borºevici-Republica Moldova, acad.
Petru ªoltan, acad. dr. I. Târgoviºte,
prof. dr. istoric Vasile Boroneanþ,
prof. filologie Mihai Vinereanu-SUA,
prof. dr. Paul Galeºanu, pr. Dumitru
Bãlaºa  cercetãtor istoric, prof.
Nicolae Þicleanu, prof. dr. în istorie
Vasile Cãrãbiº, prof. dr. în istorie
Augustin Deac, prof. Dr. în istorie
Gheorghe Lazarovici, conf.univ.dr. în
istorie G.D.Iscru, prof. dr. history Gregory I. Possehal-University of
Pennsylvannia-SUA, prof. dr. Mihail
Diaconescu, dr. în istorie Viorica
Enãchiuc, prof. dr. Mihaela Albu-Columbia University-New York-SUA,
prof. univ.dr. Gheorghe Drãgulin, prof.
univ.dr. Sergiu Haimovici, prof. dr.
Theodor Damian  Andrw Cohen
College-New York-USA, prof. dr.
Florin Rotaru, etc.
În continuare donprofesor începe
sã delireze; începe sã vadã ceea ce
nimeni nu a vãzut, îl vede prezent la
aceste congrese pe dl. profesor I.C.
Drãgan! antecedentele unor
participanþi cu vechi state de serviciu
(I.C. Drãgan, A. Deac, P.
Tonciulescu, Ion Gheorghe).
Personal cred cã ar fi fost o onoare
prezenþa profesorului I.C. Drãgan la
congresele de dacologie, dar, pânã în
prezent, nu a fost nici mãcar în salã.
Este adevãrat cã unul din ambasadorii
dânsului a avut o prezentare la unul
dintre congrese. Dar donprofesor
l-a vãzut ºi mai mult ne-o comunicã
ºi în scris.
Despre menþionarea d-lui profesor
P.Tonciulescu, care a murit în urmã
cu doi ani, lãsând în urmã un nume
demn de toatã cinstea, ce mai putem
spune... Ceea ce face MB este mai
mult decât nepoliticos.
În medicinã cel ce aude voci pe
care noi ceilalþi nu le auzim, ori vede
persoane pe care noi ceilalþi nu le

vedem se cheamã cã suferã de delir
paranoic.
Sigur cã articolul lui M.B. nu putea
sã-l ocoleascã pe cel cãruia îi este de
fapt adresat: Adevãrul despre rolul
daco-românilor ca popor primordial ºi
formator în Europa. El a fost extras
din expunerea noului guru al
tracomanilor, româno-americanul N.
Sãvescu (mai departe citat N.S.)
N.S. este preºedinte al unei
societãþi numite Dacia Revival
Internaþional din New York,
organizator al congreselor amintite ºi
al unui site de web (www.dacia.org)
care îi reprezintã în detaliu persoana,
activitãþile, mesajele, opera ºi chiar
preferinþele muzicale, puse la
dispoziþia amatorilor (evident, Imnul
Dacilor, Imnul Tinerilor Vlahi ºi
Marºul dacic!!). N.S. este mai ales
autorul cãrþii Noi nu suntem urmaºii
Romei (tipãritã în condiþii de lux, deja
în douã ediþii), carte care, prin titlu ºi
tonul agresiv, se recomandã a fi noul
manifest al tracomaniei/dacomaniei.
Personal cred cã dr. N. Sãvescu
ar trebui sã-i mulþumeascã lui M.B.
pentru aceastã prezentare.
Dar iatã cã don profesor sare iar
la atac : În «noul val» se înscrie ºi
conf. dr. G.D. Iscru (mai departe citat
G.D.I.), istoric de profesie,
Cartea sa (a prof. G. D. Iscru,
N.A.), ajunsã la a treia ediþie, poartã
ºi ea un titlu-manifest: TRACOGETO-DACII, naþiunea matcã din
spaþiul carpato-danubiano-pontic.
Am fost prezent la cel de Al
IV-lea Congres de Dacologie, unde
s-a prezentat cartea lui G.D. Iscru în
faþa celor 500 de participanþi, care au
primit-o cu un interes ºi o cãldurã
deosebitã, ceea ce sprijinã faptul cã a
fost necesarã a treia ediþie a cãrþii.
Donprofesor revine, fãrã nici un
argument, doar cu tãria cã ºtie el M.B.
ce vorbeºte, cã doar altfel nu putea fi
ales profesor la Universitatea din
Bucureºti, unde sã-i înveþe el pe alþii
ce ºtie mai bine De acolo provine
ideea falsã si nocivã (de la N.
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Densuºianu, NA) a unui spaþiu
privilegiat, cel carpato-danubian, ºi a
unui «popor unic» (= popor ales =
naþiune matcã), creator al primei
civilizaþii, pe care a transmis-o practic
întregii umanitãþi. Meritul sãu este deci
esenþialmente unul cultural: Acei
carpato-dunãreni (arieni, cum îi
numesc alþii) au dat naºtere culturii
lumii, ea rãspândindu-se nu numai
peste întreaga Europa ºi spre nordul
Egiptului ºi Mesopotamiei, ci pânã în
îndepãrtata Indie.... Popor, pe care
N.S. nu prea este hotãrât cum sã-l
numeascã.
Dar pentru aceastã idee falsã ºi
nocivã, cum o numeºte donprofesor
M.B., în S.U.A., doi cercetãtori
americani Ryan & Pitman au primit
în anul 2000 de la Columbia University cea mai înaltã distincþie, Schepard
Medal.
Lipsa de cunoºtinþe medii de istorie
a Europei îl transformã pe
donprofesor MB într-un adevãrat
inchizitor, acuzându-l pe dr. N.
Sãvescu de un veritabil rasism. Dar
sã-l citim pe MB: De aici, mândria
predicatã de noii tracomani în termenii
unui veritabil rasism, cãci aceastã ar
fi, fãrã umbrã de îndoialã, ºi originea
noastrã, a daco-românilor: Noi am
fost dintotdeauna aici. Noi nu am venit
de nicãieri De la noi a început
Europa sã existe Noi suntem
adevãraþii pãrinþi ai Europei (N.S.).
Marea durere sufleteascã a lui
donprof. continuã sã fie vechea
obsesie .cum oare aceºti români sã
fie altceva decât urmaºi ai soldaþilor
români, ai hoþilor de la Roma, ai turcilor
slavilor ºi ungurilor.
Dar sã vedem ce mai spune Dr.
N. Sãvescu, pãcãtuind în faþa lui MB:
Nu este nimeni în toata Europa care
sã aibã o istorie mai veche, mai
frumoasã ºi mai fantasticã decât a
noastrã. Noi nu trebuie sã uitãm cã
suntem aici, pe acest pãmânt
european, primii, înaintea grecilor,
italienilor, francezilor, germanilor or
turcilor, înaintea englezilor or slavilor.

Noi, daco-românii, reprezentãm
coloana vertebralã a istoriei lumii
contemporane. Ce pãcat cã doar
N.S. ºi cercul sãu de daco-romini
au ajuns la aceastã minunatã
concluzie! Sã vedem ce-l mai doare
pe MB: Prin asemenea procedee
arbitrare, care nu au nimic în comun
cu un demers ºtiinþific, ºi prin
numeroase afirmaþii lipsite de orice
argumentare ºi de orice temei,
carpato-danubienii devin înaintemergãtorii tuturor marilor popoare ºi
creatorii marilor civilizaþii ale
Antichitãþii: sumerianã, hittita, minoica,
micenianã, troianã.
În continuare, M.B. îl citeazã pe
dr. N. Sãvescu fãrã însã a rãspunde
la întrebarea, de bun-simþ, a acestuia
din urmã. Se întreabã N.S., retoric:
Cum este posibil ca, în timp ce doar
14% din teritoriul dacic fiind cucerit ºi
ocupat de nesãtulul imperiu roman,
adicã de trupe de mercenari
analfabeþi, care de-abia puteau
închega douã vorbe în latinã, aceºtia
sã ne înveþe pe noi o limba pe care ei
înºiºi nu o vorbeau?. Ura, scârba,
dispreþul faþã de tot ce aparþine cultural spaþiului nostru carpato-dunãrean
izbucnesc nestãpânitã ºi din urmãtoarele cuvinte ale lui don profesor
de la Facultatea de Istorie ºi Arheologie din Bucureºti, fost membru
P.C.R., care trãieºte boiereºte pe banii
publici, pentru care biserica, religia ar
trebui izolate: În acest context, cum
se vede, revin mereu în discuþie acele
documente despre care unii sau alþii
cred cã ar fi vechi scrieri bãºtinaºe,
de la tãbliþele neolitice cu pictograme
de la Tãrtãria (pompos denumite
primul mesaj ºi recent comemorate
cu participarea unui inevitabil sobor de
preoþi!)
Tot el, donprofesor, uitã sã ne
spunã pãrerea lui ºtiinþificã asupra
tãbliþelor de la Tãrtãria. Dar sã vedem
ce expert este el, MB, în studii de carbon radioactiv. De exemplu, domnii
dacologi N.S. ºi G.D.I. ar fi trebuit
sã ºtie cã: tãbliþele de lut de la Tãrtãria

nu puteau fi datate prin metoda
carbonului radioactiv, cãci metoda
respectivã se aplicã doar pe resturi
organice;
În anul 1961, când arheologul
român Vlasa descoperea tãbliþele de
la Tãrtãria împreunã cu oase umane
parþial carbonizate, don profesor avea
20 de ani ºi capabilitatea sã citeascã.
Au mai trecut de atunci peste umerii
lui domnprof. încã 42 de ani, dar el
tot nu a reuºit sã citeascã. La Tãrtãria
s-au descoperit resturi osoase umane
care pot fi datate cu carbon radioactiv.
Ori poate cã în cunoºtinþele lui MB
de arheologie oasele nu sunt resturi
organice!? Uneori te întrebi ce i-o
învãþa donprofesor pe studenþi dacã
pe noi încearcã sã ne convingã cã
oasele umane sunt materie anorganicã!
Nu uitã MB sã aminteascã ºi de:
misteriosul Cod Rohonczy (dupã
N.S., cronicã dacã din secolele XIXIII!). Fãrã însã a ne spune ºi
pãrerea lui de istoric competent
asupra Codexului.
Tot donprofesor mai articuleazãaºa, în fugã, douã persoane, ca
sã nu-ºi iasã din mânã : Între aceste
date extreme se mai invocã ornamentele de pe vasele ºi figurinele culturii Sârla Mare din epoca bronzului,
citite de V. Enachiuc, inscripþiile
greceºti ºi latineºti din Scythia Minor
ºi din Provincia Dacia, traduse cu
cinism de A. Bucurescu ca ºi cum ar
fi fost scrise în limba geto-dacilor.
Pentru necunoscãtori Mircea
BABEª (mirceababes@hotmail.com)
este prof. dr. la Universitatea
Bucureºti, Facultatea de Istorie,
Seminarul de Arheologie Vasile
Pârvan iar, în încheiere, ce mai putem
spune decât cã La aºa profesor, aºa
istorie. Fiecare are ceea ce meritã.
MALUS DACUS
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PROBLEME CONTROVERSATE ALE ISTORIEI
TÃRTÃRIA  UN TOPONIM STRÃVECHI
Numele de locuri sau toponimele (alcãtuind în totalitatea lor aºa-zisa toponimie) au fost create
pentru a facilita orientarea în mediul geografic. Majoritatea au fost la început cuvinte comune din limba
curentã: substantive însemnând pur ºi simplu «munte», «deal», «ºes», «câmp», «groapã (depresiune)»,
«râu», «pârâu» etc.
Calitatea de etichetã cu funcþia de orientare în mediul geografic a determinat o izolare a numelor de
locuri de limba curentã ºi, în acelaºi timp, o conservare prelungitã a lor, de secole ºi chiar milenii. Aºa se
explicã de ce multe dintre toponime aparþin unor faze vechi de evoluþie a limbilor ºi chiar unor limbi
acum dispãrute.
MIRCEA HOMORODEAN

Tãbliþele descoperite la Tãrtãria
(lângã Orãºtie) fac parte dintr-un
sistem de scriere larg rãspândit la
creatorii Vechii Civilizaþii Neolitice/
Old European Civilization, scriere
de origine localã.
Ca ºi tãbliþele descoperite,
rãmân enigme atât toponimul
Tãrtãria (locul descoperirii tablelor),
cât ºi neamul din care au fãcut parte
fãuritorii Vechii Civilizaþii Europene
Neolitice.
TÃRTÃRIA este unul dintre
cele mai controversate toponime.
Pe lângã acest toponim mai existã
hidronimul Pârâul Tartarului
(judeþul Sibiu). Referindu-se la cele
douã denumiri, lingvistul Iorgu
Iordan aprecia: La baza lor stã
tartar «iad, infern» ºi de aceea ar
fi trebuit menþionat în capit. II,
s.v. Iadul, dar mi s-au pãrut
suspecte, mai ales al doilea
(Tãrtãria) care ºchiopãteazã în
ce priveºte formaþia.
Radicalul Tartar are implicaþii
extraordinare în mitologia lumii
antice. În mitologia greacã a fost
consemnat sub formele: Tartaros,
Tartaro, Tartare, la singular, ºi
Tartara, Tartaro, la plural. Fiind
26

un cuvânt necunoscut în elinã,
lingviºtii îl considerã cu etimologie
incertã, în afara orizontului lumii
greceºti, ceea ce ar fi o dovadã a
apartenenþei la lumea pelasgã.
Tartaros a fost unul dintre
elementele personificate ale
universului (alãturi de Haos, Eros
ºi Gaia), dar ºi ultimul nivel infernal din Hades.
Tartaros însoþindu-se cu Gaia
(Geia, Ge), personificarea
femininã a Pãmântului, a dat naºtere
lui Typhon (învingãtorul vremelnic
al lui Zeus cãruia-i taie tendoanele
ºi muºchii braþelor ºi picioarelor ºi-l
închide într-o peºterã de unde l-a
salvat Hermes ºi Pan), Cerber ºi
Echidna (în unele variante).
La autorii antici, Tartaros a fost
identic cu Kronos, a cãrui
etimologie este incertã ºi adeseori
a fost cofundat cu numele comun
chronos timp. Teonimul Kronos
poate fi format în «manierã elinã»
de la Cerus (Ceronos) Cer ºi
Coronos Încoronatul (ºi aceste
douã cuvinte tot pelasge) ºi de aici
multiplele atribuþii ale Zeului
Timpului. Sub numele de Pater
Tartarus a fost considerat Domnul

Suprem al Lumii de dincolo.
Chiar zeul Apollon a fost adorat
cu numele de Tortor, forma mai
nouã pentru Tartar(us) ºi a fost
adorat într-o parte a Romei. Posibil
ca Apollo Tortor al romanilor sã
fie identic cu zeul atenian Apollon
partoos. Zeul Tartaros apare la
romani ºi cu numele de Manus,
epitet a lui Saturn, în calitate de zeu
al adâncurilor terestre ascunse.
Potrivit mitologiei, bãtrânul Saturn
(Kronos) dupã ce a fost detronat
de fiul sãu Jupiter (Zeus) a fost
adãpostit de Ianus în Latium. Unii
cercetãtori considerã macrotoponimul Latium ca având la bazã
cuvântul lathein a se ascunde, de
fapt o etimologie popularã: vb.
grec. lathein a se ascunde,
comparabil cu vb. latin lateo, -ere,
-ui a fi ascuns ºi cu adj. latin
latens, -tis secret, misterios,
tainic. În daco-românã îl regãsim
în s.n. tainã, greºit considerat
împrumut din slavul tajna. Cu
numele de Deus Manus (în etruscã
Mantum, în daco-românã vb. a
mântui a se salva, a scãpa de
pedeapsa divinã, a fi iertat pentru
pãcatele sãvârºite, greºit
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considerat împrumut din magh.
menteni5 ) ºi Manes (echivalent a
lui Tartaros) cu care era onorat zeul
Saturn. La pelasgii lidieni din Asia
Micã a fost amintit regele Manes
(fiul lui Uran-Joe ºi al Gaei) identic cu Saturn. La romani, Mania era
divinitatea femininã a lumii de
dincolo. Din cele expuse se
constatã cã Tartaros (Tatãl,
Domnul lumii de dincolo) a fost
un zeu arhaic pelasg, preluat de
panteonul grecesc ºi adeseori
asimilat lui Kronos, Apollo sau cu
zeul roman Saturn.
Tartaros a fost considerat ºi
ultimul nivel din Hades, sediul nopþii
zeiþei Nyx, locul unde erau aruncaþi
duºmanii zeilor (ciclopi, titani),
þinutul infernal al umbrelor de sub
pãmânt, în fapt infernul însuºi, iadul.
În acest caz, Tartaros a fost
identificat cu zeul Hades, numit
ºi Haides sau Aidoneis Cel
Nevãzut (considerat a avea ca
etimon aidis nevãzutul sau
aeidis invizibilul dupã Platon) ºi
chiar Pluton (printr-o etimologie
popularã se considerã ca etimon
grec. plouto avere), divinitate
domnind peste Infern, inclusiv peste
bogãþiile subpãmântene.
Revenind la toponimul Tãrtãria
ºi hidronimul Pârâul Tartarului,
mai amintim ºi oronimul
Tãrtãrãul, un munte din Parâng.
Pentru Parâng a fost propus
termenul grecesc farangos, care
la origine avea accepþiunea de
munte scobit. De acest oronim,
cercetãtorul Ion Conea a apropiat
toponimia din raza Parângului, care
cuprind nume de munþi: Gropul,
Gropile, Zãnoaga, Sapa, Gãuri,
Tãrtãrãul. Dacã ne referim la anticul
Tartaros (Tartar), acesta era
considerat o prãpastie obscurã,

locul unde au fost închiºi titanii.8
Interesantã este ºi pãrerea lui
Hesiod care a considerat Tartarul
un urcior subpãmântean cu gât
deschis (deire) din care ieºeau
rãdãcinile lumii, deci tot un fel de
groapã. Nu trebuie neglijatã nici
înmormântarea cadavrului: mortul
este dus la groapã, îngropat,
deasupra mortului (aºezat în urnã,
sicriu sau sarcofag) se depune
pãmânt formându-se mormântul
(tumul de diferite înãlþimi). Rezultã
cã tartar ar avea accepþiunea de
groapã, scobiturã, prãpastie

ºi mormânt.
Din cele expuse se constatã cã
tartar este un cuvânt arhaic,
pelasg/valac, cu o vechime multimilenarã, ºi poate fi considerat a
avea accepþiunea de groapã,
scobiturã, prãpastie, mormânt, preluat de mitologia elinã,
dar conservat ºi transmis valacoromânilor care l-au pãstrat în
toponimul Tãrtãria, în oronimul
Muntele Tãrtãrãul ºi hidronimul
Pârul Tartarului.
Prof. IONEL CIONCHIN
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Adamclisi, altarul
împãratului Buerebuistas
ADRIAN BUCURESCU
Buerebuistas era nãscut în
neamul Piangeþilor, a cãror obºte se
întindea la sud de râul Naparis, cu
capitala la Helis, zisã ºi Argedava,
unde domnise pe vremuri ºi marele
rege Dromichaites. Deocamdatã, nu
se ºtie care a fost primul nume al
celui ce avea sã ajungã cel mai mare
peste regii din Tracia, adicã împãrat.
BU-ERE-BU-IST-AS era doar
unul dintre supranumele lui ºi se traduce prin Nemaivãzutul;
Nemaipomenitul, literal Care era
care este nu. Prin pronunþii
populare, acest supranume s-a
împãrþit în mai multe variante, printre
care ºi BURE-BISTA, ce avea ºi
sensurile de Cel mai Bãrbat; Cel
mai Viteaz; Cel mai Mare Om (cf
alb burrë bãrbat; soþ; rom boier;
a birui; engl best cel mai bun;
rom peste).
Etnonimul PIAN-GETAI se
tãlmãceºte prin Geþii Rãzboinici
(cf. slav voina rãzboi; rom
voinic). Varianta acestui etnonim
este TAPAE Rãzboinicii;
Luptãtorii; Þapii; Apãrãtorii (cf. alb.
tabje fortificaþie micã; rom. a þipa
a bate; stup; þap; þeapã; þep; a
înþepa). TAPAE este ºi unul dintre
locurile unde s-a luptat ºi armata lui
Decebal cu romanii.
Dupã cum se vede, la figurat,
Piangeþii erau reprezentaþi de þapi.
Acest simbol ne duce cu gândul la
celebra metopã de pe monumentul
de la Adamclisi, reprezentând doi
þapi în luptã, lângã trei oi.
Înþelegând acum cã þapii de la
28

Adamclisi trimit la neamul Piangeþilor, condus de Buerebuistas, sã
încercãm a afla la cine se referã oile.
Numele actual al Dobrogei vine
de la sintagmele dacice atestate
DRA-BESKOS ºi DRO-BETA.
Ultimul se traduce prin Trei
Voievozi; Trei Crai (cf. rom. trei;
bade; vodã). DRA-BESKOS
înseamnã, printre altele, Trei
Pãstori. BESH-OS înseamnã Cu
Oile; La Oi; De Oaie (cf rom
baºcã lânã de la oi; pãscut).
Aºadar, Dobrogea era condusã de
trei regi, de trei pãstori, ºi, dupã cum
atestã izvoarele antice, a fost
cuceritã de Buerebuistas. Întru
pomenirea acestei
victorii, împãratul a
ctitorit un grandios altar, pe care bãºtinaºii
l-au numit Templul
Omului (cf get
BURE, alb burrë),
denumire tradusã de
turci, care mai târziu
au ocupat Dobrogea,
prin
Adam-clisi
Biserica Omului.
Acum doi ani, am
sugerat, într-un articol
apãrut într-un cotidian
central, pe care-l pãstrez, cã monumentul de
la Adamclisi este getic, scriind cã pe trofeul
din vârf apare ºi
Cavalerul Trac, pe
care eu îl socot a fi
chiar Zalmoxis, în

ipostaza de zeu al rãzboiului. Ipoteza
mea cu privire la altarul dobrogean
al lui Buerebuistas s-a încropit independent de aceea a d-lui Virgiliu
Oghinã, care, cu alte argumente, a
ajuns cam la aceleaºi concluzii. Mi
se pare cã, de aici, noi, tracomanii,
nu aveam decât de câºtigat.
Este limpede cã, aºa cum a furat
denumirea capitalei lui Decebal,
pentru o altã capitalã, Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, împãratul Romei
ºi-a însuºit ºi altarul getic din
Dobrogea, cunoscut astãzi, exclusiv
ºi pe nedrept, ca Tropaeum Traiani!
n

mk

COLOR
DACIA
magazin

nr.8 decembrie 2003

DACIA DE AZI

1940 Anul începerii rãzboiului
sovieto-român
Prof. AUREL PREDA
De la o vreme, în Europa ºi în lume, bântuie o modã care în Evul Mediu a
fãcut epocã: moda de-a pusul cenuºii în cap. Astfel, ºefi de stat, prim-miniºtri
sau miniºtri de externe, în timpul unor vizite oficiale în alte state, îºi cer scuze
pentru fapte comise de armatele þãrilor lor, în special în timpul celui de-al
doilea rãzboi mondial (pentru ocuparea militarã de teritorii, comiterea de
atrocitãþi în timpul acestor ocupaþii etc.).
Moda de-a pusul cenuºii în cap
Aºa au fãcut, rând pe rând, reprezentanþii învinºilor
(ai Japoniei, Germaniei ºi Italei), ba chiar ai
învingãtorilor (ai fostei URSS, vizavi de masacrul
ofiþerilor polonezi în pãdurile de la Katyn).
Original ni se pare însã un discurs rostit de ºeful
statului italian cu ocazia vizitei efectuate în þara noastrã,
la 22 iulie 1993, când a folosit acest prilej pentru a cere
scuze în numele þãrii sale în legãturã cu ocuparea...
Daciei de cãtre legiunile romane comandate de
împãratul Traian!?
Pentru a rãmâne în topul celebritãþilor, ºi fostul
ministru de externe al României, Adrian Severin, îºi
cerea scuze în 1997 faþã de Kinkel, omologul sãu
german, pentru trimiterea în anul 1945 a etnicilor germani
din România în fosta URSS, ca ºi cum aceastã decizie
ar fi aparþinut guvernului român!
Pe parcursul negocierilor atât ale Tratatului politic
cu Ucraina, cât ºi ale Tratatului politic cu Federaþia
Rusã (ultimul încã nefinalizat) au fost aduse în discuþie
de partenerii noºtri slavi formulãri de texte mai mult
sau mai puþin diferite - prin care ni se cerea sã fim de
acord cu condamnarea unor acte ºi fapte din trecutul
istoric comun, cum ar fi ocuparea Basarabiei de cãtre
România în 1918, precum ºi aºa-zisa înþelegere
Antonescu-Hitler, adicã sã ne punem cenuºã în cap ºi
în scris pentru anumite momente ale istoriei noastre
naþionale.
Dacã prima cerere este atât de aberantã încât nu

este cazul sã ne pierdem timpul cu ea, cea de-a doua
meritã sã fie analizatã aºa cum se cuvine.
Ultimatumul precede, de regulã, agresiunea
Dupã cum se ºtie, de regulã, ultimatumul precede
folosirea ilicitã a forþei de cãtre un stat (mare ºi puternic)
împotriva altui stat (mic); este, întotdeauna un act care,
o datã înfãptuit, poate aduce grave atingeri integritãþii
teritoriale statului-victimã.
Ultimatumul este considerat o forþã (ameninþare cu
forþa), deci un act prin el însuºi ilicit, contrar principiului
interzicerii ameninþãrii cu forþa ºi folosirea forþei în
relaþiile interstatale.
Acest binom fatidic (ultimatum  folosirea forþei )
echivaleazã cu agresiunea, care este calificatã drept
crimã internaþionalã de Rezoluþia 3314 (XXIX) din 14
XII 1974, prin care Adunarea Generalã ONU a adoptat
Definiþia agresiunii armate directe.
Astfel, statul agresiv, care recurge la ultimatum,
urmat de folosirea forþei este pasibil nu numai de blamul
comunitãþii internaþionale, dar ºi de rãspundere
internaþionalã. Dupã cum se ºtie, în anul 1945, Germania
învinsã ºi-a vãzut conducãtorii atârnând în ºtreang ca
urmare a hotãrârii Tribunalului de la Nürnberg, o instanþã
penalã internaþionalã ad-hoc, care a funcþionat dupã
preceptele concepute în teorie de pãrintele Dreptului
penal internaþional, juristul ºi diplomatul român Vespasian
V. Pella. Germania a fost totodatã împãrþitã în zone de
ocupaþie, încetând, practic, sã mai existe ca stat între
29
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Nu acelaºi lucru s-a întâmplat, aºa cum vom vedea,
cu celãlalt partener al Germaniei la încheierea Pactului
de neagresiune, semnat la Moscova, la 23 august 1939,
act juridic care a dat culoare verde începerii celui
de-al II-lea rãzboi mondial, dar cãruia hazardul istoric
i-a conferit în anul 1945 statutul politico-juridic de
învingãtor.
Reiese, deci, cã ultimatumul, ca instituþie a
Dreptului forþei, a fost, este ºi rãmâne incompatibil
cu forþa dreptului, cu Dreptul Internaþional
Ultimatumul sovietic din iunie 1940-calificat
ulterior drept acord
În iunie 1940, acþionând pe baza Anexei secrete la
Pactul de neagresiune sus menþionat, cunoscut ºi ca
Pactul Ribbentrop-Molotov, dupã numele celor doi
miniºtri de Externe nazist ºi comunist care l-au semnat
URSS a adresat guvernului regal român din acea vreme
cunoscutele sale note ultimative prin care l-a somat
pur ºi simplu ca într-un interval de timp extrem de scurt
sã-i cedeze nordul Bucovinei (care nu a fost niciodatã
încorporat la Rusia þaristã ºi, cu atât mai puþin, la URSS)
ºi Basarabia. În aceastã împrejurare,când þara noastrã
fusese, practic, abandonatã de aliaþii sãi fireºti - Anglia
ºi Franþa aflate ele însele la strâmtoare (una ocupatã ºi
una asediatã) -, tot ceea ce guvernul român a hotãrât
sã facã a fost sã rãspundã guvernului de la Moscova
cã pentru a evita gravele urmãri pe care le-ar avea
recurgerea la forþã ºi deschiderea ostilitãþilor în aceastã
parte a Europei, se vede silit sã accepte condiþiile de
evacuare dictate de ruºi. (Textul integral al documentului
se redã în anexe).
Din poziþia oficialã a guvernului român se desprinde:
a) cã nu doreºte sã rãspundã cu forþa la forþã ºi cã
înþelege sã aplaneze pe cale amiabilã acest diferend de
care nu se fãcea vinovat;
b) cã nu cedeazã nordul Bucovinei ºi Basarabiaaºa cum a cerut ultimativ guvernul sovietic -, ci doar cã
e silit sã-ºi evacueze administraþia ºi armata din aceste
teritorii.
Este clar pentru oricine cã tot ceea ce, patru ani
mai târziu, Convenþia de armistiþiu încheiatã de Naþiunile
Unite cu România la Moscova, la 12 septembrie 1944
cunoscutã ºi sub numele de Dictatul de la Moscova
ºi ulterior acesteia, Tratatul de Pace cu România, semnat
la Paris la 10 februarie 1947, numea Acordul Sovieto30
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Român din 28 iunie 1940 este un fals, o probã de cinism
fãrã precedent, prin care se ridicã la rang de acord un
ultimatum, adicã un act de forþã, de agresiune, ºi aceasta
în dispreþul principiilor ºi normelor de Drept Internaþional
unanim acceptate de popoarele civilizate.
Convinºi fiind cã naþiunile mici pot constitui doar
obiecte, ºi nu subiecte ale Istoriei, foºtii aliaþi fireºti ai României au cedat în faþa presiunii ºi voinþei
Moscovei, ºi imprudenþi în perspectiva aceleiaºi Istorii,
au achiesat la a denumi ºi califica drept acord un act
de forþã. Dacã, aºa cum este firesc un act de forþã nu
comportã, prin natura sa, consimþãmântul victimei, este
limpede cã aºa-zisului Acord Sovieto-român din 28
iunie 1940 i-au lipsit din momentul încheierii nu numai
voinþa pãrþii române de a-l încheia, dar ºi obiectul de
reglementare, adicã harta prin care se delimiteazã
teritoriile încorporate la fosta URSS. Este de precizat
cã harta a ajuns la Bucureºti, patru sãptãmâni mai
târziu, adicã post-facutm.
Aºadar, în absenþa celor douã elemente de bazã ale
oricãrui Acord (consimþãmânt ºi obiect), evenimentele
care s-au petrecut în apriga varã a anului 1940 nu pot fi
considerate, dacã nu vorbim pe dinafarã, drept
tratative între cele douã þãri mai ales þinând cont de
faptul cã acestea nu puteau conduce la încheierea unui
acord, pentru simplul motiv cã un astfel de document
nu se negociazã pe afet de tun.
Începerea rãzboiului sovieto-român
Dacã n-a fost acord a fost, în schimb, stare de rãzboi,
care s-a instalat ºi declanºat în urma agresiunii bolºevice
din iunie 1940.
Deºi, aºa cum am vãzut, iniþial România ºi-a
manifestat dorinþa de a nu se opune cu armele la
ultimatumul sovietic, desfãºurarea evenimentelor a silito sã-ºi modifice atitudinea.
Astfel, în timpul evacuãrii nordului Bucovinei ºi
Basarabiei, detaºamente de ºoc ºi chiar unitãþi întregi
de desant ºi motorizate sovietice au trecut Nistrul ºi
fãrã sã mai aºtepte pãrãsirea în ordine a acestor teritorii
de cãtre români au creat dificultãþi insurmontabile
acestora; cu sprijinul efectiv al unor minoritãþi în special
evrei, care s-au bucurat sub administraþia românã de
toate drepturile conferite de Constituþia cetãþenilor
români, armata þãrii noastre a fost pusã în situaþii
extreme de agresorii sovietici, în încercarea lor de a o
provoca ºi de a o pune în situaþia de a riposta.
S-au înregistrat chiar acte de ostilitate armatã
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întreprinse contra ofiþerilor ºi trupei (deschiderea focului,
dezarmare, ruperea epoleþilor etc.), acte care au atins
punctul culminant în zona Herþei (teritoriu care a fost,
deasemenea, încorporat la URSS, deºi nu era menþionat
în cele douã note ultimative sovietice), când o unitate
de artilerie a ripostat cu foc împotriva încercãrilor ruseºti
de a depãºi, ceea ce militarii români au considerat de
vis limita rãbdãrii ºi onorii lor. Încleºtãri s-au semnalat
ºi în alte pãrþi ale teritoriilor evacuate si au constituit
începerea de fapt a ostilitãþilor armate, a rãzboiului.
De-a lungul liniei de demarcaþie, care s-a instalat
pe Prut ºi pe cursul superior al Siretului, sovieticii au
masat forþe considerabile, în special motorizate, care
s-au dedat pe tot parcursul intervalului iunie-iulie 1940iunie 1941, la numeroase acþiuni de forþã contra
României.
Astfel, detaºamentele infanteriei marine sovietice
au ocupat, în noiembrie 1940, printr-un atac-surprizã,
opt insule pe Dunãrea maritimã; în decembrie 1940, a
fost bombardatã asiduu Constanþa, a avut loc Dogfights-uri în spaþiul aerian al României, iar atacurile
nocturne pe Prut ºi Siret intraserã în cotidian.
Silite sã riposteze, armata românã ºi þara s-au aflat
de facto pe întreaga perioadã sus-menþionatã într-un
rãzboi nedeclarat cu Rusia Sovieticã, în condiþiile în care,
cel puþin pânã la 30 august 1940- când graniþele þãrii au
fost garantate de Germania-, România s-a aflat singurã
contra colosului roºu.
Fãrã a diminua rolul descurajator pentru sovietici al
garanþiilor germane privind graniþele României, date la
30 august 1940, la Viena, garanþii care au produs atata
iritare la Moscova, trebuie spus ca acestea nu au scutit
România de atacurile ruseºti din Delta Dunãrii, de pe
Prut ºi de pe Litoralul Mãrii Negre, cu alte cuvinte,
rãzboiul nedeclarat sovieto-român a continuat netulburat
pe uscat, în apã ºi aer. De aici, inutilitatea unei Declaraþii
de rãzboi adresatã de guvernul român celui sovietic la
22 iunie 1941.
ªi toate aceste lupte care s-au desfãºurat încontinuu
între 1940 ºi 1941 aveau loc în condiþiile în care relaþiile
diplomatice nu fuseserã rupte, constituind astfel o
premierã în relaþiile internaþionale.
Acest precedent a fost urmat, dupã rãzboi, ºi în
relaþiile sovieto-nipone ºi se perpetueazã ºi în zilele
noastre în relaþiile ruso-japoneze, în condiþiile în care,
deºi cele douã state nu au semnat încã un Tratat de
pace (pentru cã japonezii, spre deosebire de alþii, pretind
constant ca ruºii sã le înapoieze Insulele Kurile, care
au avut aceeaºi soartã ca ºi Basarabia ºi nordul

Bucovinei), ele întreþin relaþii diplomatice ºi economice
normale.
La acest rãzboi nedeclarat româno-rus s-au referit
factorii politici români ºi sovietici ai vremii ºi el este
consemnat în protestele cinice ale guvernului fostei
URSS, care, dupã principiul comunist arhicunoscut de
a deveni din acuzat, acuzator, procedau în 1940-1941
la proteste diplomatice în care se cerea hotãrât sã
înceteze acþiunile de ripostã ale armatei române, o
armatã nevoitã sã se apere în faþa atacurilor armate
ale sovieticilor, întreprinse de-a lungul imensei linii de
demarcaþie româno-sovieticã, linie în cadrul careia
Prutul juca rolul unui original no mans land.
La acest rãzboi s-a referit între altele în anul 1945,
în timpul procesului ce i s-a intentat ºi mareºalului Ion
Antonescu, personalitatea-cheie politicã ºi militarã a þãrii
în perioada 1940-1944.
În acest cadru, fostul Conducãtor al Statului
declara: Stâlpii liniei de demarcaþie stabilite (unilateral
de sovietici-n.m.) dupã ultimatum erau deplasaþi; se
schimbau de asemenea zilnic focuri inclusiv de artilerie
iar de pe urma lor cãdeau morþi ºi rãniþi; avioanele ruseºti
fãceau zilnic incursiuni pânã la Carpaþi. Dl Lavrentiev
(ºeful Legaþiei sovietice la Bucureºti) mi-a cerut
condominium la Dunãrea Maritimã ºi dreptul pentru
vasele de rãzboi ruseºti de a pãtrunde la Brãila; tot el
mi-a cerut sã dau din vasele ºi materialul rulant ºi
locomotive, cota corespunzãtoare teritoriului ocupat
(deci nu cedat-n.n.). Ruºii au ocupat cu forþa insulele
din Braþul Chilia în decembrie 1940 ºi s-a încercat sã
se pãtrundã cu forþa în canalul Sulina, la 2 decembrie
1941. Toate aceste acte de agresiune erau cunoscute
de ºefii legaþiilor Angliei ºi SUA, de la Bucureºti.
...Din iunie 1940 pânã în iunie 1941, actele de
agresiune sovietice au continuat fãrã întrerupere ºi au
primit concomitent riposta armatei române, care era
nevoitã sã se apere. Deci, în iunie 1940, România a
trecut de la defensivã la ofensivã împreunã deaceastã
datã cu Germania, continuând astfel rãzboiul declanºat
de facto de soviete în vara anului 1940.

În loc de concluzie
1. Faptele dezmint teza stalinistã din anii 40 ºi
50 însuºitã ºi de comuniºtii români, potrivit cãreia Pactul
Ribbentrop-Molotov ar fi încetat sã mai producã efecte
juridice doar la 22 iunie 1941, când agresorii români ºi
germani au atacat în mod perfid URSS, declanºând
rãzboiul antisovietic (din cuvântarea lui L.V. Stalin la
cel de-al XIX-lea Congres al P.C.U.S).
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Aceastã tezã este repusã pe tapet, dupã ani ºi ani
acum, la Bucureºti, de cãtre cine nu te aºtepþi s-o facãnimeni altul decât faimosul trio de la Grupul de Dialog
Social (Gabriel Andreescu, Renate Weber ºi Valentin
Stan), care admite cu dezinvolturã cã Pactul RibbentropMolotov ar fi fost denunþat, pierzându-ºi astfel
valabilitatea(altã perlã) la data declanºãrii ofensivei
germano-române împotriva fostei URSS, adicã la 22
iunie 1941. Sã se fi nãscut sub îndrumarea atentã a
GDS o nouã modalitate de denunþare a unei înþelegeri
bilaterale, pe altã cale decât cea diplomaticã, ºi anume
aceea a notificãrii cu artileria? Trebuie sã admit cã
academicianul Mihail Roller, coetnic cu cel puþin unul
dintre faimoºii creatori de drept internaþional nominalizaþi
mai sus, teoretician ºi el ºi specialist ºi în istorie (de
fapt subinginer de drumuri ºi poduri-n.n.), cel care a
întors istoria României cu capul în jos, aºa cum se
lãuda la un Congres al istoricilor comuniºti (Varºovia,
1953), are de ce sã se bucure în mormânt: are discipoli
în aproape tot spectrul politic românesc...
În realitate, România, aºa cum am vãzut, se afla
deja la data de 22 iunie 1941 antrenatã de una singurã
într-un rãzboi cu fosta URSS încã din anul 1940,
acþiunea comunã Germano-Românã fiind doar începutul
epopeii de eliberare a pãmântului românesc dintre Prut
ºi Nistru.
În ceea ce priveºte pactul de neagresiune germanosovietic, semnat în biroul lui Stalin, la Moscova la 23
august 1939, acesta nu poate fi considerat valabil dupã
semnare deoarece anexa sa secretã privind împãrþirea
Europei de Est, Centrale ºi de Sud Est, între cel de-al
treilea Reich ºi URSS prin forþã, a contravenit
principiului neagresiunii, ceea ce a fãcut ca pactul
Ribbentrop-Molotov sã fie lovit de nulitate absolutã ab
initio ºi deci n-a fost valabil niciodatã ºi cu atât mai
puþin pânã la data ofensivei germano-române contra
URSS, din 22iunie 1941, aºa cum ne propun doctrinarii
de la GDS, emulii lui Mihail Roller.
2. Nu a existat nici o înþelegere în sensul de acord
bilateral între Antonescu ºi Hitler aºa cum au pretins ºi
continuã sã o facã partenerii noºtri de negocieri de la
Est. Ca militar, Antonescu a crezut cã e suficient
cuvântul sãu de ofiþer ºi procedând imprudent, ca ºi
colegul sãu finlandez, mareºalul Mannerheim, nu a
încheiat o înþelegere, un acord cu Germania privind
alianþa româno-germanã. Nu este prea greu de imaginat
ce deziluzie ar fi avut de suferit cei doi politicieni de
ocazie, care au fost, din pãcate, Antonescu ºi
Mannerheim, de pe urma atitudinii postbelice a unei
Germanii victorioase.
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3. Lipsa unei dispoziþii exprese în tratatul politic de
bazã cu Ucraina ºi în schimbul de scrisori între ministrul
de externe ºi cel ucrainean (ultimul document nu a fost
supus ratificãrii Parlamentului român) ambele semnate
la Neptun la 2 iunie 1997, referitoare la condamnarea
acestui pact ºi mai ales a consecinþelor sale pe plan
politic este o cedare de nejustificat a delegaþiei române
prezente la negocieri pentru cã:
a) Deputaþii fostei RSS Ucraina în sovietul suprem
al fostei URSS au acceptat fãrã obiecþii hotãrãrea
acestuia din decembrie 1989, prin care Pactul
Ribbentrop-Molotov este considerat nul ºi neavenit ab
initio, fiind totodatã condamnat ca document de politicã
externã comun al celui de-al treilea Reich ºi al fostei
URSS. Deci acest document a fost ºi este opozabil ºi
Ucrainei în calitatea ei de succesoare a fostei URSS.
b) Ucraina, ca ºi Rusia, în calitatea lor de
succesoare a fostei URSS, nu dispun deci, de o bazã
juridicã solidã pentru a refuza cererea României de
condamnare în textele tratatelor de bazã cu aceastã
þarã a pactului Ribbentrop-Molotov.
4. Prin aceastã capitulare, o capitulare în timp de
pace, guvernul român al vremii a recunoscut pentru
prima oarã în istoria României cã nordul Bucovinei,
partea de nord a Basarabiei istorice, precum ºi sudul
acesteia, cotropite în baza Pactului sus-menþionat de
cãtre URSS, sunt din 1997, de drept, pãrþi ale teritoriului
Ucrainei, la care, iatã, România renunþã, acoperind
astfel viciile de consimþãmânt manifestate în vara anului
1940, când aceste teritorii împreunã cu Basarabia au
fost încorporate, prin forþã la URSS. Dacã adaugãm ºi
faptul cã reprezentanþii României au recunoscut cã
Insula ªerpilor aparþine Ucrainei, avem tabloul complet
al tragediei consumate la Neptun în 1997.
5. În fine, acest act impardonabil de cedare în faþa
Ucrainei este considerat un precedent de cãtre
partenerii de negocieri de la Moscova care au insistat
ca ºi în tratatul politic de bazã cu România încheiat
recent sã nu figureze nici o referire la pactul RibbentropMolotov, desãvârºindu-se astfel renunþarea pentru
totdeauna la nordul Bucovinei ºi sudul Basarabiei.
6. Doctrina ºi practica statalã aratã cã în astfel de
situaþii limitã, competent sã decidã nu este guvernul sau
parlamentul unei þãri, inclusiv ºeful statului, ci poporul
însuºi-prin referendum-pentru cã (nu e aºa?)
parafrazând testamentul lui ªtefan cel Mare, România
nu este a voastrã, ci a urmaºilor, urmaºilor voºtri. ªi
acest lucru apropo de faptul cã vom comemora în anul
2004 cinci sute de ani de la moartea marelui domn.
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